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Trudno przeceniç rol´, jakà funkcjonariusze Resortu Bezpieczeƒstwa, powo-
∏anego w Moskwie 21 lipca 1944 r. przez cz∏onków Polskiego Komitetu Wyz-
wolenia Narodowego, odegrali w budowie, a nast´pnie utrwalaniu w∏adzy komu-
nistycznej w Polsce. Bezwzgl´dnie oddani partii komunistycznej realizujàcej
w Polsce imperialnà polityk´ Rosji Radzieckiej, pod czujnym okiem doradców
z NKWD eliminowali jej potencjalnych przeciwników. Âcigali, torturowali, mor-
dowali bohaterów Polski Podziemnej, ˝o∏nierzy Armii Krajowej, Zrzeszenia
„WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”, Narodowych Si∏ Zbrojnych, Narodowego Zjednocze-
nia Wojskowego (tak nazywa∏a si´ organizacja zbrojna za∏o˝ona w listopadzie
1944 r. przez przywódców NSZ) oraz innych organizacji walczàcych o niepodle-
g∏oÊç ojczyzny. Na polecenie politycznych mocodawców niszczyli legalnie dzia∏a-
jàce Polskie Stronnictwo Ludowe. Brutalnie zwalczali KoÊció∏ katolicki. Ogrom
zbrodni dokonanych na narodzie polskim pozwala postawiç ich w jednym szere-
gu z funkcjonariuszami radzieckiego NKWD i hitlerowskiego gestapo.

„Resort” jest jednà z najbardziej tajemniczych i przera˝ajàcych instytucji Pol-
ski Ludowej. Przez d∏ugie lata wiedz´ o Urz´dzie Bezpieczeƒstwa historycy czer-
pali z og∏oszonych na antenie Radia Wolna Europa, a nast´pnie opublikowanych
w Wielkiej Brytanii wspomnieƒ pp∏k. Józefa Âwiat∏y1, najwy˝szego rangà funkcjo-
nariusza UB zbieg∏ego na Zachód, z przecieków ze Êledztw prowadzonych pod-
czas krótkiej „gomu∏kowskiej odwil˝y” lat 1956–1958 oraz ze wspomnieƒ ofiar
represji. Dopiero przemiany ustrojowe w Polsce po 1989 r. pozwoli∏y na nieco
szersze badania nadal skrywanych tajemnic. 

Bez wàtpienia pierwszoplanowà rol´ w ujawnianiu tajemnic bezpieki odegra-
∏y prace prof. Andrzeja Paczkowskiego. Jednak prze∏omowym momentem w ba-
daniach nad historià s∏u˝b specjalnych PRL by∏o powstanie Instytutu Pami´ci
Narodowej i udost´pnienie historykom archiwów s∏u˝b specjalnych PRL. Odkry-
wane obecnie przez nich tajemnice zmuszajà do ca∏kiem innego spojrzenia na
najnowszà histori´ Polski.

Dyskusja o s∏u˝bach specjalnych PRL zdominowana zosta∏a przez dyskusj´
o „teczkach” i „agentach”, którzy wspó∏pracowali z UB, a nast´pnie SB. Podej-
mujàc prac´ nad niniejszà ksià˝kà, chcia∏em przedstawiç sylwetki ludzi, o których
w tej dyskusji zapomniano. Tych, którzy byli pierwsi, funkcjonariuszy UB, rzeczy-
wistych sprawców tragedii. To oni przygotowywali rozpracowania, ∏amali ludzi,
pozyskiwali agentów i tworzyli „teczki”.

7

1 Józef Âwiat∏o (Izaak Fleiszfarb, 1915–1975) – cz∏onek PPR i PZPR, do 17 I 1945 r. zast´pca kierowni-
ka WUBP w Warszawie, od 16 IX 1945 r. zast´pca kierownika WUBP w Olsztynie, od 25 X 1946 r.
zast´pca szefa WUBP w Krakowie, od 1 X 1948 r. naczelnik Wydzia∏u V Departamentu I MBP, od
1 III 1950 r. wicedyrektor Biura Specjalnego MBP, od 1 XII 1951 r. wicedyrektor Departamentu X
MBP. We wrzeÊniu 1953 r. podczas podró˝y s∏u˝bowej do Berlina zbieg∏ na Zachód. Podjà∏ wspó∏pra-
c´ z Amerykanami. W wielogodzinnych audycjach w Radiu Wolna Europa ujawni∏ Êwiatu wiele tajem-
nic partii komunistycznej i aparatu bezpieczeƒstwa w Polsce.
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Pierwszymi jednostkami organizacyjnymi dzia∏ajàcego w ramach PKWN i kie-
rowanego przez Stanis∏awa Radkiewicza Resortu Bezpieczeƒstwa Publicznego
by∏y: Sekretariat, Wydzia∏ Personalny i Kontrwywiad2, natomiast pierwszà kadr´
kierowniczà stanowili przeszkoleni w szko∏ach NKWD polscy komuniÊci przebywa-
jàcy w czasie wojny w Zwiàzku Radzieckim. Byli wÊród nich m.in. Józef Czaplicki,
Longin Ko∏arz, Faustyn Grzybowski, Leon Ajzen-Andrzejewski, Konrad Âwietlik.
Obsadzili oni kierownicze stanowiska w centrali i wielu wojewódzkich oraz powia-
towych urz´dach bezpieczeƒstwa, wspierajàc dzia∏ania radzieckich Wojsk Ochrony
Ty∏ów, a nast´pnie Wojsk Wewn´trznych NKWD w zwalczaniu polskiego podzie-
mia niepodleg∏oÊciowego3. 22 sierpnia 1944 r. w Resorcie Bezpieczeƒstwa utwo-
rzono Wydzia∏ Ochrony PKWN, 1 wrzeÊnia Wydzia∏ Cenzury, 26 wrzeÊnia Biuro
Prawne, 4 paêdziernika Wydzia∏ Wi´ziennictwa, 20 grudnia Wydzia∏ Finansowy4.

W miar´ przesuwania si´ linii frontu na zachód pewnym uzupe∏nieniem kadry
resortu byli cz∏onkowie Armii Ludowej i Polskiej Partii Robotniczej. Jednak to
nie oni stanowili w tym czasie trzon jego rozrastajàcych si´ struktur. Do s∏u˝by
w UB masowo zg∏aszali si´ wówczas przedstawiciele wiejskiego i miejskiego lum-
penproletariatu. Bez wykszta∏cenia, bez jakiegokolwiek majàtku, stanowiàcy mar-
gines polskiego spo∏eczeƒstwa w nowo powstajàcym ustroju dostrzegli szans´ dla
siebie. W koƒcu 1944 r. struktury UB liczy∏y oko∏o 2500 funkcjonariuszy. 

Po powstaniu 1 stycznia 1945 r. Rzàdu Tymczasowego Resort Bezpieczeƒstwa
Publicznego przemianowano na Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Publicznego.
Przekszta∏cono wówczas Kontrwywiad w Departament I, w którego sk∏ad wcho-
dzi∏o osiem wydzia∏ów: I – ds. niemieckich, II – ds. podziemia, III – do walki
z bandytyzmem politycznym, IV – ds. ochrony gospodarki narodowej, V – ds.
ochrony legalnych organizacji przed penetracjà podziemia, VI – wi´zieƒ i obo-
zów, VII – obserwacji, VIII – Êledczy5. 2 stycznia 1945 r. utworzono Wydzia∏ Wy-
wiadu (od 21 czerwca u˝ywajàcy nazwy Wydzia∏ Samodzielny II ds. wywiadow-
czej i kontrwywiadowczej ochrony placówek polskich za granicà, 5 stycznia
Wydzia∏ Gospodarczy (od 12 kwietnia jako Departament III). 15 stycznia po-
wsta∏o Centralne Biuro Kontroli Prasy6.

Nast´powa∏ dynamiczny rozwój struktur resortu, w którym w maju 1945 r.
pracowa∏o ponad 11 tys. funkcjonariuszy.

1 kwietnia 1945 r. utworzono zajmujàcy si´ technikà operacyjnà, ewiden-
cjà i ∏àcznoÊcià Departament II. 14 kwietnia z Departamentu I wyodr´bniono
Samodzielny Wydzia∏ do Walki z Bandytyzmem, 19 kwietnia utworzono Wydzia∏

8

2 Utworzone 1 VIII 1944 r. Êcis∏e kierownictwo Resortu Bezpieczeƒstwa Publicznego poza Radkiewi-
czem stanowili Roman Romkowski – szef kontrwywiadu oraz Mieczys∏aw Mietkowski – zast´pca szefa
resortu (od 1 I 1945 r. wiceminister bezpieczeƒstwa publicznego).

3 Ocenia si´, ˝e do stycznia 1945 r. wojska radzieckie stacjonujàce na ziemiach Rzeczypospolitej (w gra-
nicach z 1939 r.) aresztowa∏y i wywioz∏y do ZSRR oko∏o 50 tys. obywateli polskich.

4 Aparat bezpieczeƒstwa w latach 1944–1956. Taktyka, strategia, metody, cz. 1: Lata 1945–1947, 
red. A. Paczkowski, Warszawa 1994, s. 11.

5 Ibidem, s. 11–12.
6 D. Na∏´cz, G∏ówny Urzàd Kontroli Prasy 1945–1949. Dokumenty do dziejów PRL, z. 6, Warszawa 1994.



ds. Funkcjonariuszy. W miar´ umacniania si´ w kraju struktur komunistycznych
systematycznie rozbudowywano struktury MBP, które w listopadzie 1945 r. liczy-
∏y ju˝ 24 tys. funkcjonariuszy. 

Rozkazem nr 51 z 6 wrzeÊnia 1945 r. dokonano zasadniczej reorganizacji struk-
tur operacyjnych. Teraz wyglàda∏y one nast´pujàco: Departament I – kontrwywiad,
Departament II – technika operacyjna, Departament IV – ochrona gospodarki,
Departament V – ds. spo∏eczno-politycznych, Samodzielny Wydzia∏ II – wywiad
zagraniczny, Samodzielny Wydzia∏ III – obserwacja, Samodzielny Wydzia∏ IV –
Êledztwa, Samodzielny Wydzia∏ ds. Funkcjonariuszy – kontrwywiad wewn´trzny,
G∏ówny Urzàd Cenzury – perlustracja korespondencji. Ponadto poza MO i Kor-
pusem Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego w ramach MBP istnia∏y: Departament III
(zaopatrzenie), Wydzia∏ Wi´zieƒ i Obozów, Gabinet Ministra, Centralna Szko∏a
Oficerów Bezpieczeƒstwa, Wydzia∏ Ochrony Rzàdu, Wydzia∏ Finansowy, Biuro
Prawne, Wydzia∏ Transportu, Wydzia∏ Budowlany, Szefostwo S∏u˝by Zdrowia.
Powstawa∏y pierwsze przeznaczone dla funkcjonariuszy bezpieczeƒstwa publiczne-
go domy wypoczynkowe, ˝∏obki, przedszkola, a tak˝e sieç zamkni´tych sklepów7.

Struktur´ wojewódzkich i powiatowych urz´dów bezpieczeƒstwa publicznego
dostosowano do odpowiednich jednostek w MBP.

Zmiany organizacyjne z lat 1946–1947 mia∏y w zasadzie charakter formalny,
polega∏y na wprowadzaniu nowych nazw i podnoszeniu do rangi departamen-
tów niektórych wydzia∏ów. Wydzia∏ do Walki z Bandytyzmem przemianowano
15 stycznia 1946 r. na Departament VII, a nast´pnie (25 marca 1946 r.) na De-
partament III. W lipcu 1947 r. Samodzielny Wydzia∏ II (wywiad zagraniczny)
przemianowano na Departament VII.

Po przeprowadzonej przez komunistów amnestii i ujawnieniu si´ wi´kszoÊci
zbrojnych struktur podziemnych, m.in. Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”,
Ruchu Oporu Armii Krajowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, w po∏o-
wie 1947 r. sytuacja w kraju by∏a ju˝ w takim stopniu przez komunistów opano-
wana, ˝e nastàpi∏o przejÊciowe zmniejszenie liczby funkcjonariuszy resortu, któ-
ry zatrudnia∏ wówczas oko∏o 21,5 tys. osób. Po ucieczce jesienià 1947 r. za granic´
czo∏owych dzia∏aczy PSL ze Stanis∏awem Miko∏ajczykiem na czele i przej´ciu
stronnictwa przez dzia∏aczy prokomunistycznych faktycznie przesta∏a istnieç
legalna opozycja polityczna. W podziemiu kontynuowa∏y walk´ nieliczne oddzia-
∏y poakowskie i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, które zlikwidowano
w wi´kszoÊci na prze∏omie 1948 i 1949 r.

Likwidacja zorganizowanych „wrogów w∏adzy ludowej”, jakim by∏y legalnie
dzia∏ajàce PSL i zbrojne struktury podziemne, spowodowa∏a przeorientowanie
resortu – na „wroga wewn´trznego”, jak okreÊlano wszystkie osoby podejrzane
o poglàdy niezgodne z aktualnà linià PZPR. Sta∏o si´ nim ca∏e spo∏eczeƒstwo,
które jako „podejrzane” nale˝a∏o kontrolowaç i karaç. Uwaga UB skupi∏a si´
wówczas na tych, którzy mieli stanowiç podstaw´ systemu komunistycznego

9

7 Ibidem, s. 15–16.



w Polsce – robotnikach i ch∏opach. W najwi´kszych zak∏adach pracy utworzone
zosta∏y referaty ochrony, których zadaniem by∏o kontrolowanie pracy zak∏adu,
zw∏aszcza realizacji narzuconych norm produkcyjnych i – przez zak∏adowà agen-
tur´ – zachowaƒ i postaw za∏ogi. Na wsiach trwa∏y ciàg∏e akcje Êciàgania kontyn-
gentów, dostaw, deputatów. Rolników, którym kilka lat wczeÊniej przekazano
ziemi´ w ramach tzw. reformy rolnej, zmuszano do rezygnacji z prowadzenia w∏a-
snych gospodarstw i zrzeszania si´ w nowo organizowanych spó∏dzielniach. Ma-
sowo werbowano agentur´. Ka˝dy by∏ podejrzany i ka˝dy móg∏ byç uznany za
wroga ludu. Przed aresztowaniem nie chroni∏a ˝adna legitymacja i ˝adne zas∏ugi. 

Skierowane przeciwko spo∏eczeƒstwu represje dotkn´∏y równie˝, choç w du-
˝o mniejszej skali, kierownictwo PZPR. Osiàgn´∏y one swoje apogeum w 1950
i 1951 r., kiedy to aresztowano m.in. W∏adys∏awa Gomu∏k´. Od tego te˝ czasu
mo˝na mówiç, ˝e rozpoczà∏ si´ w Polsce terror powszechny8.

W grudniu 1950 r. utworzono Departament VIII, zabezpieczajàcy przed
„wrogà dzia∏alnoÊcià” zak∏ady komunikacyjne – PKP, PKS, LOT, przedsi´bior-
stwa ˝eglugowe. 8 stycznia 1953 r. powsta∏ zajmujàcy si´ „ochronà przemys∏u
ci´˝kiego i specjalnego przed wrogà dzia∏alnoÊcià, sabota˝em i dywersjà” Depar-
tament IX (przejà∏ on wydzielone z Departamentu IV sprawy przemys∏u ci´˝kie-
go i zbrojeniowego), a dzieƒ póêniej, 9 stycznia 1953 r. – Departament XI,
w którego gestii pozostawa∏y „zagadnienia zwiàzane z wrogà dzia∏alnoÊcià
w zwiàzkach wyznaniowych i organizacjach z nimi zwiàzanych”9.

Rok 1953 przyniós∏ niebywa∏y wzrost zatrudnienia w resorcie, w którym pra-
cowa∏o wówczas oko∏o 33 200 osób10. Dynamicznie rozwija∏a si´ sieç agentural-
na. W grudniu 1953 r. liczy∏a ona ponad 85 tys. informatorów11, rezydentów12,
agentów13, w∏aÊcicieli lokali kontaktowych14. Struktury resortu bezpieczeƒstwa

10

8 Aparat bezpieczeƒstwa w Polsce w latach 1950–1952. Taktyka, strategia, metody, red. A. Dudek, A. Pacz-
kowski, Warszawa 2000, s. 15. Zob. tak˝e A. Paczkowski, Polacy pod obcà i w∏asnà przemocà [w:] Czar-
na ksi´ga komunizmu. Zbrodnie, terror, przeÊladowania, Warszawa 1999.

9 M. Piotrowski, Ludzie bezpieki, w walce z Narodem i KoÊcio∏em. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa w Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej w latach 1944–1978 – Centrala, Lublin 2000, s. 53–57.

10 Aparat bezpieczeƒstwa w Polsce w latach 1950–1952..., s. 15–18.
11 Informator – „jest to cz∏owiek zwerbowany z interesujàcego organa b[ezpieczeƒstwa] p[ublicznego]

Êrodowiska celem bli˝szego rozpoznania elementów potencjalnie wrogich (ludzi podejrzanych) i obser-
wacji zewn´trznych przejawów wrogiej dzia∏alnoÊci” (AIPN, 0297/43, t. 66, Kategorie agentury, materia∏
szkoleniowy MBP, [1950 r.], s. 9; T. Ruzikowski, Tajni wspó∏pracownicy pionów operacyjnych aparatu bez-
pieczeƒstwa 1950–1984, „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2003, nr 1 (3), s. 112).

12 Rezydent – „jest to cz∏owiek politycznie pewny i zaufany, zwerbowany celem u∏atwienia organom b[ezpie-
czeƒstwa] p[ublicznego] pracy z informatorami przez obs∏ugiwanie powierzonej mu okreÊlonej ich iloÊci.
[...] Cz∏owiek pewny politycznie, szczery demokrata (w zasadzie cz∏onek PZPR), cieszàcy si´ zaufaniem
otoczenia, odznaczajàcy si´ du˝ym autorytetem, solidnoÊcià, uczynnoÊcià” (AIPN, 0297/43, t. 66, Katego-
rie agentury, materia∏ szkoleniowy MBP, [1950 r.], s. 11; T. Ruzikowski, Tajni wspó∏pracownicy..., s. 112).

13 Agent – „jest to cz∏owiek zwerbowany do wspó∏pracy spoÊród cz∏onków grupy (organizacji) uprawiajà-
cej kontrrewolucyjnà dzia∏alnoÊç, wzgl´dnie do tej grupy wprowadzony, celem jej rozpracowania”
(AIPN, 0297/43, t. 66, Kategorie agentury, materia∏ szkoleniowy MBP, [1950 r.], s. 12; T. Ruzikowski, Taj-
ni wspó∏pracownicy..., s. 112).

14 Aparat bezpieczeƒstwa w Polsce w latach 1953–1954. Taktyka, strategia, metody, red. G. Majchrzak,
A. Paczkowski, Warszawa 2004, s. 10.



systematycznie si´ rozwija∏y. MBP podlega∏y wówczas: Milicja Obywatelska
(oko∏o 47 500 funkcjonariuszy), Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
(125 tys. cz∏onków), Wojska Ochrony Pogranicza (32 tys. ˝o∏nierzy), Korpus Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego (41 tys. ˝o∏nierzy), Stra˝ Wi´zienna (10 tys. funkcjo-
nariuszy), Stra˝ Przemys∏owa (ponad 32 tys. pracowników)15.

Nasila∏a si´ walka z KoÊcio∏em katolickim. 25 wrzeÊnia 1953 r. na polecenie
w∏adz centralnych PRL funkcjonariusze UB aresztowali Prymasa Polski kard.
Stefana Wyszyƒskiego.

Nie by∏ to jednak kolejny rok spokojnej pracy resortu. 5 grudnia 1953 r. prze-
bywajàcy s∏u˝bowo w NRD wicedyrektor Departamentu X pp∏k Józef Âwiat∏o
zbieg∏ do Berlina Zachodniego. To wydarzenie wstrzàsn´∏o Ministerstwem Bez-
pieczeƒstwa Publicznego. Na jego konsekwencje nie trzeba by∏o d∏ugo czekaç.
1 stycznia 1954 r. zwolniono dyrektora Departamentu X Anatola Fejgina, nato-
miast 26 lutego 1954 r. dyrektora Departamentu Âledczego Józefa Ró˝aƒskiego.
W kierownictwie PZPR rozpocz´to wówczas dyskusj´ nad przysz∏oÊcià MBP,
która doprowadzi∏a do podj´cia decyzji o reorganizacji struktur resortu. Zapla-
nowano równie˝ redukcj´ zatrudnienia – o 12 proc. w MBP i wojewódzkich
urz´dach bezpieczeƒstwa publicznego i o 5 proc. w urz´dach powiatowych16.
W czerwcu 1954 r. po∏àczono Departament V i III.

28 wrzeÊnia 1954 r. Rozg∏oÊnia Polska Radia Wolna Europa i „G∏os Amery-
ki” rozpocz´∏y emisj´ programów z udzia∏em Józefa Âwiat∏y, w których ujawni∏
on najg∏´biej skrywane tajemnice partii komunistycznej i zbrodnie aparatu bez-
pieczeƒstwa.

7 grudnia 1954 r. Rada Paƒstwa przyj´∏a dekret17 rozwiàzujàcy Ministerstwo
Bezpieczeƒstwa Publicznego, powo∏ujàcy jednoczeÊnie na jego miejsce dwie od-
dzielne instytucje: Ministerstwo Spraw Wewn´trznych18 i Komitet ds. Bezpie-
czeƒstwa Publicznego19. Jednà z pierwszych decyzji podj´tych po utworzeniu
Komitetu by∏o rozwiàzanie 31 grudnia 1954 r. inwigilujàcego cz∏onków partii ko-
munistycznej Departamentu X. Stopniowo zmniejszano stan zatrudnienia funk-
cjonariuszy bezpieczeƒstwa publicznego, a sieç agenturalna zmniejszy∏a si´ o po-
nad 10 tys. osób. W kraju nast´powa∏a „odwil˝”.

Wybuch powstania robotniczego w Poznaniu w czerwcu 1956 r. i nast´pujàce
po nim zmiany w polityce PZPR wymusi∏y kolejnà reorganizacj´ resortu bezpie-
czeƒstwa. 28 listopada 1956 r. Sejm PRL rozwiàza∏ Komitet ds. Bezpieczeƒstwa
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15 Ibidem, s. 11.
16 Ibidem, s. 21.
17 DzU 1954, nr 54, poz. 269, Dekret z 7 XII 1954 r. o naczelnych organach administracji paƒstwowej

w zakresie spraw wewn´trznych i bezpieczeƒstwa publicznego.
18 Ministerstwu Spraw Wewn´trznych podporzàdkowano: Milicj´ Obywatelskà, Ochotniczà Rezerw´ Mi-

licji Obywatelskiej, Wojska Ochrony Pogranicza, Korpus Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego.
19 Komitet ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego tworzy∏y: Departament I – wywiad, Departament II – kontr-

wywiad, Departament III – walka z podziemiem, Departament IV – ochrona gospodarki, Departament
V – ochrona organizacji politycznych, Departament VI – sprawy KoÊcio∏a, Departament VII – Êledczy,
Departament VIII – ochrona rzàdu, Departament IX – technika operacyjna, Departament X – ewi-
dencja operacyjna, Biuro „W” – kontrola korespondencji, Biuro „B” – obserwacja, archiwum.



Publicznego, którego struktur´ i kompetencje przej´∏o w ca∏oÊci Ministerstwo
Spraw Wewn´trznych, a konkretnie pion S∏u˝by Bezpieczeƒstwa20.

* * *

Niniejsza publikacja przedstawia histori´ Powiatowego Urz´du Bezpieczeƒ-
stwa Publicznego w P∏ocku – jednego z ponad trzystu rozrzuconych po ca∏ym kra-
ju urz´dów, tworzàcych swoistà paj´czyn´ terroru i zbrodni. Prezentuje jego
struktur´ organizacyjnà i obsad´ personalnà. Sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci. 

W cz´Êci pierwszej, noszàcej tytu∏ Historia Powiatowego Urz´du Bezpieczeƒ-
stwa Publicznego w P∏ocku – kalendarium wydarzeƒ, stara∏em si´ jak najdok∏ad-
niej przedstawiç dzia∏alnoÊç UB w powiecie p∏ockim w latach 1945–1956. Zawar-
te w tej cz´Êci informacje opisujà dzieƒ powszedni pracy p∏ockiego PUBP. Jego
poczàtki pod czujnym okiem opiekunów z NKWD i dzia∏alnoÊç samodzielnà. Âci-
s∏à wspó∏prac´ z Komitetem Powiatowym PPR, a nast´pnie PZPR. Wa˝niejsze
akcje w terenie, majàce na celu likwidacj´ zbrojnego podziemia niepodleg∏oÊcio-
wego i zwalczanie legalnie dzia∏ajàcego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bru-
talne metody przes∏uchaƒ i akcje, których celem by∏a pe∏na inwigilacja sprawdza-
nego Êrodowiska. Pozyskanà do wspó∏pracy agentur´. 

Aby jak najpe∏niej przedstawiç histori´ Urz´du oraz rol´, jakà odegra∏ w naj-
nowszej historii P∏ocka, przyjà∏em formu∏´ kalendarium. Opisujàc dzia∏ania
PUBP, prezentuj´ w nim jednoczeÊnie nieznanà histori´ powiatu p∏ockiego i sa-
mego P∏ocka, widzianà oczyma funkcjonariuszy.

Opracowanie to przygotowa∏em na podstawie zachowanych w archiwum
Instytutu Pami´ci Narodowej raportów: kwartalnych, miesi´cznych, dekado-
wych, operacyjnych i specjalnych, sporzàdzonych przez kierowników PUBP. Do-
kumentów zbieranych w ramach agenturalnego rozpracowania i sprawdzenia
oraz donosów tajnych wspó∏pracowników. Korzysta∏em równie˝ z przechowywa-
nych w Archiwum Paƒstwowym w P∏ocku dokumentów Starostwa Powiatowego
i Urz´du Miasta P∏ocka. Niestety, ˝aden z by∏ych funkcjonariuszy UB, do których
zwróci∏em si´ o relacj´, nie zgodzi∏ si´ na rozmow´.

Ciekawà lektur´ stanowi∏y równie˝ powsta∏e w okresie PRL publikacje doty-
czàce budowania i utrwalania „w∏adzy ludowej” w P∏ocku i powiecie p∏ockim.
Tworzone na zamówienie propagandy komunistycznej dzie∏a niewiele majà
wspólnego z prawdà historycznà. Równie˝ publikowane w tym samym okresie
wspomnienia uczestników owych wydarzeƒ bardziej przypominajà manifest poli-
tyczny ni˝ wiarygodne êród∏a historyczne. Jest zresztà znamienne, ˝e osoby pia-
stujàce w owym czasie najwa˝niejsze stanowiska we w∏adzach P∏ocka i powiatu,
opisujàc pierwsze lata „Polski Ludowej”, piszà o wszystkim, tylko nie o ludziach
UB, z którymi na co dzieƒ si´ spotykali. 
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20 DzU 1956, nr 54, poz. 241, Ustawa z 13 XI 1956 r. o zmianie organizacji naczelnych organów admini-
stracji publicznej w zakresie bezpieczeƒstwa publicznego.



Zrozumia∏e jest, i˝ publikowane w okresie komunistycznym prace poÊwi´co-
ne pierwszym latom powojennej Polski pe∏ne sà zafa∏szowaƒ i zwyk∏ych k∏amstw.
Cenzura, naciski funkcjonariuszy resortu i partyjnych propagandzistów nie po-
zwala∏y na oficjalne pisanie prawdy. Tym bardziej dziwi fakt, ˝e pomimo prze-
mian ustrojowych i swoistego wybuchu wolnoÊci po 1989 r. podobne nierzetelne
publikacje nadal si´ ukazujà. Swoistym kuriozum jest tu wydana w 2001 r. ksià˝-
ka Miros∏awa Krajewskiego P∏ock w okresie okupacji 1939–194521. Opisujàc
pierwsze dni P∏ocka po wkroczeniu Armii Czerwonej, na s. 297 napisa∏ on: „Nie-
zale˝nie od komendantów wojskowych, jednak w bliskiej z nimi wspó∏pracy, uak-
tywni∏y si´, przyst´pujàc do legalnej dzia∏alnoÊci, delegatury NKWD22 i grup
kontrwywiadu Armii Czerwonej, zwane potocznie »Smiersz«. Na polecenie tych
»organów« stworzone przez »w∏adz´ ludowà« urz´dy bezpieczeƒstwa publiczne-
go oraz milicji obywatelskiej dokonywa∏y aresztowaƒ wskazanych osób, uznanych
»za klasowych wrogów«. Na listach osób przeznaczonych do aresztowania zna-
leêli si´ przede wszystkim ˝o∏nierze Armii Krajowej i ugrupowaƒ przedakow-
skich oraz osoby mogàce prowadziç »dzia∏alnoÊç wywrotowà«”. Nieco dalej
stwierdza zaÊ: „Nie da si´ udowodniç (jak chcà tego niektórzy), ˝e 21 stycznia
1945 roku zakoƒczy∏a si´ jedna okupacja na rzecz innej. Takie myÊlenie, mimo
trwajàcej walki wewn´trznej, nie wytrzymuje prób krytyki”. 

Autor, wypowiadajàc si´ w tak wa˝nej dla powojennej historii Polski sprawie,
nie bierze zupe∏nie pod uwag´, ˝e w gr´ wchodzi tu dzia∏alnoÊç s∏u˝b specjalnych
obcego paƒstwa (ZSRR) na terytorium innego, ponoç niezale˝nego („Polski
Ludowej”). Nie odnosi si´ w jakikolwiek sposób do faktu wyra˝enia zgody przez
„polskie” komunistyczne w∏adze paƒstwowe na masowe aresztowanie i represjo-
nowanie obywateli polskich, ˝o∏nierzy struktur Polskiego Paƒstwa Podziemnego
walczàcych o wolnoÊç ojczyzny – przez s∏u˝by specjalne obcego paƒstwa (ZSRR).
Nie zadaje sobie pytania, od kiedy to w paƒstwie demokratycznym uznanie kogoÊ
za „wroga klasowego” wystarcza do pozbawienia go wolnoÊci i wys∏ania do obo-
zów koncentracyjnych na terytorium obcego paƒstwa? A tak˝e, od kiedy to bycie
˝o∏nierzem armii niepodleg∏ego paƒstwa jest przest´pstwem na terytorium tego
paƒstwa, a g∏oszenie patriotycznych poglàdów jest „dzia∏alnoÊcià wywrotowà”?
W efekcie tej intelektualnej biernoÊci, rezygnacji ze stawiania pytaƒ i powielania
sloganów wypracowanych przez wieloletnià propagand´ komunistycznà autor
daje czytelnikom nieprawdziwy obraz dziejów najnowszych opisywanego regio-
nu. Mo˝e jednak jest tak, ˝e odpowiedê na zasygnalizowane przeze mnie pytania
i zagadnienia sprawia, ˝e 21 stycznia 1945 r. nale˝y traktowaç nie tylko jako ostat-
ni dzieƒ okupacji niemieckiej – ale te˝ jako pierwszy dzieƒ okupacji i wieloletniej
dominacji radzieckiej23.
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21 M. Krajewski, P∏ock w okresie okupacji 1939–1945, P∏ock–W∏oc∏awek 2001.
22 NKWD, Narodnyj komissariat wnutriennich die∏ – Ludowy Komisariat Spraw Wewn´trznych, radziecka

s∏u˝ba bezpieczeƒstwa.
23 Pomijam w tym miejscu fragmenty ksià˝ki Miros∏awa Krajewskiego, opisujàce dzia∏alnoÊç struktur

komunistycznych w P∏ocku i powiecie w okresie okupacji niemieckiej. Porównywanie ich do struktur



W drugiej cz´Êci ksià˝ki, zatytu∏owanej Biogramy, przedstawiam sylwetki
„ludzi p∏ockiej bezpieki”. Opracowanie zawiera 310 nazwisk funkcjonariuszy za-
trudnionych w PUBP i PUdsBP w P∏ocku. Podaj´ podstawowe dane personalne,
pochodzenie spo∏eczne, narodowoÊç, wykszta∏cenie (w chwili rozpocz´cia pracy
w UB), przynale˝noÊç partyjnà, stopieƒ, przebieg s∏u˝by i powód zwolnienia24,
a tak˝e informacj´ o dzia∏alnoÊci w czasie wojny, jeÊli dany funkcjonariusz jà pro-
wadzi∏. Zestawienia tego dokona∏em na podstawie zachowanych w archiwum
Instytutu Pami´ci Narodowej teczek personalnych funkcjonariuszy.

Ju˝ po oddaniu ksià˝ki do druku odnalaz∏em w archiwum IPN kolejne teczki
personalne 42 funkcjonariuszy z P∏ocka; aby opracowanie by∏o pe∏ne, ich syl-
wetki zamieszczam w aneksie nr 1. Natomiast w aneksie nr 2 znajdujà si´ infor-
macje o znanych mi 32 funkcjonariuszach, których teczek personalnych nie od-
nalaz∏em w zbiorach IPN lub by∏y one niekompletne. Szczàtkowe informacje
o przebiegu ich s∏u˝by ustali∏em w oparciu o rozkazy personalne kierownika Wo-
jewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w Warszawie.

Publikowane zdj´cia pochodzà z teczek personalnych funkcjonariuszy. Nie-
stety, nie uda∏o si´ odnaleêç wszystkich, dlatego te˝ w kilkunastu przypadkach
przeznaczone na nie ramki sà puste.

W niniejszym opracowaniu nie przedstawi∏em funkcjonariuszy UB pracujà-
cych w p∏ockim wi´zieniu – wszyscy oni zatrudnieni byli przez Wydzia∏ Wi´zien-
nictwa WUBP w Warszawie i organizacyjnie nie podlegali komendantowi PUBP
w P∏ocku25. Pominà∏em równie˝ funkcjonariuszy specjalnego plutonu operacyj-
nego Komendy Powiatowej MO w P∏ocku. Uczestniczyli oni we wszystkich dzia-
∏aniach UB w powiecie p∏ockim. W wielu relacjach uzyskanych od osób, które
by∏y aresztowane w latach 1945–1956, przedstawiani sà b∏´dnie jako funkcjona-
riusze UB dokonujàcy wspólnie z innymi aresztowaƒ, przeprowadzajàcy rewizje
lub uczestniczàcy w walkach z oddzia∏ami niepodleg∏oÊciowego podziemia zbroj-
nego. Nie byli nimi i – pomimo ˝e w wielu pismach kierowanych w latach siedem-
dziesiàtych i osiemdziesiàtych do Komendy Powiatowej czy Komendy Woje-
wódzkiej MO w P∏ocku przedstawiali si´ jako funkcjonariusze UB26 – nie mogà
byç przedmiotem niniejszego opracowania.
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niepodleg∏oÊciowych i stawianie na równi z nimi – jest zasadniczym b∏´dem. Autor omawianej pracy
nie chce przyjàç do wiadomoÊci, ˝e struktury Polskiego Paƒstwa Podziemnego walczy∏y o niepodleg∏oÊç
Polski, zaÊ opisywane przez niego komunistyczne jaczejki dzia∏a∏y w interesie i na polecenie Zwiàzku
Radzieckiego. T́  smutnà konkluzj´ dotyczàcà naukowych przemyÊleƒ Krajewskiego pozostawiam bez
dalszych komentarzy.

24 Podajàc przebieg s∏u˝by i powód zwolnienia, zachowa∏em w ca∏oÊci oryginalnà pisowni´ cytowanych
dokumentów.

25 W latach 1944–1956 wi´ziennictwo podlega∏o Ministerstwu Bezpieczeƒstwa Publicznego. Wszystkie
osoby zatrudnione w wi´ziennictwie by∏y funkcjonariuszami UB.

26 W latach siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych wielu funkcjonariuszy MO wyst´powa∏o o wystawienie
zaÊwiadczenia, ˝e podczas s∏u˝by uczestniczyli wspólnie z UB czy jako funkcjonariusze UB w walkach
z oddzia∏ami zbrojnego podziemia niepodleg∏oÊciowego, w terminologii komunistycznej zwanego „ban-
dami”. Dokumenty te nale˝a∏o przedstawiç w Zwiàzku Bojowników o WolnoÊç i Demokracj´ w celu
otrzymania uprawnieƒ kombatanckich i w Zak∏adzie Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w celu otrzymania wy˝-
szej emerytury lub zaliczenia d∏u˝szego sta˝u pracy. Czas walki z „bandami” liczony by∏ podwójnie.



Pominà∏em równie˝ sylwetki ˝o∏nierzy podziemia niepodleg∏oÊciowego,
którzy z rozkazu organizacji poszli pracowaç do UB w P∏ocku. Byli to: Zdzis∏aw
Kisielewski27, W∏adys∏aw Kowalski28, Czes∏aw Mirecki29 i Stanis∏aw Pospisiel30.
Choç formalnie byli funkcjonariuszami PUBP w P∏ocku, nigdy si´ z tà organiza-
cjà nie identyfikowali. Wykonywali zadania wywiadowcze dla struktur niepodle-
g∏oÊciowych. Po zdekonspirowaniu za swojà patriotycznà postaw´ zap∏acili wyso-
kà cen´. Uzna∏em, ˝e nie wolno zrównywaç ze sobà katów i ofiar.

Brutalne rewizje i przes∏uchania. Cuchnàce, zarobaczone cele, upokarzajàcy
proces, na koƒcu tej drogi strza∏ w g∏ow´ lub wieloletnie wi´zienie. Takie by∏y
losy Polaków, którzy w latach 1945–1956 zetkn´li si´ z pracà „ludzi bezpieki”.
Wielu – pomimo 60 lat, jakie up∏yn´∏y od tych tragicznych wydarzeƒ – nie chce
o nich wspominaç. Wolà pami´taç lata walki z niemieckim okupantem i okres
walki w niepodleg∏oÊciowym antykomunistycznym podziemiu. Sà z nich dumni.
Te wspomnienia nie bolà. 

Ich oprawcy równie˝ nie chcà rozmawiaç, ale z ca∏kiem innych powodów. Po-
dejmujàc badania nad historià PUBP w P∏ocku i prac´ nad niniejszà ksià˝kà, wie-
dzia∏em, ˝e poznaj´ najbardziej skrywane sprawy PRL. Czytam dokumenty, któ-
re nigdy nie mia∏y byç ujawnione, których nikt spoza resortu spraw wewn´trznych
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27 Zdzis∏aw Kisielewski „Olcha”, „WicuÊ” – ur. 15 I 1922 r. we wsi ¸´˝ek, gm. ¸´g, pow. P∏ock. W czasie
okupacji niemieckiej ˝o∏nierz wywiadu w Inspektoracie P∏ocko-Sierpeckim AK. Uczestnik dzia∏aƒ wy-
wiadowczych majàcych na celu penetracj´ Êrodowisk komunistycznych, przede wszystkim AL. Po wkro-
czeniu wojsk radzieckich w wywiadzie NSZ. Rozkazem organizacji skierowany do PUBP w P∏ocku.
Zdekonspirowany, zbieg∏ i do∏àczy∏ do patrolu bojowego NSZ dowodzonego przez Józefa Boguszew-
skiego „Lwa”. W tym okresie u˝ywa∏ pseudonimu „WicuÊ”. Aresztowany 11 XII 1945 r. Wyrokiem
Wojskowego Sàdu Garnizonowego w Toruniu skazany na 8 lat wi´zienia (AIPN, 0833/1036, Teczka per-
sonalna Zdzis∏awa Kisielewskiego; J. Paw∏owicz, Chwa∏a Bohaterom! Mieszkaƒcy Mazowsza zachodnio-
pó∏nocnego sàdzeni przez Wojskowe Sàdy Rejonowe 1946–1955, Warszawa 2003, s. 159). 

28 W∏adys∏aw Kowalski – ur. 14 X 1915 r. w Siecieniu, gm. Brudzeƒ. W czasie okupacji niemieckiej ˝o∏-
nierz AK. Po wkroczeniu wojsk radzieckich w wywiadzie ROAK. Rozkazem organizacji skierowany do
PUBP w P∏ocku, pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy referenta, a nast´pnie referenta gm. Brudzeƒ. Zdekonspiro-
wany wspólnie z Czes∏awem Mireckim, ukrywa∏ si´ od czerwca 1945 r. do 1956 r. Nie prowadzi∏ ˝adnej
dzia∏alnoÊci. Dalsze losy nieznane (AIPN, 0892/650, Teczka personalna W∏adys∏awa Kowalskiego;
Cz. Mirecki, Strz´py wspomnieƒ, „Brudzeƒ zaprasza”, nr 1 (24).

29 Czes∏aw Mirecki – ur. 1923 r. w Sobowie, gm. Brudzeƒ. W czasie okupacji niemieckiej ˝o∏nierz wywia-
du w Inspektoracie P∏ocko-Sierpeckim AK. Uczestniczy∏ w dzia∏aniach wywiadowczych majàcych na
celu penetracj´ Êrodowisk komunistycznych, przede wszystkim AL. Po wkroczeniu wojsk radzieckich
w wywiadzie ROAK. Rozkazem organizacji skierowany do PUBP w P∏ocku, pe∏ni∏ funkcj´ referenta
gm. Brudzeƒ. Zdekonspirowany, zbieg∏ najpierw na tzw. Ziemie Odzyskane, a nast´pnie do Niemiec
Zachodnich. W latach 1951–1954 pracowa∏ z wywiadzie USA. Mieszka z rodzinà w Stanach Zjedno-
czonych (AIPN, 0892/576, Teczka personalna Czes∏awa Mireckiego; Cz. Mirecki, Strz´py wspomnieƒ...).

30 Stanis∏aw Pospisiel „Leszek” (7 XII 1927 – 22 II 1949) – ur. w Przasnyszu. W czasie okupacji niemiec-
kiej ˝o∏nierz wywiadu w Inspektoracie P∏ocko-Sierpeckim AK. Uczestniczy∏ w dzia∏aniach wywiadow-
czych majàcych na celu penetracj´ Êrodowisk komunistycznych, przede wszystkim AL. Po wkroczeniu
wojsk radzieckich w wywiadzie ROAK. Rozkazem organizacji skierowany do PUBP w P∏ocku, a na-
st´pnie przeniesiony s∏u˝bowo do Wejherowa k. Gdaƒska. Aresztowany 4 VI 1947 r. Podczas transpor-
tu na rozpraw´ przed Wojskowym Sàdem Rejonowym w Warszawie zbieg∏ z konwoju. Do∏àczy∏ do
oddzia∏u ROAK dowodzonego przez por. Franciszka Majewskiego „S∏onego”. Zginà∏ 22 II 1949 r.
w walce z Grupà Operacyjnà UB i KBW nieopodal wsi Sinogóra w gm. Lubowidz, pow. M∏awa (AIPN
Gd, 213/807, Teczka personalna Stanis∏awa Pospisiela; J. Paw∏owicz, op. cit., s. 258).



nigdy nie powinien czytaç. Nie zdawa∏em sobie jednak sprawy, jaki ogrom zbrod-
ni cià˝y na tej instytucji. Chcia∏em opisaç histori´ jednej z najmniej zbadanych
przez historyków instytucji „Polski Ludowej” oraz pokazaç ludzi, którzy jà two-
rzyli w ma∏ym, prowincjonalnym miasteczku zachodniego Mazowsza. Dosta∏em
wiedz´ strasznà, wiedz´ o zbrodniach pope∏nionych na Polakach, których w imi´
ob∏udnej ideologii dopuÊcili si´ równie˝ Polacy.

Nie by∏o moim celem osàdzanie czy te˝ pot´pianie „ludzi bezpieki”. Symbo-
licznie uczyni∏ to Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwa∏à z 16 listopada 1994 r.,
w której znalaz∏y si´ nast´pujàce zdania: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwier-
dza, ˝e struktury Urz´du Bezpieczeƒstwa, Informacji Wojskowej, prokuratury
wojskowej i sàdownictwa wojskowego, które w latach 1944–1956 by∏y przezna-
czone do zwalczania organizacji i osób dzia∏ajàcych na rzecz suwerennoÊci i nie-
podleg∏oÊci Polski, sà odpowiedzialne za cierpienie i Êmierç wielu tysi´cy obywa-
teli polskich. 

Sejm pot´pia zbrodniczà dzia∏alnoÊç tych instytucji”31.
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31 „Monitor Polski” 1994, nr 62, Uchwa∏a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 XI 1994 r. w sprawie
zbrodniczych dzia∏aƒ aparatu bezpieczeƒstwa w latach 1944–1956. 



HISTORIA POWIATOWEGO URZ¢DU 
BEZPIECZE¡STWA PUBLICZNEGO W P¸OCKU

– KALENDARIUM WYDARZE¡

Ka˝demu dost´pna jest mo˝liwoÊç wyboru pomi´dzy dobrem a z∏em.

Orygenes

I. ROK PIERWSZY – 1945

Styczeƒ. Przej´cie w∏adzy. Por. Tadeusz Konopka organizuje p∏ocki UB
Pi´ç dni po zaj´ciu P∏ocka przez wojska radzieckie kierownik Wojewódzkiego

Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w Warszawie mjr Mieczys∏aw Broniatowski
rozkazem personalnym nr 3 z 26 stycznia 1945 r. powo∏a∏ Grup´ Operacyjnà, któ-
ra otrzyma∏a zadanie zorganizowania Powiatowego Urz´du Bezpieczeƒstwa Pu-
blicznego. Kierownikiem grupy mianowany zosta∏ por. Tadeusz Konopka1. Poza
dowódcà w jej sk∏ad wchodzili: chor. Kamil Górecki (pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy Ko-
nopki), ppor. Tadeusz Mazurowski oraz dwunastu niewymienionych z nazwiska
funkcjonariuszy ochrony2.

Rozkaz legalizowa∏ stan faktyczny. Wymienieni funkcjonariusze przebywali
bowiem w P∏ocku ju˝ od wczesnych godzin popo∏udniowych 21 stycznia, tj. od
dnia wkroczenia wojsk radzieckich. Wspólnie z ˝o∏nierzami Wojsk Wewn´trz-
nych NKWD, przy udziale cz∏onków AL i PPR przeprowadzali aresztowania
mieszkaƒców miasta i powiatu zaanga˝owanych w dzia∏alnoÊç niepodleg∏oÊciowà
w okresie okupacji niemieckiej3. Osoby te znajdowa∏y si´ na listach przygotowa-
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1 Tadeusz Konopka „Czerwony”, Tadeusz Borkowski – syn Leona i Marii, ur. 15 X 1919 r. w Drewnicy,
gm. Marki, pow. Warszawa. Od trzynastego roku ˝ycia zwiàzany z ruchem komunistycznym. W okresie
mi´dzywojennym cz∏onek Komunistycznego Zwiàzku M∏odzie˝y Polskiej i do 1937 r. Komunistycznej
Partii Polski. Z zawodu wiertniczy studzien artezyjskich. W okresie okupacji niemieckiej od 1940 r.
cz∏onek Zwiàzku Przyjació∏ Sowietów, a nast´pnie organizacji „M∏ot i Sierp”. Od 1942 r. cz∏onek PPR
(sekretarz komitetu PPR w Drewnicy) i dowódca bojówki GL, nast´pnie AL w stopniu podporuczni-
ka. Zagro˝ony aresztowaniem w styczniu 1944 r. przeniesiony do Wyszkowa, potem w lubelskie. U˝y-
wa∏ wówczas pseudonimu „Czerwony” i fa∏szywego nazwiska Tadeusz Borkowski. Po wkroczeniu
Armii Czerwonej przeniesiony do Miƒska Mazowieckiego, nast´pnie do Otwocka. Po zaj´ciu prawo-
brze˝nej Warszawy komendant XIV Komisariatu MO na Pradze. 11 I 1945 r. mianowany dowódcà gru-
py operacyjnej dzia∏ajàcej w woj. warszawskim. Od 26 I 1945 r. mianowany komendantem PUBP
w P∏ocku.

2 AIPN, 00735/1797, Zbiór rozkazów personalnych kierownika Warszawskiego WUBP za rok 1945 od
nr 1 do 35, Rozkaz personalny nr 3, 26 I 1945 r. Zgodnie z tym rozkazem powo∏ano równie˝ Grup´
Operacyjnà Powiatu Sierpeckiego. W jej sk∏ad wchodzili: Konstanty Jankowski – kierownik, Józef
Rawski, Wac∏aw Wyszogrodzki i Feliks ˚o∏´dowski.

3 Aresztowano wówczas m.in. inspektora Obwodu P∏ocko-Sierpeckiego AK por. Micha∏a Tomczaka
„Boƒcz´”, szefa wywiadu Inspektoratu P∏ocko-Sierpeckiego AK por. Ludwika Kamieƒskiego „Wyr-
w´”, komendanta Obwodu P∏ock-Miasto ppor. Leona Âliwiƒskiego „Jawora”, komendanta Obwodu



nych przez wywiad radziecki, który du˝o wczeÊniej przy pomocy cz∏onków struk-
tur komunistycznych penetrowa∏ niepodleg∏oÊciowe organizacje podziemne.

Zaistnia∏à sytuacj´ wykorzystali cz∏onkowie konspiracyjnych w∏adz okr´gu
p∏ockiego Polskiej Partii Robotniczej. Pacyfikacja terenu przez NKWD i UB, ko-
niecznoÊç dalszego ukrywania si´ ˝o∏nierzy Armii Krajowej i funkcjonariuszy
Polskiego Paƒstwa Podziemnego umo˝liwi∏y im ujawnienie si´ oraz przej´cie
w∏adzy w mieÊcie i powiecie. Trudno obecnie ustaliç dok∏adnà dat´ pierwszego
oficjalnego posiedzenia konspiracyjnej do tej pory tzw. Miejskiej Rady Narodo-
wej, w której sk∏ad wchodzili wy∏àcznie cz∏onkowie PPR, Robotniczej Partii Pol-
skich Socjalistów i Armii Ludowej4. èród∏a podajà trzy daty: 21, 22 i 23 stycznia5.
Poza cz∏onkami MRN w spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciel wojsk radziec-
kich, wojenny komendant miasta mjr Cyganow i sekretarz okr´gu p∏ockiego PPR
Kazimierz German. Omawiano m.in. sprawy organizacyjne dotyczàce funkcjono-
wania miasta w nowych warunkach, aprowizacji wojska i ludnoÊci cywilnej6. 

Jednà z pierwszych decyzji MRN by∏o utworzenie Milicji Obywatelskiej.
Pierwszym komendantem miejskim MO zosta∏ Jan S∏oniewicz7. Do pomocy przy-
dzielono mu Stanis∏awa Koperkiewicza, W∏adys∏awa Fràczaka i Franciszka Woê-
nickiego, którzy na potrzeby MO zaj´li budynek na Starym Rynku pod numerem
trzynastym8.

Ze spotkaniem tym wià˝e si´ jedna z tajemnic z poczàtku powstawania „w∏a-
dzy ludowej” w P∏ocku. Wkraczajàcy do miasta rankiem 21 stycznia 1945 r. funk-
cjonariusze NKWD mianowali prezydentem miasta Cypriana Paczkowskiego,
przedwojennego dzia∏acza komunistycznego, który w wi´zieniach niepodleg∏ej
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Sierpc AK ppor. Anastazego Ko∏odziejskiego „Gromka” oraz wielu innych. Kilku osobom uda∏o si´
zbiec i podjàç ponownie walk´, tym razem z radzieckim okupantem. Pozostali przep´dzeni zostali
pieszo do obozów przejÊciowych w Dzia∏dowie i Ciechanowie, a stamtàd wywiezieni w g∏àb Zwiàzku
Radzieckiego.

4 W styczniu 1945 r. w sk∏ad Rady Narodowej wchodzili: Franciszek Koz∏owski – przewodniczàcy (AL),
Stefan Gumiƒski (RPPS, AL), Mieczys∏aw Galbfach (PPR, AL), Franciszek Grzyma∏a (PPR, AL),
W∏adys∏aw Fràczak (PPR), Stanis∏aw Koperkiewicz (PPR), Stanis∏awa Churska (RPPS), Jan S∏onie-
wicz (RPPS), Franciszek Woênicki (PPR, AL) – zob. S. Chrzanowski, Kronika ostatnich dni okupacji 
w P∏ocku, „Notatki P∏ockie” 1962, nr 1/23, s. 21–27.

5 Kazimierz German w ksià˝ce Droga do celu (Wroc∏aw 1979, s. 228) twierdzi, ˝e spotkanie odby∏o si´
22 I 1945 r. w godzinach rannych. Podobnà dat´ podaje Franciszek Dorobek w ksià˝ce P∏ock i ziemia
p∏ocka w 1945 r. (P∏ock 1980, s. 14). Natomiast Bo˝ena Ostrowska w artykule Rok 1945 w P∏ocku
w Êwietle prasy lokalnej („Rocznik Muzeum Mazowieckiego w P∏ocku” 1977, z. 9, s. 7) podaje jako
dat´ spotkania 23 I 1945 r. Podobnie Anna i Eryk Stogowscy w tekÊcie Pierwsze lata w∏adzy ludowej
1945–1949 (Dzieje P∏ocka, P∏ock 1973, s. 451). Jeszcze innà dat´, 21 I 1945 r., wymienia Stanis∏aw
Chorzewski w artykule Migawki P∏ockie („Petro-Echo” 1988, nr 3, s. 4) T́  samà dat´ podaje Józef Trza-
ska w artykule Wspomnienie z okresu powstania w∏adzy ludowej w P∏ocku („Notatki P∏ockie” 1980,
nr 1/102, s. 16).

6 Racja ˝ywnoÊciowa dla osób pracujàcych wynosi∏a 400 g chleba dziennie i 200 g mi´sa na miesiàc.
W kwietniu 1945 r. racje te uleg∏y podwy˝szeniu na 750 g chleba dziennie i 500 g mi´sa tygodniowo.

7 Kilka dni póêniej przyby∏ do P∏ocka Stanis∏aw WiÊniewski, który na polecenie Kazimierza Germana
objà∏ stanowisko komendanta powiatowego MO. Wkrótce jednak zastàpi∏ go skierowany z Komendy
Wojewódzkiej w Warszawie kpt. Edmund Morski (K. German, Droga do celu..., s. 230).

8 J. Trzaska, Wspomnienie..., s. 16–18.



Rzeczypospolitej sp´dzi∏ cztery lata za dzia∏alnoÊç na rzecz Rosji Radzieckiej9.
Jednak Paczkowski prezydentem by∏ zaledwie trzy dni. 23 stycznia 1945 r. po
po∏udniu zosta∏ aresztowany przez NKWD pod zarzutem wspó∏pracy z gestapo
w okresie okupacji niemieckiej, a na jego miejsce mianowano Franciszka
Koz∏owskiego. Aresztowanie to ÊciÊle wià˝e si´ z rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci
Miejskiej Rady Narodowej w P∏ocku i nawiàzaniem przez nià wspó∏pracy z ra-
dzieckimi w∏adzami okupacyjnymi. Niestety, bez zapoznania si´ z dokumentami
NKWD nie sposób obecnie odpowiedzieç na pytanie, jaki by∏ prawdziwy powód
aresztowania Paczkowskiego. Wydaje si´, ˝e pad∏ on ofiarà walk frakcyjnych we-
wnàtrz PPR i nowo tworzonych przez jej cz∏onków w∏adz miasta i powiatu. Tez´
t´ wydaje si´ potwierdzaç fakt, ˝e po powrocie z obozu w Zwiàzku Radzieckim
(dokàd zosta∏ wywieziony po aresztowaniu) zosta∏ w pe∏ni zrehabilitowany i roz-
poczà∏ s∏u˝b´ w p∏ockim UB.

Rozkazem wojennego komendanta powiatu p∏ockiego mjr. Walejewa w powie-
cie wprowadzono radzieckie prawo wojenne. Od godz. 18.00 do 6.00 obowiàzywa-
∏a godzina milicyjna i ca∏kowite zaciemnienie. Wszyscy mieszkaƒcy mieli natych-
miast zdaç wszelkà broƒ palnà i bia∏à, materia∏y wybuchowe oraz sprz´t radiowy.

Wi´kszoÊç gmin powiatu p∏ockiego zosta∏a zaj´ta przez wojska radzieckie ju˝
20 stycznia. Tam te˝, podobnie jak w mieÊcie, bezpoÊrednio po przejÊciu frontu
i w Êlad za nim pierwszej fali aresztowaƒ komuniÊci próbowali organizowaç w∏asne
struktury w∏adzy. Uda∏o si´ to tylko w nielicznych gminach. W wi´kszoÊci dzi´ki
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9 Sàd Okr´gowy w P∏ocku skaza∏ Cypriana Paczkowskiego w 1923 r. na 4 lata wi´zienia za dzia∏alnoÊç
w Komunistycznej Partii Polski.

Siedziba PUBP w P∏ocku (widok wspó∏czesny)



niech´tnej postawie miejscowych spo∏ecznoÊci dzia∏ania te nie powiod∏y si´,
a og∏aszanie decyzji o powstaniu tzw. gminnych rad narodowych by∏o czystà fikcjà.

Przyby∏a do P∏ocka, dowodzona przez Konopk´, Grupa Operacyjna UB za-
kwaterowana zosta∏a w zaj´tym ju˝ przez NKWD budynku przy ul. Dominikaƒ-
skiej 5 (obecnie budynek Komendy Policji przy ul. 1 Maja 3/5) – jeszcze kilkana-
Êcie godzin wczeÊniej zajmowanym przez gestapo.

Gdy w mieÊcie przedstawiciele nowej w∏adzy, przy pomocy ˝o∏nierzy radziec-
kich, próbowali stworzyç pozory powrotu do normalnego ˝ycia, w powiecie p∏oc-
kim odbywa∏o si´ swoiste polowanie na ludzi. Posuwajàce si´ za frontem jednost-
ki Wojsk Wewn´trznych NKWD wspólnie z cz∏onkami Grupy Operacyjnej UB
kontynuowa∏y aresztowania. 

Kilka dni po przejÊciu frontu P∏ock sta∏ si´ miejscem ponurego widowiska.
Pod silnà eskortà ˝o∏nierzy radzieckich ulicami miasta p´dzono Niemców i volks-
deutschów, przywo˝onych statkami z W∏oc∏awka lub prowadzonych pieszo,
aresztowanych przez NKWD na tamtych terenach. WÊród nich znajdowa∏a si´
tak˝e kilkudziesi´cioosobowa grupa by∏ych ˝o∏nierzy AK i dzia∏aczy niepodleg∏o-
Êciowych10. Przebrani w niemieckie mundury, z wymalowanymi na plecach swa-
stykami, po krótkim pobycie w p∏ockim wi´zieniu pop´dzeni zostali dalej – do
obozu w Ciechanowie, skàd wywieziono ich do obozów w g∏´bi ZSRR11.

Skala represji zaskoczy∏a ˝o∏nierzy Inspektoratu P∏ocko-Sierpeckiego AK.
Cz´Êç z nich zakonspirowa∏a broƒ i zacz´∏a ukrywaç si´ ma∏ymi grupkami w oko-
licach P∏ocka, P∏oƒska i Sierpca. Pozostali podj´li nierównà walk´ – tym razem
z nowym, radzieckim okupantem. Dowodzi∏ nimi ukrywajàcy si´ po ucieczce
z NKWD ostatni inspektor Obwodu P∏ocko-Sierpeckiego AK por. Micha∏ Tom-
czak „Boƒcza”. Podporzàdkowa∏y mu si´ dowodzone przez por. Stefana Bronar-
skiego „LiÊcia”12 struktury podleg∏ego p∏ocko-sierpeckiemu inspektoratowi Kie-
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10 Walczàcy przez kilka lat z Niemcami ˝o∏nierze AK i cz∏onkowie terenowej administracji Polskiego
Paƒstwa Podziemnego traktowani byli przez Sowietów jako przest´pcy i oskar˝ani o dzia∏alnoÊç antyra-
dzieckà (dzia∏anie na rzecz niepodleg∏ego Paƒstwa Polskiego traktowano jako przest´pstwo przeciwko
ZSRR). Na podstawie wczeÊniej przygotowanych list byli oni aresztowani przez NKWD bezpoÊrednio
po przejÊciu frontu. Po pierwszym przes∏uchaniu zazwyczaj ekspediowano ich do obozów przejÊcio-
wych. Z pó∏nocno-zachodniego Mazowsza, wschodnich powiatów woj. bydgoskiego oraz sàsiadujàcych
z nimi Prus Wschodnich aresztowanych kierowano do obozu w Ciechanowie i by∏ego niemieckiego
obozu koncentracyjnego w Dzia∏dowie, a stamtàd w g∏àb ZSRR.

11 W p∏ockim wi´zieniu znaleêli si´ m.in.: Kazimierz Dzi´gielewski – komendant placówki AK w Dobrzy-
niu, Stanis∏aw Dzi´gielewski, Jan Grajkowski, Eugeniusz Kalwarski, Józef Kalwarski, Czes∏aw Kantec-
ki – by∏y prezes Sàdu Grodzkiego w Golubiu, Piotr ¸´gowski, Józef Szczygliƒski, Stanis∏aw Szczygliƒ-
ski, Lucjan ˚a∏obiƒski, Teodor Bieganowski – by∏y burmistrz Golubia, Zdzis∏aw Duda, Stanis∏aw Kruk,
Czes∏aw Jan Mieszkowski, Franciszek Pràdziƒski – przedwojenny dzia∏acz SL i inwalida wojny polsko-
-bolszewickiej, Stanis∏aw Witkowski (K. Sidorkiewicz, Represje w∏adz polskich wobec uczestników kon-
spiracji na Pomorzu [w:] Powojenne losy konspiracji pomorskiej, Toruƒ 1995, s. 81–82).

12 Stefan Bronarski „LiÊç”, „Roman” – ur. 17 VI 1916 r. w P∏ocku, syn Teodora i Heleny z Pilarskich.
W czasie okupacji niemieckiej ˝o∏nierz Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Si∏ Zbrojnych,
a nast´pnie AK. Od 1944 r. dowódca Kedywu i cz∏onek sztabu Inspektoratu P∏ocko-Sierpeckiego i Ob-
wodu P∏ockiego AK. Po wkroczeniu wojsk radzieckich odtworzy∏ struktury NSZ w pow. P∏ock i Sierpc.
Dowódca 11 Grupy Operacyjnej NSZ. Aresztowany 26 IX 1948 r., skazany przez WSR w Warszawie
na kar´ Êmierci. Zamordowany 18 I 1951 r. w Warszawie.



rownictwa Dywersji (Kedywu). Ich ˝o∏nierze wczeÊniej nale˝eli do NSZ, a w ra-
mach akcji scaleniowej wiosnà 1944 r. podporzàdkowali si´ dowództwu AK.
Teraz, w zmienionej sytuacji, odtworzone zosta∏o samodzielne dowództwo NSZ.
Por. Bronarski przez pewien czas podporzàdkowany by∏ jednoczeÊnie NSZ i AK.
Gdy por. Micha∏ Tomczak „Boƒcza” wycofa∏ si´ ze zbrojnej konspiracji i rozpo-
czà∏ dzia∏alnoÊç w PSL, struktura dowodzona przez por. Bronarskiego sta∏a si´
cz´Êcià NSZ13. Oddzia∏em dyspozycyjnym NSZ w powiecie p∏ockim dowodzi∏
ppor. Józef Boguszewski „Lew”14.

W 1945 r. powiat p∏ocki obejmowa∏ 1459,6 km kw., znajdowa∏o si´ w nim 815
wsi, dwie osady fabryczne (Borowiaczki i Ma∏a WieÊ), cztery osady – Bielsk, Bo-
dzanów, Drobin i Staroêreby. Powiat by∏ podzielony na 15 gmin wiejskich15 i jed-
no miasto wydzielone – Wyszogród. Na terenie tym mieszka∏o (bez miasta wy-
dzielonego P∏ocka) 91 126 osób16. Natomiast w samym P∏ocku 1 marca 1945 r.
zameldowanych by∏o 23 558 osób17.

Pomimo ukonstytuowania si´ w∏adz cywilnych miasta i powiatu18, faktycznà
i niemal absolutnà w∏adz´ w P∏ocku sprawowa∏ radziecki wojenny komendant
miasta mjr Cyganow, natomiast w powiecie – radziecki wojenny komendant po-
wiatowy mjr Walejew. Z nimi Komitet Powiatowy PPR konsultowa∏ wszystkie de-
cyzje personalne dotyczàce obsady stanowisk w samorzàdach, milicji, wa˝niej-
szych zak∏adach przemys∏owych. Od nich równie˝ zale˝a∏y wa˝niejsze decyzje
gospodarcze i spo∏eczne.

Nadzór nad dzia∏alnoÊcià UB w P∏ocku sprawowa∏o dwóch doradców radziec-
kich, na sta∏e przydzielonych do Urz´du. W dokumentach UB jedyna wzmianka
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13 W pow. Sierpc oddzia∏em dyspozycyjnym NSZ, podporzàdkowanym ostatniemu inspektorowi Obwo-
du P∏ocko-Sierpeckiego AK por. Micha∏owi Tomczakowi „Boƒczy”, dowodzi∏ ppor. Jerzy Wierzbicki
„Ilski” (J. Paw∏owicz, op. cit., s. 346).

14 Józef Boguszewski „Lew” – ur. 2 XII 1916 r. w Cetlinie (gm. Lelice, pow. P∏ock), syn Czes∏awa i Jani-
ny z Pruchiƒskich. Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r., ci´˝ko ranny w walkach pod Lwowem. Na-
st´pnie w niewoli radzieckiej. Uciek∏ z transportu w g∏àb Rosji i przedosta∏ si´ do niemieckiej strefy
okupacyjnej. ˚o∏nierz ZWZ, od 1942 r. AK. Po wkroczeniu wojsk radzieckich dowódca patrolu bojo-
wego NSZ. Aresztowany 11 VI 1950 r., skazany przez WSR w Warszawie na kar´ Êmierci. Zamordo-
wany 1 XII 1951 r.

15 W sk∏ad pow. P∏ock w styczniu 1945 r. wchodzi∏y nast´pujàce gminy: Bia∏a, Bielsk, Bielino, Bodzanów,
Brudzeƒ, Drobin, Lelice, ¸ubki, Majki, Miszewo Murowane, R´bowo, Rogozino, Staroêreby, Âwi´ci-
ce, Zàgoty.

16 A. Stogowska, Reforma rolna w powiecie p∏ockim, „Rocznik Muzeum Mazowieckiego w P∏ocku” 1977,
z. 6, s. 51–91.

17 Blisko trzy miesiàce póêniej, wed∏ug pierwszego powojennego spisu mieszkaƒców, przeprowadzonego
24 V 1945 r., P∏ock liczy∏ 25 106 mieszkaƒców, z których 2941 osób zamieszkiwa∏o Radziwie. Jednak
ju˝ wed∏ug danych Wydzia∏u Ewidencji i Kontroli Ruchu LudnoÊci Zarzàdu Miejskiego z 4 i 5 VI
1945 r. w P∏ocku mieszka∏o 25 591 osób, w tym 7888 m´˝czyzn, 8878 kobiet, 8825 dzieci i m∏odzie˝y do
lat 18 (4490 ch∏opców i 4335 dziewczàt). WÊród mieszkaƒców miasta by∏o: 25 003 Polaków, 228 Rosjan
i Bia∏orusinów, 62 Niemców, 63 ˚ydów, 18 osób innych narodowoÊci (F. Dorobek, P∏ock i ziemia p∏oc-
ka w 1945 roku, P∏ock 1980, s. 20–21).

18 Pierwsze spotkanie Powiatowej Rady Narodowej odby∏o si´ w P∏ocku dopiero 11 II 1945 r. Uczestni-
czy∏y w nim 53 osoby reprezentujàce komunistyczne struktury gminne z ca∏ego powiatu. Przewodniczà-
cym PRN wybrany zosta∏ Ryszard Dobieszak, zast´pcà Feliks Majdak, cz∏onkami prezydium Franci-
szek Zdanowski, Franciszek PaÊnik i Antoni Zalewski. W tym samym czasie przyby∏ do P∏ocka
Aleksander Bartoszuk, mianowany przez wojewod´ warszawskiego starostà.



na ich temat znajduje si´ w raporcie kierownika Sekcji ds. Funkcjonariuszy
WUBP w Warszawie por. Kuêmy Romaniuka. Dotyczy on samowolnego gospo-
darowania przez por. Tadeusza Konopk´ zasobami magazynu ˝ywnoÊciowego
PUBP w P∏ocku. Od sierpnia do grudnia 1945 r. pobra∏ on du˝e iloÊci prowian-
tu, znacznie przekraczajàce wyznaczone normy19. WyjaÊniajàc owà sytuacj´,
Konopka t∏umaczy∏, ˝e pobrane towary przeznaczone by∏y dla chorej ˝ony, b´dà-
cej równie˝ pracownicà Urz´du, oraz owych doradców20.

To radzieccy doradcy wyznaczali g∏ówne kierunki dzia∏ania i podejmowali naj-
wa˝niejsze decyzje dotyczàce zwalczania oporu spo∏ecznego. Niejednokrotnie
uczestniczyli w ich realizacji. Jeden z pierwszych funkcjonariuszy MO z P∏ocka,
Stanis∏aw Koperkiewicz, wspomina, ˝e kilka dni po zaj´ciu P∏ocka przez Armi´
Czerwonà przyjecha∏a do miasta Jadwiga Ludwiƒska „Marta”, piastujàca wów-
czas funkcj´ pe∏nomocnika Komitetu Centralnego PPR. Nawiàza∏a ona kontakt
z komendantami wojennymi miasta Cyganowem i Pi∏atowem, wobec których
uwiarygodni∏a dzia∏ania PPR w P∏ocku. Wydaje si´, ˝e w∏aÊnie Pi∏atow by∏ jed-
nym z funkcjonariuszy NKWD kontrolujàcym prac´ PUBP w P∏ocku21.

Natomiast Czes∏aw Mirecki, w czasie okupacji niemieckiej ˝o∏nierz wywiadu
AK rozpracowujàcy struktury komunistyczne, a po wojnie skierowany do pracy
w UB, podaje, ˝e doradcà Konopki z ramienia NKWD by∏ mjr Zwaniariew.
Jako wtyczka podziemia antykomunistycznego w UB Mirecki pe∏ni∏ funkcj´
komendanta placówki UB w Brudzeniu. 10 lutego 1945 r. w siedzibie PUBP
w P∏ocku uczestniczy∏ w szkoleniu dla funkcjonariuszy UB z powiatu p∏ockiego,
prowadzonym m.in. przez Zwaniariewa. Mirecki w taki sposób opisa∏ poczàtek
owego szkolenia: „Na »wyk∏adach« pokazano nam, jak prowadziç przes∏uchanie
ofiar. Na poczàtku Konopka stwierdzi∏ z dumà, ˝e poniewa˝ szkolà nas Rosjanie,
a jednoczeÊnie korzystamy z podr´czników gestapo, to b´dziemy lepsi od jednych
i drugich”22.

Niestety, nie mo˝na dok∏adnie odtworzyç pierwszych miesi´cy dzia∏alnoÊci
UB na ziemi p∏ockiej. Odnaleziono dotychczas tylko pojedyncze dokumenty, ra-
porty, meldunki, sprawozdania wytworzone przez funkcjonariuszy od stycznia do
listopada 1945 r. Z wyjàtkiem jednego nie mamy równie˝ donosów werbowanych
w tym czasie agentów. Jedyny znany pochodzi z 15 marca 1945 r. Przygotowany
zosta∏ przez agenta pos∏ugujàcego si´ pseudonimem „Stan” i zawiera nazwiska
pi´tnastu by∏ych ˝o∏nierzy AK z P∏ocka.

W dotychczasowej literaturze jedyny Êlad dzia∏alnoÊci UB w P∏ocku odnaleêç
mo˝na w wydanej w 1980 r. przez Towarzystwo Naukowe P∏ockie ksià˝ce Fran-

22

19 Od sierpnia do grudnia 1945 r. por. Tadeusz Konopka pobra∏ z magazynu ˝ywnoÊciowego PUBP
w P∏ocku: 110 kg cukru, 6 kg mas∏a, 9 kg twarogu, 160 kg mi´sa, 114 kg màki, 5,5 litra octu, 22 kg kaszy,
61 kg Êledzi, 83,5 kg smalcu, 7 kg marmolady oraz wiele niewymienionych w raporcie drobnych rzeczy.

20 AIPN, 01024/687, Teczka personalna Tadeusza Konopki, Raport kierownika Sekcji ds. Funkcjonariu-
szy WUBP w Warszawie por. Kuêmy Romaniuka, 21 III 1946 r., k. 19–20.

21 S. Koperkiewicz, Walka z okupantem i poczàtki w∏adzy ludowej w P∏ocku [w:] Okr´g P∏ocki 1942–1945.
Z walk PPR, GL-AL, red. B. Kobuszewski, Warszawa 1974, s. 558.

22 Cz. Mirecki, Strz´py wspomnieƒ z lat 1939–1949, „Brudzeƒ zaprasza” 2005, nr 2/3 (25/26), s. 7.



ciszka Dorobka P∏ock i ziemia p∏ocka w 1945 roku. Autor, zafascynowany poczàt-
kami ustroju komunistycznego w P∏ocku, w rozdziale Dzia∏alnoÊç partii politycz-
nych napisa∏: „PoÊpieszne, ju˝ w pierwszych tygodniach wolnoÊci, podwy˝szanie
ogrodzenia wi´zieƒ p∏ockich fatalne zrobi∏o wra˝enie wÊród spo∏eczeƒstwa. Fakt
ten okreÊlano jako »pierwszà inwestycj´ ludowej w∏adzy«. Codzienne, wieczorne
rozstawianie zasieków na chodniku przy gmachu, w którym mieÊci∏a si´ Milicja
Obywatelska i Powiatowy Urzàd Bezpieczeƒstwa, nie tyle dziwi∏, co razi∏ prze-
ci´tnego cz∏owieka”23.

Przywrócenie dzia∏alnoÊci p∏ockiego wi´zienia, wzmocnienie jego zabezpie-
czenia i zatrudnienie du˝ej liczby stra˝ników by∏o pierwszym sygna∏em zbli˝ajà-
cych si´ wydarzeƒ. Wed∏ug danych z 4 kwietnia 1945 r. w wi´zieniu w P∏ocku, za-
rzàdzanym przez Departament Wi´ziennictwa i Obozów MBP, zatrudnionych
by∏o 12 oficerów i 150 szeregowych funkcjonariuszy24. 

Poza pierwszà grupà funkcjonariuszy, przyby∏à razem z Tadeuszem Konopkà,
wszyscy nowo przyjmowani do s∏u˝by w UB mieli dwie pisemne rekomendacje
funkcyjnych cz∏onków w∏adz powiatowych PPR25. Dwudziestu w okresie okupa-
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23 F. Dorobek, P∏ock i ziemia p∏ocka w 1945 roku, P∏ock 1980, s. 40.
24 AIPN, MBP, 1541, Departament Wi´ziennictwa, Zestawienie liczbowe zatrudnionych oficerów i szere-

gowych w wi´zieniach i obozach pracy w woj. warszawskim. Po rozpocz´ciu dzia∏alnoÊci w styczniu
1945 r. wi´zienie w P∏ocku by∏o jednym z 11 wi´zieƒ i obozów karnych dzia∏ajàcych w woj. warszaw-
skim. Podlega∏o Wydzia∏owi Wi´zieƒ i Obozów WUBP w Warszawie. Wszystkie osoby zatrudnione
w wi´zieniu by∏y funkcjonariuszami UB, organizacyjnie nie podlegali jednak szefowi PUBP w P∏ocku.

25 W póêniejszym okresie rekomendacje wystawia∏ Komitet Miejski lub Powiatowy PPR w P∏ocku.

Wi´zienie w P∏ocku – Pawilon 1. W latach 1945–1957 mieÊci∏ si´ tu m.in. oddzia∏ kobiecy
(widok wspó∏czesny).



cji niemieckiej dzia∏a∏o w AL. Wi´kszoÊç deklarowa∏a przynale˝noÊç do PPR.
Pierwszymi dokumentami, jakie sk∏adali, by∏y: proÊba o przyj´cie do s∏u˝by (pra-
cy) w UB, ˝yciorys, ankieta personalna, dwa zdj´cia. Po ich z∏o˝eniu byli czaso-
wo dopuszczani do pracy. Dokumenty natomiast – z odpowiednià propozycjà
szefa PUBP dotyczàcà przydzielenia kandydatowi konkretnego stanowiska – kie-
rowane by∏y do zatwierdzenia do WUBP w Warszawie. Pierwsze wnioski o przy-
j´cie nowych funkcjonariuszy Tadeusz Konopka przes∏a∏ do Warszawy ju˝
w styczniu 1945 r. (zatrudniono wówczas szeÊç osób: Stanis∏awa Iwanickiego,
Henryka Jasiƒskiego, Tadeusza Jasiƒskiego, Tadeusza Kuchciƒskiego i Zdzis∏awa
Kisielewskiego26).

Luty. Budowa struktur bezpieki
KilkanaÊcie dni póêniej, w pierwszych dniach lutego 1945 r. do pracy w PUBP

przyj´to 54 osoby, oddelegowane przez w∏adze powiatowe PPR27. Tak wi´c ju˝ na
poczàtku lutego 1945 r. w PUBP w P∏ocku zatrudniano 74 funkcjonariuszy.

Wyodr´bniono wówczas wewnàtrz Urz´du dwie grupy. Zadaniem Grupy
Miejskiej by∏a realizacja przedsi´wzi´ç operacyjnych w P∏ocku (jej dzia∏alnoÊcià
kierowali kolejno por. Tadeusz Mazurowski, Stefan Kruk i Zdzis∏aw Brudzyƒski).
Grupa Powiatowa mia∏a dzia∏aç na terenie wiejskim28. Wewnàtrz obu grup wy-
dzielono nast´pnie sekcje. W chwili obecnej nie sposób dok∏adnie ustaliç, jakie
realizowa∏y zadania. Wydaje si´, ˝e ich struktura i zadania odpowiada∏y struktu-
rze wydzia∏ów WUBP w Warszawie, któremu podlega∏ Urzàd w P∏ocku. Sekcja I
zajmowa∏a si´ wykrywaniem kolaborantów hitlerowskich i volksdeutschów, Sek-
cja II – dzia∏aniem przeciwko podziemiu zbrojnemu, Sekcja III – zwalczaniem
opozycji w legalnych partiach i organizacjach spo∏ecznych, Sekcja IV – zabezpie-
czaniem zak∏adów przemys∏owych, Sekcja V – prowadzeniem obserwacji osób
wskazanych przez pozosta∏e sekcje. 

Równie˝ w pierwszych dniach lutego utworzono sekretariat Urz´du, w któ-
rym prace biurowe wykonywa∏y Miros∏awa Rogowska i Teodozja Kozanecka
(obie zatrudnione 8 lutego 1945 r.). Dopiero 10 lutego 1945 r. por. Tadeusz
Konopka, jako dowódca Grupy Operacyjnej P∏ock i organizator UBP, otrzyma∏
oficjalny dokument mianujàcy go kierownikiem placówki. 14 lutego 1945 r. na
stanowisku zast´pcy kierownika Urz´du zatrudniono p∏occzanina Kazimierza
Morawskiego – zastàpi∏ on na tym stanowisku chor. Kamila Góreckiego.

Od 16 lutego 1945 r. do wszystkich posterunków gminnych MO zacz´to przy-
dzielaç referentów gminnych, którzy mieli zabezpieczaç operacyjnie podleg∏y te-
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26 Zdzis∏aw Kisielewski by∏ pierwszym ˝o∏nierzem wywiadu Inspektoratu P∏ocko-Sierpeckiego AK, któ-
remu uda∏o si´ wejÊç do tworzonych przez komunistów w powiecie p∏ockim struktur UB.

27 WÊród przyj´tych wówczas do s∏u˝by w UB by∏o kolejnych trzech ˝o∏nierzy wywiadu Inspektoratu P∏oc-
ko-Sierpeckiego AK: W∏adys∏aw Kowalski, Czes∏aw Mirecki i Stanis∏aw Pospisiel. 

28 Na podstawie zachowanych materia∏ów nie mo˝na ustaliç nazwiska pierwszego kierownika Grupy
Powiatowej. Pierwszym znanym z nazwiska pe∏niàcym t´ funkcj´ by∏ Bronis∏aw Szczerbakowski (od
25 VIII do 20 X 1945 r.), a nast´pnie Kazimierz Ko∏odziejski (niestety nie mo˝na ustaliç dok∏adnej da-
ty rozpocz´cia przez niego kierowania Grupà).



ren, czyli zbieraç wszelkie informacje go dotyczàce. Jako pierwsze obsadzone zo-
sta∏y (16 lutego 1945 r.) posterunki w gminach Brudzeƒ (referent gminny Cze-
s∏aw Mirecki) i Rogozino (referent gminny Kazimierz Bieƒkowski). W pozosta-
∏ych obsada wyglàda∏a nast´pujàco: gmina Bia∏a – referent Mieczys∏aw
WiÊniewski, Bielsk – referent Stanis∏aw Rzepkowski, Bodzanów – referenci
Szczepan Ciarka i Józef Jakubiak (od 25 kwietnia 1945 r.), Bielino – referent Sta-
nis∏aw Bieƒkowski, Drobin – referent W∏adys∏aw Zajàczkowski (od 25 kwietnia
1945 r.), Lelice – referent Julian Iwaniak (od 25 kwietnia 1945 r.), ¸´g – referent
Leon ¸ebkowski, ¸ubki – referent Jan Wojtecki (od 14 lipca 1945 r.), Miszewo
Murowane – referent Antoni Sza∏´cki (od 3 kwietnia 1945 r.), Staroêreby – refe-
rent Józef Kie∏ek (od 6 marca 1945 r.), Âwi´cice – referent Mieczys∏aw D´bski,
Wyszogród – referent Ignacy Pietrzak (od 25 kwietnia 1945 r.), Zàgoty – referent
Konstanty Nowak. 

Równie˝ w lutym 1945 r. utworzono przy Urz´dzie sto∏ówk´ i kuchni´ dla
funkcjonariuszy; kucharzem by∏ st. szer. Ludwik Grzyma∏a, a po jego dezercji
Genowefa Smardzewska. Kuchnia zaopatrywana by∏a przez podlegajàce szefowi
Urz´du gospodarstwo rolne w majàtku Winiary. Majàtek ten, przez kilka tygodni
po przejÊciu frontu zajmowany przez NKWD, przekazano do dyspozycji UB.
Utworzono w nim wówczas koloni´ karnà dla Niemców i volksdeutschów z po-
wiatu p∏ockiego29.

Marzec. UB os∏ania reform´ rolnà
Wydaje si´, i˝ decyzje personalne dotyczàce obsadzenia najwa˝niejszych stano-

wisk w PUBP nie zosta∏y w pe∏ni zaakceptowane przez w∏adze powiatowe PPR
w P∏ocku, gdzie Konopka jako cz∏owiek z zewnàtrz nie cieszy∏ si´ zaufaniem i au-
torytetem, natomiast Morawski uwa˝any by∏ za „element obcy klasowo”. Podj´to
wówczas decyzj´ o oddelegowaniu do „bezpieczeƒstwa” „swojego cz∏owieka”. Zo-
sta∏ nim – zatrudniony 15 marca 1945 r. na stanowisku p.o. starszego oficera Êled-
czego – por. Antoni ¸uczak30, do niedawna sekretarz Komitetu Powiatowego PPR.

Niespe∏na tydzieƒ póêniej, 25 marca 1945 r., w powiecie p∏ockim zakoƒczono
parcelacj´ majàtków ziemskich obj´tych reformà rolnà. Akcja parcelacyjna trwa-
∏a prawie trzy tygodnie (rozpocz´∏a si´ 6 marca w majàtku Tchórz). W jej wyniku
podzielono 198 majàtków o powierzchni 42 979,3 ha31. Poza pracownikami Paƒ-
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29 Nie odnaleziono dotychczas ˝adnych dokumentów na temat dzia∏alnoÊci kolonii karnej w Winiarach.
Jedyne informacje na jej temat pochodzà od osób, które w niej przebywa∏y, a tak˝e z teczek perso-
nalnych plut. Tomasza Nowaka, który od 15 I do 15 VII 1946 r. pe∏ni∏ funkcj´ administratora placów-
ki, oraz Moj˝esza Zylbera piastujàcego t´ samà funkcj´ od 26 II do 31 X 1949 r.

30 Antoni ¸uczak „Jakub” – ur. 11 IV 1900 r. we wsi Suserz (gm. Szczawin KoÊcielny, pow. Gostynin), syn
Jakuba i Jadwigi. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Z zawodu rolnik. W okresie mi´dzywo-
jennym cz∏onek KPP, a nast´pnie SL. W okresie okupacji niemieckiej cz∏onek organizacji „M∏ot 
i Sierp”, a nast´pnie PPR. Organizator i dowódca bojowych struktur GL, a nast´pnie AL na ziemi p∏oc-
kiej. Sekretarz Komitetu Powiatowego PPR w P∏ocku. Po odejÊciu ¸uczaka z pracy w aparacie partyj-
nym sekretarzem KP PPR w P∏ocku zosta∏ Jakub Krajewski.

31 A. Stogowska, Reforma rolna w powiecie p∏ockim, „Rocznik Muzeum Mazowieckiego w P∏ocku” 1977,
z. 6, s. 65.



stwowego Urz´du Ziemskiego wzi´∏y w niej udzia∏ specjalnie zorganizowane
przez Komitet Powiatowy PPR „sztafety robotnicze”, sk∏adajàce si´ z cz∏onków
Milicji Obywatelskiej i Zwiàzku Walki M∏odych. Oficjalnym ich zadaniem by∏a
pomoc w pomiarach i dzieleniu ziemi, faktycznym zaÊ ochrona – wspólnie z UB
– prowadzonej akcji. Spotka∏a si´ ona ze zdecydowanym oporem w∏aÊcicieli roz-
kradanych majàtków i zamo˝nych w∏oÊcian, którzy nie akceptowali wymuszonej
przez komunistów reformy.

Zabezpieczenie parcelacji by∏o pierwszà powa˝nà kampanià przeprowadzanà
przez tworzàcy si´ PUBP w P∏ocku. Podczas tej akcji funkcjonariusze Grupy Po-
wiatowej UB wykorzystali znajomoÊç terenu i Êrodowiska wiejskiego, z którego 
w du˝ej cz´Êci pochodzili. Inspirowane przez UB komitety folwarczne, których
cz∏onkowie wywodzili si´ z biedoty i lumpenproletariatu wiejskiego, stwarza∏y
pozory swoistej rewolucji ch∏opskiej: wyrzucano z domów prawowitych w∏aÊcicie-
li ziemskich i przejmowano ca∏y ich majàtek. Do w∏adz powiatowych PPR zwró-
cono si´ o usankcjonowanie prowadzonych dzia∏aƒ. W∏adze komunistyczne pod-
j´∏y wówczas decyzj´ o wyrzuceniu z powiatu i miasta wszystkich by∏ych
w∏aÊcicieli majàtków – zakazano im zbli˝aç si´ do swoich posiad∏oÊci na odleg∏oÊç
mniejszà ni˝ 50 km32.
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32 F. Dorobek, P∏ock i ziemia p∏ocka w 1945 roku..., s. 64.

Budynek, w którym w latach 1945–1950 mieÊci∏a si´ kolonia karna na Winiarach (widok
wspó∏czesny).



Kwiecieƒ. Nowi funkcjonariusze
W PUBP w P∏ocku kontynuowano prace organizacyjne. W kwietniu 1945 r.

utworzono stanowisko buchaltera, odpowiedzialnego za sprawy ksi´gowe, do-
tychczas prowadzone przez Sekcj´ Finansowà WUBP w Warszawie. Funkcj´ t´
objà∏ szer. Mieczys∏aw J´drzejowski (od 25 kwietnia).

Stopniowo zwi´ksza∏a si´ liczba pracowników PUBP. W marcu przyj´to 18 osób,
w kwietniu 22, w maju 10, w czerwcu 4 osoby. Ogó∏em do koƒca czerwca 1945 r.
w PUBP w P∏ocku zatrudnionych by∏o 118 funkcjonariuszy. W pierwszych mie-
siàcach s∏u˝by wi´kszoÊç z nich zakwaterowano w pokojach sypialnych w Urz´-
dzie i poddano rygorowi wojskowemu. Z czasem rygor ten zosta∏ z∏agodzony,
funkcjonariuszom spoza P∏ocka przydzielono mieszkania kwaterunkowe, a miesz-
kajàcy w P∏ocku mogli pozostaç w swoich domach rodzinnych.

Maj. Wydanie NKWD ˝o∏nierzy polskiego podziemia
W maju 1945 r. z aresztu PUBP w P∏ocku odes∏ano do obozu NKWD w Rem-

bertowie dwa transporty, w których znajdowali si´ aresztowani ˝o∏nierze AK
i NSZ. Na podstawie „Ksi´gi zatrzymanych w PUBP w P∏ocku” uda∏o si´ ustaliç
nazwiska osób odes∏anych w tych transportach. 11 maja wyjechali: Józef Bukow-
ski, Ludwik Bukmakowski, Wincenty Bukmakowski, Bronis∏aw Jezierski, Józef
Lepczak, Feliks Milczarek, Józef Skierkowski, Szymaƒski (brak imienia), Tade-
usz Tomczak, Józef Zdanowski; 24 maja – Szczepan Wincenty Cybacki, Wincen-
ty Czosnowski, Kazimierz Gozdan, Boles∏aw Golacik, Lucjan Golacik, Jan
Hasek, Stanis∏aw Nowak, Zygmunt Nowak, Leon Siwek, Wac∏aw Sobótka, Fran-
ciszek Wiaƒkowski33. Na liÊcie odes∏anych 24 maja znajduje si´ równie˝ Janusz
Raganowicz, który w przeddzieƒ wywózki zbieg∏ z aresztu34.

25 maja 1945 r. przy PUBP utworzono Sekcj´ Cenzury, w której zatrudniono
Ew´ Guterman, Iren´ Jurgiel i Eugeni´ Siudek35. G∏ównym zadaniem Sekcji by-
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33 AIPN, 035/62, PUBP P∏ock, Ksi´ga zatrzymanych za czas od 1 V 1945 r., Sekcja Âledcza PUBP w P∏oc-
ku, k. 1–5.

34 Janusz Ró˝aƒski „Szpat”, Janusz Raganowicz – w 1940 r. wstàpi∏ do konspiracyjnej organizacji Tajna
Armia Polska. Od listopada 1942 r. do czerwca 1944 r. ˝o∏nierz NSZ (oficer dyspozycyjny dowódcy
III i IV Grupy Operacyjnej), od czerwca 1944 r. ˝o∏nierz AK. W tym te˝ miesiàcu awansowany na pod-
porucznika. Walczy∏ w pow. Lipno, Nieszawa, P∏oƒsk, P∏ock, Sierpc i W∏oc∏awek. Poszukiwany przez
gestapo. Po zaj´ciu Mazowsza pó∏nocnego przez Armi´ Czerwonà, od lutego 1945 r. ponownie ˝o∏nierz
NSZ. Pod przybranym nazwiskiem wstàpi∏ do s∏u˝by w milicji, objà∏ funkcj´ komendanta posterunku
MO w Brudzeniu k. P∏ocka. Zdekonspirowany, osadzony w areszcie PUBP w P∏ocku. Po niezwykle
brutalnym Êledztwie wraz z grupà wi´êniów przeznaczonych do wys∏ania do obozu NKWD w Rember-
towie i przewieziony do aresztu kolonii karnej na Winiarach, skàd w przeddzieƒ wywózki zbieg∏. Po kil-
kutygodniowym ukrywaniu si´ w okolicach P∏ocka i w Warszawie przedosta∏ si´ do Niemiec Zachod-
nich, gdzie wstàpi∏ do Brygady Âwi´tokrzyskiej NSZ. Po rozwiàzaniu Brygady, od sierpnia 1945 r.
˝o∏nierz Kompanii Wartowniczych przy armii amerykaƒskiej. Od 1947 r. jako cywil mieszka∏ w Stanach
Zjednoczonych. W 1949 r. ochotniczo wstàpi∏ do armii amerykaƒskiej. Walczy∏ w Korei i Wietnamie,
gdzie zosta∏ ci´˝ko ranny. S∏u˝b´ w wojsku zakoƒczy∏ w stopniu majora US Army. Zmar∏ 9 XII 2005 r.
(W. Grzebski, P∏oƒsk i Ziemia P∏oƒska w walce z dwoma okupantami 1939–1956, Warszawa 1998,
s. 116–120).

35 Poza wymienionymi w cenzurze 25 V 1945 r. zatrudniona zosta∏a Renata Górecka, córka zast´pcy kie-
rownika urz´du ppor. Kamila Góreckiego. Wed∏ug zachowanych w teczce personalnej dokumentów 



∏a kontrola tekstów publikowanych w miejscowej prasie i wyrywkowa kontrola
korespondencji. Jako samodzielna jednostka Sekcja dzia∏a∏a niespe∏na trzy mie-
siàce, do 6 sierpnia, kiedy to wy∏àczona zosta∏a ze struktury PUBP i podporzàd-
kowana Wydzia∏owi Cenzury WUBP w Warszawie.

JednoczeÊnie z pracami organizacyjnymi Urz´du funkcjonariusze prowadzili
dzia∏ania operacyjne w terenie. W oparciu o „Instrukcj´ o pozyskiwaniu, pracy
i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci” werbowano informatorów i tajnych
wspó∏pracowników36. Trwa∏y rewizje i aresztowania osób podejrzewanych o dzia-
∏alnoÊç antykomunistycznà, w czasie których funkcjonariusze UB dopuszczali si´
zwyk∏ych kradzie˝y. 22 maja 1945 r. podczas rewizji u zatrzymanego Edwarda
Bocheƒskiego szef Urz´du por. Tadeusz Konopka zarekwirowa∏ 36 cennych
przedmiotów, które rozda∏ podw∏adnym przeprowadzajàcym rewizj´37.

Czerwiec. Przypadkowa Êmierç funkcjonariusza Boles∏awa Kowalskiego.
Julian Iwaniak zabity przez NSZ

Podczas jednej z ob∏aw prowadzonych w powiecie zabity zosta∏ funkcjonariusz
Boles∏aw Kowalski. OkolicznoÊci Êmierci przedstawi∏ w raporcie do WUBP
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nie by∏a ona jednak pracownikiem PUBP w P∏ocku, lecz Wydzia∏u Cenzury Wojennej MBP. Do P∏oc-
ka zosta∏a skierowana ze wzgl´du na ojca. Ju˝ 30 VI 1945 r. skierowana zosta∏a do Centralnej Szko∏y
MBP w ¸odzi na Kurs Specjalny Cenzury Wojennej. Najprawdopodobniej od 4 VII do 6 VIII 1945 r.
przebywa∏a w P∏ocku. 6 VIII 1945 r. przekazana zosta∏a do dyspozycji Wydzia∏u Personalnego MBP.
8 VIII 1945 r. skierowana zosta∏a do WUBP w Warszawie na stanowisko referenta Sekcji Specjalnej
(AIPN, 0194/2253, Teczka personalna Renaty Kozarzewskiej (Góreckiej).

36 Przygotowana specjalnie dla funkcjonariuszy UB, zatwierdzona 13 II 1945 r. przez ministra bezpie-
czeƒstwa publicznego Stanis∏awa Radkiewicza ÊciÊle tajna instrukcja przedstawia∏a sposób, w jaki po-
winno odbyç si´ werbowanie agenta: „Je˝eli otrzymamy informacj´, ˝e jakiÊ osobnik zajmuje si´ prze-
st´pczà dzia∏alnoÊcià, to najszybsze i najpewniejsze dane o jego wrogiej dzia∏alnoÊci otrzymamy tylko
w tym wypadku, jeÊli b´dziemy mieli przy nim wiernego, oddanego nam cz∏owieka, tzw. agenta.
A˝eby znaleêç takiego wiernego nam cz∏owieka, pracownik operacyjny, otrzymawszy dane o wrogiej
dzia∏alnoÊci jakiegokolwiek osobnika, powinien natychmiast dowiedzieç si´ o jego miejscu zamieszka-
nia i pracy, ˝eby zorientowaç si´ w otaczajàcym go towarzystwie. 
W czasie werbowania nie nale˝y zawerbowanemu mówiç, dla rozpracowania czego jest zaanga˝owany,
ale poczàtkowo nale˝y mu poleciç, by zawiadamia∏ o wszystkich wystàpieniach i nastrojach antypaƒ-
stwowych.
Majàc zgod´ od zawerbowanego na wspó∏prac´, bierze si´ od niego zobowiàzanie. Zobowiàzanie pisze
si´ w dowolnej formie, z tym ˝eby zawiera∏o w treÊci ch´ç danego pracownika do aktywnej wspó∏pracy
z organami bezp[ieczeƒstwa] publ[icznego], obowiàzek natychmiastowego zawiadamiania o wszystkich
wrogich elementach oraz sumienne wykonywanie wszelkich powierzonych mu zleceƒ w okreÊlonym
terminie. Oprócz tego w zobowiàzaniu powinien zawerbowany napisaç, ˝e obowiàzuje si´ zawsze
i wsz´dzie wspó∏prac´ swojà z organami bezp[ieczeƒstwa publ[icznego] utrzymywaç w najg∏´bszej ta-
jemnicy, a za rozg∏aszanie jej poniesie srogà odpowiedzialnoÊç. Werbowany wybiera sobie pseudonim.
Zobowiàzanie pisze zawerbowany sam i sam te˝ je podpisuje. Nast´pnie powinien napisaç swój ˝ycio-
rys i podaç w nim spis swoich bliskich znajomych i wszystko to zarazem zostawiç u pracownika b[ezpie-
czeƒstwa] p[ublicznego]. W wypadku gdyby werbowany odmówi∏ wspó∏pracy z nami, to nale˝y wziàç od
niego zobowiàzanie, ˝e o treÊci rozmowy i przyczynie wezwania nikomu nigdy nie powie i uprzedziç, ˝e
je˝eli zobowiàzania nie dotrzyma, to b´dzie pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci” (Instrukcja (tymczaso-
wa) o pozyskaniu, pracy i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci, Lublin 1945, kserokopia w zbio-
rach autora).

37 W kwietniu 1947 r. Wydzia∏ ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie prowadzi∏ w tej sprawie
wewn´trzne dochodzenie. Zosta∏o ono umorzone przez oficera Êledczego chor. Tadeusza Przybysza 



w Warszawie Tadeusz Konopka: „Boles∏aw Kowalski ref[erent] na gmin´ Staro-
êreby w dniu 15 czerwca 1945 r. w czasie ob∏awy w Cierszewie, gm. Drobin, w sto-
dole ob. Skierskiego rozkaza∏ ref[erentowi] Janowi Umiƒskiemu z gm. Drobin
odbijaç kolbà karabinu radzieckiego desk´ w sàsieku, motywujàc rozkaz swój
tym, ˝e ma byç tam schron. W czasie odbijania Kowalski siedzia∏ naprzeciw
Umiƒskiego i w tym trakcie [sic!] od uderzenia karabinu spuÊci∏a iglica i nastàpi∏
strza∏, który ugodzi∏ Kowalskiego, zabijajàc go na miejscu. Kula ugodzi∏a Kowal-
skiego w jam´ ustnà i wyrwa∏a otwór w tyle g∏owy oko∏o 10 cm”38.

20 czerwca 1945 r. dowodzony przez ppor. Józefa Boguszewskiego „Lwa” dys-
pozycyjny oddzia∏ NSZ zabi∏ Juliana Iwaniaka, referenta UB z gminy Lelice. By∏
wyrok za szczególne zaanga˝owanie Iwaniaka przeciw podziemiu niepodleg∏oÊcio-
wemu, w dzia∏ania podczas parcelacji majàtków i przeciw w∏aÊcicielom ziemskim.

Lipiec – sierpieƒ. Ujawnienie si´ komendanta Obwodu P∏ockiego AK 
15 lipca 1945 r. zwolniony zosta∏ Kazimierz Morawski39. W po∏owie lipca

1945 r. pierwsi funkcjonariusze z P∏ocka zostali skierowani na przeszkolenie do
Centralnej Szko∏y MBP w ¸odzi40.

W tym te˝ czasie Wydzia∏ ds. Funkcjonariuszy MBP prowadzi∏ Êledztwo prze-
ciwko por. Tadeuszowi Konopce. Podejrzewano go o zabicie aresztanta podczas
przes∏uchania. Niestety, nic o tej sprawie nie wiadomo. Jedyny znany dokument,
lakoniczne pismo skierowane do kierownika Wydzia∏u Personalnego MBP mjr.
Miko∏aja Orechwy, informuje tylko, ˝e zarzut okaza∏ si´ bezpodstawny41.
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z nast´pujàcym uzasadnieniem: „W toku przeprowadzanego dochodzenia nie zdo∏ano ustaliç, którzy
funkcj[onariusze] otrzymali rzeczy pochodzàce z rewizji, na skutek odleg∏ego czasu, przez co wszelki
Êlad po tych rzeczach zaginà∏, ˝e podejrzany dzia∏ajàc bezprawnie, zarekwirowa∏ rzeczy, dzia∏a∏ nie
z ch´ci zysku osobistego, a czyni∏ to nieÊwiadomie, bioràc pod uwag´ okres, w którym nadu˝ycie zosta-
∏o pope∏nione i z uwagi na to Êciganie podejrzanego w drodze post´powania sàdowego jest niecelowe”
(AIPN, 01024/687, Teczka personalna Tadeusza Konopki, Postanowienie o umorzeniu dochodzenia,
14 IV 1947 r., k. 35).

38 AIPN, 0892/799, Teczka personalna Boles∏awa Kowalskiego, Protokó∏, 17 V 1945 r., k. 18.
39 Zwolnienie nastàpi∏o na wniosek p.o. kierownika Sekcji ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie Kuê-

my Romaniuka, w zwiàzku z raportem pracowników PUBP w P∏ocku. W teczce personalnej Kazimie-
rza Morawskiego brak informacji o powodach zwolnienia. Najprawdopodobniej posiadajàcy Êrednie
wykszta∏cenie w∏aÊciciel kamienicy w centrum P∏ocka postrzegany by∏ jako element bur˝uazyjny i wro-
gi klasowo, a co za tym idzie – niepewny politycznie.

40 Centralna Szko∏a MBP zosta∏a otwarta w ¸odzi 20 III 1945 r. Przeznaczona by∏a dla 450–500 funkcjo-
nariuszy, podzielonych na trzy kursy, szkolàce od 150 do 175 osób. Nauka trwa∏a dwa miesiàce. W cza-
sie pobytu w szkole ka˝dy s∏uchacz otrzymywa∏ jako wynagrodzenie minimum 500 z∏ miesi´cznie. Kan-
dydatów do szko∏y rekrutowa∏a komisja w sk∏adzie: mjr Mieczys∏aw Broniatowski, por. (?) Birzwicki,
ppor. Antoni Tomnicki (AIPN, MBP, 257, Rozkaz ministra bezpieczeƒstwa publicznego Stanis∏awa
Radkiewicza nr 8, 15 III 1945 r., k. 7).

41 W teczce personalnej Tadeusza Konopki znajduje si´ pismo kierownika Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy
MBP mjr. Stefana Sobczaka skierowane 11 VII 1945 r. do kierownika Wydzia∏u Personalnego MBP
mjr. Miko∏aja Orechwy, w którym poruszona jest sprawa zgonów i zagini´ç osób zatrzymanych przez
Konopk´ podczas pe∏nienia funkcji kierownika XIV Komisariatu MO w Warszawie i szefa PUBP
w P∏ocku. Ze wzgl´du na rang´ dokumentu przytaczam go w ca∏oÊci: „W odpowiedzi na pismo z dnia
11 VII br. nr 4319/45 komunikuj´, ˝e pierwszy zarzut cià˝àcy na por. Konopce, jakoby w PUBP w P∏oc-
ku zabito aresztanta w czasie badaƒ, okaza∏ si´ ca∏kowicie bezpodstawnym. Natomiast w dniu 4 VII br. 



Dzia∏ania represyjne wobec spo∏eczeƒstwa podejmowane przez UB pog∏´bia-
∏y jedynie niech´ç mieszkaƒców do nowego ustroju, przyczynia∏y si´ te˝ do
wzmo˝enia dzia∏aƒ zbrojnych oddzia∏ów podziemia niepodleg∏oÊciowego. W nie-
koƒczàcych si´ ob∏awach funkcjonariusze UB aresztowali coraz wi´cej by∏ych
˝o∏nierzy AK i osób podejrzanych o kontakty z podziemiem niepodleg∏oÊciowym
lub ugrupowaniami politycznymi o patriotycznej proweniencji. W powiecie gwa∏-
townie wzrasta∏a liczba osób ukrywajàcych si´ i znajdujàcych si´ w dramatycznej
sytuacji.

Ostatni komendant Obwodu P∏ockiego AK por. Jan Nowak „Korab”, nie wi-
dzàc innych mo˝liwoÊci pomocy swoim podw∏adnym, podjà∏ decyzj´ o zorganizo-
wanym zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci, pozwalajàcym – jak sàdzi∏ – na bezpieczne wyj-
Êcie z konspiracji. Zgodnie z porozumieniem podpisanym przez szefa PUBP
w P∏ocku Tadeusza Konopk´ i przedstawicieli w∏adz partyjnych, 27 lipca 1945 r.
p∏ocka AK zakoƒczy∏a dzia∏alnoÊç. Z∏o˝enie broni przeprowadzono w ¸´gu
KoÊcielnym nieopodal Bielska. Ujawni∏o si´ wówczas 26 ˝o∏nierzy Polski Walczà-
cej, w wi´kszoÊci cz∏onków kadry dowódczej. Uczestniczàcy w ujawnieniu por.
Stanis∏aw Gujski „Stef” tak opisa∏ to wydarzenie: „Po naradzie zwo∏anej przez
mojego ostatniego dowódc´ Obwodu i Podokr´gu Jana Nowaka ps. »Korab« wy-
znaczono mnie na spotkanie z szefem UB Konopkà w celu ustalenia terminu
i warunków ujawnienia. Do spotkania dosz∏o w P∏ocku, w domu paƒstwa Kor-
dów. Ja i Konopka ustaliliÊmy termin i warunki ujawnienia. Niektóre z warunków
by∏y nast´pujàce:

1) zdanie wszelkiej broni, 
2) wszyscy po zdaniu broni b´dà wolni, 
3) wszyscy dostanà odpowiednie dokumenty, 
4) wszyscy zachowujà stopnie wojskowe i stopnie naukowe. 
Miejsce ujawnienia ustalono ¸´g, w miesiàcu lipcu – niedziela, dnia nie pa-

mi´tam, pogoda deszczowa. Ujawni∏o si´ nas dwadzieÊcia kilka osób. Byli to naj-
bardziej aktywni dowódcy plutonów, dru˝yn i sekcji, zdekonspirowani. Kilkuna-
stu by∏o ju˝ aresztowanych i wywiezionych na Sybir. Wi´kszoÊç nie zgodzi∏a si´
na ujawnienie twierdzàc, ˝e bolszewikom nie wierzà. Po wystrzelaniu zapasowej
amunicji i eksplozji granatów ca∏a ujawniajàca si´ grupa zgodnie z ustalonym ter-
minem wkroczy∏a do ¸´ga. Z du˝ej grupy ludzi wybieg∏a Marta Grafowska
z Chudzynka, wr´czajàc nam du˝y bukiet czerwonych i bia∏ych ró˝. Z domu pa-
rafialnego wyszli na powitanie »zwyci´zcy« w sk∏adzie: I sekretarz PPR »Sierp
i M∏ot« z P∏ocka Jakub Krajewski, trzech z NKWD w mundurach, dwóch ofice-
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wp∏yn´∏a nowa sprawa i w obecnym jej stanie uwa˝aç nale˝y, i˝ na por. Konopce cià˝y: 1. niewyjaÊnio-
na sprawa znikni´cia cz∏owieka, którego aresztowa∏ jako kierow[nik] XIV Komisariatu MO w Warsza-
wie; 2. niewyjaÊniona sprawa rzeczy zabranych w czasie rewizji, która przeprowadzona by∏a na polece-
nie por. Konopki jako kierownika XIV Komisariatu MO w Warszawie”. Niestety nie sà znane
pozosta∏e dokumenty dotyczàce dochodzenia w sprawie Êmierci cz∏owieka aresztowanego w P∏ocku,
dlatego trudno jest ustaliç stan faktyczny. Poniewa˝ jednak znamy inne przypadki tuszowania prze-
st´pstw pope∏nionych przez funkcjonariuszy na osobach zatrzymanych, mo˝na sàdziç, ˝e rzeczywiÊcie
w czerwcu lub lipcu w PUBP dosz∏o do niewyjaÊnionej do dziÊ tragedii.



rów i podoficer oraz kilku z UB po cywilnemu. Jakub Krajewski ob∏udnie wycià-
gnà∏ do mnie r´ce, mówiàc: »Stasiu! Po co to wszystko, przecie˝ mamy jednà Oj-
czyzn´«. Po zamianie kilku s∏ów zapyta∏, czemu nas tak ma∏o i dlaczego moi bra-
cia nie ujawnili si´. WyjaÊni∏em, ˝e wielu by∏o wywiezionych, a inni, aby uniknàç
represji, rozjechali si´. Apelowa∏, aby namawiaç nie ujawnionych do wyjÊcia, gdy˝
amnestia zapewnia im wolnoÊç i prac´. PrzystàpiliÊmy do zdawania broni. [...] By∏
to bolesny drugi akt upokorzenia dla wielu z nas, pierwszy przez hitlerowców, 
a drugi przez NKWD – bolszewików. Po ujawnieniu wszyscy rozjechali si´ do
swoich rodzin. Wkrótce wi´kszoÊç wyjecha∏a na polskie ziemie poniemieckie, po-
niewa˝ nie wierzyli w zapewnienia ubowców kierowanych przez NKWD. Ja i Ta-
deusz Hetkowski z P∏ocka (lekarz weterynarii) przyczyniliÊmy si´ do powrotu
moich dwóch braci z Zachodu: Ryszarda i Franciszka”42. 

Wyznaczony przez Konopk´ na miejsce
ujawnienia ¸´g KoÊcielny nie by∏ miejscem
przypadkowym. Od momentu zaj´cia tych tere-
nów przez wojska radzieckie zamieszka∏o tam
wielu by∏ych cz∏onków AL, w tym po∏owa
cz∏onków grupy W∏adys∏awa Rypiƒskiego „Sta-
rego” – przez miejscowych zwanego „Rypà”43.
Ten cz∏owiek by∏ i jest dla komunistów i ich
spadkobierców symbolem epoki zdobywania
w∏adzy przez PPR, zaÊ zwyk∏ym, normalnym lu-
dziom kojarzy si´ z komunistycznym bezpra-
wiem, bezkarnoÊcià, a tak˝e bezsilnoÊcià wy-
miaru sprawiedliwoÊci wobec zbrodniarzy
komunistycznych44.

Z przeprowadzonej w lipcu i sierpniu 1945 r.
akcji ujawnieniowej i amnestii nie skorzysta∏a
wi´kszoÊç ˝o∏nierzy podziemia niepodleg∏oÊcio-
wego. W powiecie pozosta∏y nieujawnione,
podporzàdkowane por. Stefanowi Bronarskie-

31

42 S. Gujski, Mój szlak ˝o∏nierski i tu∏aczy, P∏ock 1995, s. 38–40.
43 Pozostali cz∏onkowie AL z oddzia∏u Rypiƒskiego mieszkali w Bielsku i Lelicach w pow. Sierpc, gdzie

obj´li posterunki MO i placówki UB. W Bielsku dowodzi∏ nimi Kazimierz Siemiàtkowski, natomiast
w Lelicach Lucjan Markowski.

44 W∏adys∏aw Rypiƒski – ur. 20 III 1902 r. w Patrykozach, pow. Sierpc. Do 1938 r. cz∏onek KPP, nast´p-
nie PPR, GL i AL. Przed wojnà by∏ typowym wiejskim biedniakiem, analfabetà, imajàcym si´ wszelkich
zaj´ç dla utrzymania wielodzietnej rodziny (by∏ stró˝em nocnym, brukarzem, pomocnikiem w m∏ynie).
W okresie okupacji zwiàza∏ si´ z Jakubem Krajewskim „Kubà” (w 1944 r. dowodzi∏ grupà stanowiàcà
jego osobistà ochron´, która nie wyró˝ni∏a si´ niczym w walce z Niemcami, a spe∏nia∏a przede wszyst-
kim zadania polityczne i organizacyjne wyznaczane przez miejscowe w∏adze PPR). W latach 1945–1947
przewodniczàcy Gminnej Rady Narodowej w ¸´gu i zast´pca komendanta ORMO w pow. P∏ock, a jed-
noczeÊnie dowódca „grupy egzekucyjnej” wykonujàcej zabójstwa zlecone przez w∏adze PPR, która za-
mordowa∏a oko∏o 100 osób. Zginà∏ 11 X 1947 r. zabity przez oddzia∏ partyzancki ROAK Wiktora Stry-
jewskiego „Cacki”. 

W∏adys∏aw Rypiƒski – „Rypa”



mu „LiÊciowi” dawne struktury Kedywu Inspektoratu P∏ocko-Sierpeckiego AK,
które wesz∏y w sk∏ad odtwarzanych NSZ. G∏ównym terenem dzia∏ania tej grupy
by∏o wówczas mocno zalesione pogranicze p∏ocko-sierpeckie45. Kontynuowa∏y
równie˝ dzia∏alnoÊç oddzia∏y Ruchu Oporu Armii Krajowej oraz Polski Zwiàzek
Powstaƒczy. 

Jednak latem 1945 r., w okresie zarzàdzonej przez Delegatur´ Si∏ Zbrojnych
akcji „roz∏adowywania lasów” i amnestii og∏oszonej przez w∏adze komunistyczne,
w powiecie p∏ockim zapanowa∏ pozorny spokój46. 

Wrzesieƒ – listopad. Rozwój PSL. Pierwsze zbrodnie PPR-owskiej bojówki
W∏adys∏awa Rypiƒskiego

Aktywnie rozwija∏y si´ komórki Polskiego Stronnictwa Ludowego, jedynego
legalnego ugrupowania oficjalnie wyst´pujàcego przeciwko komunistom. W po-
wiecie p∏ockim powsta∏o ono 30 wrzeÊnia 1945 r., podczas poszerzonego o pre-
zesów kó∏ i delegatów powiatowych zebrania Zarzàdu Powiatowego Stronnictwa
Ludowego. Uczestnicy zebrania podj´li uchwa∏´ o przekszta∏ceniu organizacji
powiatowej w struktur´ PSL47. Niespe∏na kilka dni póêniej PSL w powiecie p∏oc-
kim liczy∏o ju˝ 4780 cz∏onków. Najliczniejsze ko∏o, liczàce 1049 cz∏onków, zorga-
nizowane by∏o w Drobinie. W pozosta∏ych gminach PSL mia∏o od 100 do 500
cz∏onków. W samym P∏ocku do PSL nale˝a∏o 123 osób spoÊród miejscowej inte-
ligencji i mieszczaƒstwa48. 

Siedziba Zarzàdu Powiatowego PSL w P∏ocku mieÊci∏a si´ przy ul. KoÊciusz-
ki 8. Niemal od pierwszych dni dzia∏ania Zarzàd rozpracowywany by∏ przez UB.
Por. Tadeusz Konopka w raporcie dekadowym pisa∏ wówczas: „Polskie Stronnic-
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45 J. Paw∏owicz, op. cit., s. 18–23.
46 Wydaje si´, ˝e podj´ta przez por. Jana Nowaka „Koraba” akcja ujawniania AK z terenu p∏ockiego by-

∏a ÊciÊle powiàzana z przeprowadzanà w tym czasie na rozkaz Delegatury Si∏ Zbrojnych akcjà „roz∏a-
dowania lasów” i demonta˝u struktur podziemnych pozosta∏ych po AK. W sierpniu w∏adze komuni-
styczne og∏osi∏y „amnesti´” dla ˝o∏nierzy podziemia niepodleg∏oÊciowego. Przed komisjami
amnestyjnymi ujawni∏o si´ kilkadziesiàt tysi´cy osób. Akcja ujawnieniowa przeprowadzona w pow.
P∏ock wyprzedzi∏a wi´c nieznacznie ujawnienie ogólnopolskie.

47 Do Zarzàdu Powiatowego PSL wybrani zostali: Tomasz Korczak – prezes, Roman Dàbrowski –
I zast´pca prezesa, Franciszek Maszenda – II zast´pca prezesa, Józef Witkowski – sekretarz, Antoni
Wiatr – skarbnik, cz∏onkowie zarzàdu: Czes∏aw Staszewski, Franciszek Janiszewski, Wies∏aw Latarski,
Andrzej Górnicki, Feliks Rapcuƒski i Karol Cholewiƒski. W poszczególnych gminach pow. P∏ock za-
rzàdy PSL tworzyli: gm. Drobin – W∏adys∏aw Wójtowicz (prezes), Antoni Wiatr, Antoni Rogowski, Jó-
zef Witkowski, Józef Wiatr; gm. Rogozino – Tomasz Korczak (prezes), Franciszek Maszenda, Karol
Cholewiƒski; gm. Bielino – Piotr Rogoziƒski (prezes), Józef Majrzak, Piotr Przyby∏a, Henryk Winiarek;
gm. Bia∏a – Stanis∏aw Nowicki (prezes), Czes∏aw Staszewski, Józef Lisiak, Zenon Kucoƒski; gm. Bru-
dzeƒ – Ignacy L´dzion (prezes), Józef Syska, Jan Szarwiƒski; gm. Bielsk – Jan Gawrys (prezes), Anto-
ni Modarski; gm. Staroêreby – Feliks Kopczyƒski, Wac∏aw Kamiƒski; gm. Ma∏a WieÊ – Wac∏aw Batow-
ski (prezes), Piotr Zmys∏owski, Florian Klimczewski; gm. Zàgoty – W∏adys∏aw Zajdler (prezes),
Walenty Szewc; gm. ¸´g – Franciszek Janiszewski (prezes), Stanis∏aw Fabrykiewicz, Edward Brzeski;
gm. ¸ubki – W∏adys∏aw Biedrzycki (prezes), Stefan Strzemi´˝ny; gm. Bodzanów – Adam Piegat (pre-
zes), Leon Pokorski; gm. Miszewo Murowane – Stefan Baƒka (prezes), Stanis∏aw Bloch; gm. R´bowo
– Kazimierz Kopera (prezes), Czes∏aw Zmys∏owski (AIPN, 0206/126, PUBP P∏ock, Sprawozdania mie-
si´czne i kwartalne, Charakterystyka kontrwywiadowcza powiatu p∏ockiego, k. 249–250).

48 Ibidem.



two Ludowe w pierwszych dniach swego ˝ycia – w szybkim tempie zaczyna rosnàç
i przybieraç na si∏ach. 95 proc. ze Stronnictwa Ludowego przesz∏o do Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Oprócz nich do Str[onnictwa] Ludowego Polskiego
wchodzà powoli ró˝ni cz∏onkowie Stronnictwa Demokratycznego i byli cz∏onko-
wie Armii Krajowej.

Jak mo˝na zauwa˝yç – to wszyscy reakcjoniÊci, zdobyli dobrà i spokojnà przy-
staƒ pod p∏aszczykiem Miko∏ajczyka.

Obawiam si´, ˝e Polskie Stronnictwo Ludowe mo˝e byç jednà z najsilniejszych
organizacji, mam na myÊli oczywiÊcie opozycj´. Dlatego te˝ obstawia si´ Polskie
Stronnictwo Ludowe jak tylko mo˝na agenturà, co nam si´ ca∏kiem udaje”49.

Wa˝nym dla UB êród∏em informacji by∏ tajny wspó∏pracownik u˝ywajàcy
pseudonimu „Brzeziƒski”.

Jednym z najwa˝niejszych znanych dokumentów przedstawiajàcych dzia∏al-
noÊç UB w powiecie p∏ockim w tym okresie jest przes∏any do szefa WUBP
w Warszawie mjr. W∏adys∏awa Dominika raport specjalny z 27 listopada 1945 r.
Podsumowuje on niejako okres pracy por. Tadeusza Konopki w P∏ocku.

Wed∏ug tego dokumentu od chwili
rozpocz´cia dzia∏alnoÊci do 27 listopa-
da 1945 r. w PUBP w P∏ocku zatrud-
nionych by∏o 19350 funkcjonariuszy.
Do WUBP w Warszawie oddelegowa-
no 30 z nich, do pracy w p∏ockim wi´-
zieniu – 13 (z tej liczby czterech zdezer-
terowa∏o). W walce z podziemiem
niepodleg∏oÊciowym zgin´∏o szeÊciu
funkcjonariuszy. W chwili przygotowy-
wania dokumentu w P∏ocku pracowa∏o
86 funkcjonariuszy.

W okresie tym p∏ockie UB areszto-
wa∏o 527 osób. W tej liczbie znajdowa-
∏o si´: 18 ˝o∏nierzy i dowódców NSZ
zatrzymanych wspólnie z NKWD
i odes∏anych do ZSRR (˝aden z nich

nie wróci∏ do kraju), 10 ˝o∏nierzy i dowódców AK zatrzymanych wspólnie
z NKWD i odes∏anych do obozu w Rembertowie, 12 ˝o∏nierzy AK kontynuujàcych
walk´ w niepodleg∏oÊciowych oddzia∏ach zbrojnych po zaj´ciu terenów przez woj-
ska radzieckie (dwóch z nich przekazano do WUBP w Bydgoszczy), 35 by∏ych ofi-
cerów i ˝o∏nierzy AK (nieprowadzàcych ˝adnej dzia∏alnoÊci), 199 Niemców
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49 AIPN, 0206/124, t. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe i miesi´czne za lata 1945–1949, Raport de-
kadowy kierownika PUBP, k. 1.

50 Sylwetki 167 funkcjonariuszy przedstawiam w dalszej cz´Êci opracowania. Szczàtkowe informacje o ko-
lejnych dziewi´tnastu przedstawiam w Aneksie nr 2. Czterech nie opisuj´ w tej publikacji, bowiem by-
li oni ˝o∏nierzami podziemia niepodleg∏oÊciowego prowadzàcymi dzia∏alnoÊç wywiadowczà w UB. Nie
uda∏o si´ odnaleêç informacji o trzech funkcjonariuszach. 

Pierwsza piecz´ç u˝ywana przez UB w P∏ocku



i volksdeutschów (3 z nich odes∏ano do obozu NKWD w Rembertowie, 45 przeka-
zano do innych powiatowych UBP, 114 skierowano do pracy w obozach lub u rol-
ników, na jednym wykonano wyrok Êmierci), 36 by∏ych ˝o∏nierzy i oficerów ROA51.

Nie sà znane dok∏adne dane dotyczàce broni zdobytej podczas operacji
PUBP, gdy˝ podano je zbiorczo wraz z informacjami o broni z∏o˝onej przez ˝o∏-
nierzy podziemia podczas akcji ujawnieniowej (razem: 19 PPSz, 3 MP, 7 rkm-ów,
47 kb (w tym 33 uszkodzone), 8 karabinów w∏oskich, 37 sztuk broni krótkiej,
3 tys. sztuk amunicji rosyjskiej do rkm-ów, 900 sztuk amunicji mauzerowskiej,
15 granatów bez zapalników).

Konopka informowa∏ ponadto, i˝ w opisywanym okresie funkcjonariusze PUBP
w P∏ocku rozbili (zlikwidowali) kilka oddzia∏ów niepodleg∏oÊciowego podziemia
zbrojnego, czyli w terminologii resortowej „band”. Jego informacje sà jednak trud-
ne do sprawdzenia i potwierdzenia lub sà po prostu nieprawdziwe. Dla przyk∏adu,
na temat rozbicia oddzia∏u dowodzonego przez por. Stanis∏awa Gujskiego „Stefa”
Konopka napisa∏: „Banda Gujskiego, liczàca 16 osób. Banda ta sk∏ada∏a si´
z cz∏onków AK, którzy grasowali na gminach tutejszego powiatu, jak w gminie
Drobin, Staroêreby i ¸´g. Mieli poza sobà kilka napadów na MO i PPR. Banda ta
zosta∏a rozbita, pozosta∏ych 11 z∏o˝y∏o broƒ, na czele z Gujskim”52. Oddzia∏ Stani-
s∏awa Gujskiego nigdy jednak nie zosta∏ rozbity przez UB. Jak napisa∏em wcze-
Êniej, ujawni∏ si´ w wyniku porozumienia zawartego przez ostatniego komendanta
Obwodu P∏ockiego AK por. Jana Nowaka „Koraba” z szefem PUBP w P∏ocku por.
Tadeuszem Konopkà oraz przedstawicielami w∏adz partyjnych z P∏ocka...

W dalszej cz´Êci Konopka meldowa∏: „Banda Nowaka, liczàca 7 osób, zosta-
∏a rozbita. W czasie walki Nowak zosta∏ ci´˝ko ranny, zaÊ jeden z bandytów zabi-
ty. Dwóch zosta∏o z∏apanych przez Pow[iatowy] Urzàd Bezp[ieczeƒstwa]
Publ[icznego] w Gostyninie. Reszta rozbieg∏a si´. Banda Golacika, sk∏ada∏a si´
z 5 osób, by∏a to banda akowska, która terroryzowa∏a ludnoÊç powiatu. Banda ta
zosta∏a rozbita. Dowódca jej, por. AK, w czasie poÊcigu zosta∏ zabity oraz dwóch
cz∏onków bandy. Reszta rozbieg∏a si´. Cz∏onkowie bandy AK z∏apani z bronià 
w r´ku, w czasie ucieczki i poÊcigu zosta∏ zabity bandyta Wàgrzycki, drugi zaÊ zo-
sta∏ ranny. Oddzia∏ bojowy AK Sumiƒskiego, który wykona∏ wyrok Êmierci na mi-
licjancie z posterunku Bielsk i bili PPR-owców, zosta∏ zlikwidowany w liczbie
9 osób. Banda Boguszewskiego, liczàca 8 osób, dokona∏a w ostatniej dekadzie
dwa napady na posterunki MO w Bielsku i ¸ubkach, gdzie rozbroili 5 milicjan-
tów, jednego zaÊ zabili. Banda ta jest w rozpracowaniu”53.

Weryfikacja przedstawionych informacji jest w zasadzie niemo˝liwa. Jedyne
informacje, które znajdujà potwierdzenie w dokumentach i relacjach Êwiadków,
dotyczà rozbicia dru˝yny bojowej NSZ dowodzonej przez pchor. Tadeusza
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51 ROA – Russkaja Oswoboditielnaja Armija, Rosyjska Armia Wyzwoleƒcza, formacja wojskowa utworzo-
na podczas drugiej wojny Êwiatowej przez Niemców; w jej sk∏ad wchodzili Rosjanie, w du˝ej cz´Êci
wzi´ci do niewoli ˝o∏nierze Armii Czerwonej.

52 AIPN, 0206/124, t. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe i miesi´czne za lata 1945–1949, Raport
specjalny kierownika PUBP por. Tadeusza Konopki, 27 XI 1945 r., k. 6–8.

53 Ibidem.



Sumiƒskiego „Panter´”54 oraz dzia∏alnoÊci oddzia∏u por. Józefa Boguszewskiego
„Lwa”. Dru˝yna Tadeusza Sumiƒskiego zosta∏a rozbita przez UB z P∏ocka
14 listopada 1945 r. Aresztowano wówczas wszystkich jej ˝o∏nierzy. Natomiast
oddzia∏ Józefa Boguszewskiego kontynuowa∏ walk´ do 1949 r. Pozosta∏e infor-
macje nie znajdujà potwierdzenia w znanych dokumentach, pami´tnikach, wspo-
mnieniach, relacjach Êwiadków – ˝yjàcych ˝o∏nierzy podziemia niepodleg∏oÊcio-
wego. Nikt nie zna∏ wymienionych z nazwiska ˝o∏nierzy ani nie s∏ysza∏
o opisywanych zdarzeniach. Równie˝ przypisywane temu oddzia∏owi zabójstwo
milicjanta z Bielska nie zosta∏o potwierdzone, bowiem do zabójstwa dosz∏o na
wiejskiej zabawie – podczas bójki wywo∏anej przez ˝o∏nierzy KBW z P∏ocka, któ-
rzy nie pozwolili si´ wylegitymowaç milicjantowi55.

Nieco inaczej rzecz ma si´ z informacjami dotyczàcymi akcji przeciwko rze-
czywistym grupom bandyckim dzia∏ajàcym w powiecie p∏ockim. W cytowanym
raporcie Konopka pisa∏: „Banda Wal´dziƒskiego – by∏a to banda rabunkowa,
liczàca 3 osoby, mia∏a poza sobà 7 napadów z bronià w r´ku. Zostali oni oddani
pod sàd. Banda rabunkowa Sikory, liczàca trzy osoby, zosta∏a wykryta i zlikwido-
wana. Dowódca jej uciek∏ z PUBP, poszukiwanie trwa”56. Te informacje sà praw-
dziwe i znajdujà potwierdzenie w dokumentach sàdowych.

Panujàcy w powiecie p∏ockim od lata 1945 r. pozorny spokój przerwany zosta∏
jesienià 1945 r. serià tajemniczych porwaƒ i zabójstw. Jako pierwsi zostali upro-
wadzeni nocà z 8 na 9 listopada 1945 r. Ryszard, Kazimierz i Julian Gujscy, któ-
rych starszy brat – por. Stanis∏aw Gujski – by∏ do czasu ujawnienia komendantem
placówki AK w ¸´gu57.

Kazimierza i Juliana Gujskich przewieziono na posterunek MO w ¸´gu, a na-
st´pnie w Bielsku, gdzie ich poddano brutalnemu Êledztwu58. Tej samej nocy po-
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54 Tadeusz Sumiƒski „Pantera” – ur. 15 IX 1922 r. w Chudzynku, gm. Bielsk. W czasie okupacji niemiec-
kiej ˝o∏nierz ZWZ i AK (∏àcznik mi´dzy komendantem Rejonu Bielsk a komendantem Obwodu P∏ock,
dowódca dru˝yny AK, kolporter prasy podziemnej, uczestnik kursu podchorà˝ych w Borach Tuchol-
skich). Po wkroczeniu wojsk radzieckich od czerwca 1945 r. ponownie w konspiracji, ˝o∏nierz NSZ, do-
wódca dru˝yny bojowej w wy∏àcznej dyspozycji Stefana Bronarskiego „LiÊcia”. Aresztowany 14 XI
1945 r. Skazany na kar´ Êmierci przez WSR w Warszawie na sesji wyjazdowej w P∏ocku. Zamordowa-
ny w wi´zieniu w P∏ocku 14 VIII 1946 r. o godz. 19.30 (J. Paw∏owicz, op. cit., s. 314).

55 AIPN, 0206/124, t. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe i miesi´czne za lata 1945–1949, Raport de-
kadowy kierownika PUBP por. Tadeusza Konopki, 28 XI 1945 r., k. 10–12.

56 Ibidem, Raport specjalny kierownika PUBP por. Tadeusza Konopki, 27 XI 1945 r., k. 6–8.
57 Po latach wspomina∏: „W nocy, gdy wszyscy ju˝ spali, zapukano naraz ze wszystkich trzech stron do

okien. Matka otworzy∏a drzwi i chcia∏a zapaliç Êwiat∏o, ale jej na to nie pozwolono. Matka jednak za-
pali∏a zapa∏k´ i wtedy przy blasku tej zapa∏ki pozna∏a jednego z miejscowych funkcjonariuszy MO Ty-
burskiego (imienia nie pami´tam obecnie). KtoÊ z blisko stojàcych uderzy∏ matk´ w r´k´, gaszàc zapa∏-
k´. Do mieszkania wesz∏o wtedy kilka osób. Polecono braciom i ojcu szybko si´ ubraç. Spytano ojca,
ile ma lat, ojciec powiedzia∏, ˝e ma 70 lat i ˝e jest chory. Pozwolono mu si´ nie ubieraç. Gdy wyprowa-
dzano braci, moja matka zaczepi∏a wyprowadzajàcych, dokàd zabierajà ich, na co któryÊ odpowiedzia∏,
˝e zaraz wszyscy wrócà. Jednak bracia nigdy ju˝ do domu nie powrócili” (AIPN, 576/10, Akta proku-
ratora wojewódzkiego w Warszawie w sprawie Michalskiego Kazimierza i innych, t. 1, Protokó∏ prze-
s∏uchania Stanis∏awa Gujskiego, 8 V 1957 r., k. 64–66).

58 W∏adys∏aw Gajdka, funkcjonariusz z posterunku w Bielsku, zeznawa∏ po latach: „gdy wróci∏em do po-
sterunku z P∏ocka, zauwa˝y∏em, ˝e na posterunku znajduje si´ po∏amany karabin. Zapyta∏em, zdaje si´, 



za Gujskimi uprowadzono tak˝e innych m´˝czyzn, wszyscy zostali zastrzeleni.
Miejsca zakopania zw∏ok nie odnaleziono59.

Uprowadzenie i zabójstwo braci Gujskich osobiÊcie zarzàdzi∏ W∏adys∏aw
Rypiƒski, który utworzy∏ „grup´ egzekucyjnà”, wykonujàcà zabójstwa zlecone
przez w∏adze PPR60. 
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˝e Olejniczaka czy Kufla, co to za karabin. Odpowiedzieli mi, ˝e oni go po∏amali, przy Gujskich. Zro-
zumia∏em, ˝e majà na myÊli bicie Gujskich. [...] po paru dniach od tego dnia, gdy widzia∏em po∏amany
karabin, w sypialni gdy siedzieliÊmy, to s∏ysza∏em, jak Koszalski, Cackowski i jeszcze jacyÊ inni milicjan-
ci rozmawiajà na temat Gujskich. Dok∏adnie nie mog´ powiedzieç, który milicjant, ale jeden z obec-
nych opowiada∏, ˝e najm∏odszy Gujski prosi∏, a˝eby go nie biç oraz ˝eby go nie zabijaç. Kiedy i w jaki
sposób Gujscy zostali zabrani z posterunku i gdzie zostali zabrani, tego nie wiem” (ibidem, t. 3, Proto-
kó∏ przes∏uchania W∏adys∏awa Gajdki, 15 V 1957 r., k. 380–382).

59 Najprawdopodobniej miejscem egzekucji by∏a piwnica w dworku zajmowanym przez Rypiƒskiego. Tam
bowiem przewo˝ono niemal wszystkich uprowadzonych i tam te˝ odbywa∏y si´ ich nocne przes∏ucha-
nia. Potwierdza to równie˝ w swoim zeznaniu z 18 V 1957 r. Antoni Sto∏owski, brat Stanis∏awa, jedne-
go z cz∏onków grupy Rypiƒskiego, który zezna∏: „brat od razu powiedzia∏, ˝e Gujscy zostali zabici. Tak
jak mnie brat mówi∏, to Gujscy byli trzymani w piwnicy w pa∏acu, gdzie mieszka∏ Rypiƒski, milicjanci,
a mi´dzy nimi i mój brat pilnowali ich. Gujscy nawet pytali go, czy b´dà wypuszczeni. Jak d∏ugo byli
trzymani, tego nie wiem, ale by∏o to najwy˝ej przez dwa dni, a mo˝e nawet mniej. Tak jak brat mi mó-
wi∏, to poza Gujskimi jeszcze par´ osób mia∏o byç przywiezionych, ale nazwisk ja nie znam. Brat chyba
powinien je znaç. Od brata s∏ysza∏em, ˝e Gujscy zostali zabici w piwnicy w ¸´gu oraz tam zostali po-
chowani. Tak jak ja si´ orientowa∏em, to brat chyba by∏ przy zabiciu Gujskich. Zabili ich Tyburski,
Michalski i Lewicki” (ibidem, t. 1, k. 130–132).

60 Opowiada∏ o tym podczas przes∏uchania 18 V 1957 r. Józef Chyliƒski: „Po przyjeêdzie na posterunek
Rypiƒski zarzàdzi∏ w mojej obecnoÊci aresztowanie braci Gujskich. Wys∏a∏ kilku milicjantów do Mo-
gielnicy w celu aresztowania Gujskich, a w∏aÊciwie Ryszarda Gujskiego, który by∏ tam u narzeczonej,
a sam uda∏ si´ do mieszkania Gujskich w ¸´gu celem aresztowania Juliana Gujskiego. Ja o tym wiem,
bo by∏em przy tym na posterunku. Póênym wieczorem Rypiƒski przyprowadzi∏ na posterunek w ¸´gu

Dworek w ¸´gu. Miejsce zbrodniczej dzia∏alnoÊci W∏adys∏awa Rypiƒskiego „Rypy”
(widok wspó∏czesny).



KilkanaÊcie dni póêniej wÊród mieszkaƒców gminy rozesz∏a si´ pog∏oska, ˝e
uprowadzeni Gujscy znajdujà si´ w wi´zieniu w P∏ocku. Bardzo szybko rodzina
nawiàza∏a kontakt z Janem Grzybowskim, stra˝nikiem wi´zienia w P∏ocku. Pod-
jà∏ si´ on odnalezienia Gujskich w wi´zieniu lub areszcie UB przy ul. 1 Maja.
W tym celu nawiàza∏ kontakt z oficerem Êledczym UB z P∏ocka Kazimierzem Ko-
∏odziejskim61, który potwierdzi∏, ˝e przebywajà oni w areszcie i obieca∏ podaç dla
nich paczk´ z ˝ywnoÊcià. Grzybowski przekazywa∏ Ko∏odziejskiemu paczki dla
Gujskich trzy razy, zawsze nosi∏ je do domu Ko∏odziejskiego. Próbowa∏ dowie-
dzieç si´, dlaczego sà tak d∏ugo trzymani w areszcie PUBP i dlaczego nie przeka-
zano ich do aresztu UB w wi´zieniu. Czy rzeczywiÊcie przebywajà w areszcie?
Wtedy Ko∏odziejski zaprzesta∏ przyjmowania paczek i unika∏ z nim kontaktu,
twierdzàc, ˝e ma du˝o pracy. Grzybowski kilkakrotnie próbowa∏ jeszcze dowie-
dzieç si´ o losy Gujskich, lecz zawsze bezskutecznie. 

Z ca∏à pewnoÊcià Ko∏odziejski dzia∏a∏ na polecenie szefa PUBP Tadeusza
Konopki, który wiedzàc o zamordowaniu Gujskich przez Rypiƒskiego i jego lu-
dzi, celowo rozpuszcza∏ informacje o ich pobycie w areszcie w P∏ocku, aby uspo-
koiç nastroje, gdy˝ uprowadzenie Gujskich odbi∏o si´ szerokim echem w ¸´gu
i w powiecie p∏ockim. Rodzina by∏a znana, lubiana i szanowana, ludzie g∏oÊno
domagali si´ wyjaÊnienia sprawy. Zastosowany fortel przynajmniej na pewien
czas zamyka∏ wszystkim usta62. 

Tadeusz Konopka zna∏ równie˝ mocodawców W∏adys∏awa Rypiƒskiego. Do-
myÊlajàc si´, ˝e Rypiƒski nie wykona∏by takiej akcji bez uzgodnienia z w∏adzami
partyjnymi, bezpoÊrednio po uprowadzeniu Gujskich uda∏ si´ do sekretarza po-
wiatowego PPR w P∏ocku Jakuba Krajewskiego. Próbowa∏ dowiedzieç si´, o co
chodzi i jak ma dalej post´powaç, dlaczego wczeÊniej nie zosta∏ powiadomiony
o tej akcji. W odpowiedzi zdenerwowany Krajewski mia∏ mu odpowiedzieç: „za-
mknij g´b´, to jest nasza robota i nikt si´ o tym nie dowie. Zresztà jest takie po-
lecenie i o tym wie »Magda«”63.
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Juliana Gujskiego. Rypiƒski przyszed∏ z nim sam. Ja nie czeka∏em ju˝ wi´cej, ale poszed∏em do domu.
By∏a godzina oko∏o 22, gdy wróci∏em do domu” (ibidem, t. 1, k. 134–136).

61 Kazimierz Ko∏odziejski – ur. 17 II 1912 r. w M∏awie. Od 26 VII 1945 r. referent miejski PUBP w P∏oc-
ku, od 15 IX 1945 r. starszy referent miejski PUBP w P∏ocku, od 10 I 1946 kierownik Grupy Powiatowej
PUBP w P∏ocku. Zabity 17 II 1946 r. (AIPN, 0892/490, Teczka personalna Kazimierza Ko∏odziejskiego).

62 AIPN, 576/10, Akta prokuratora wojewódzkiego w Warszawie w sprawie Michalskiego Kazimierza i in-
nych, t. 1, Notatka urz´dowa referenta Êledczego Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie, 20 VIII
1956 r., k. 12–13.

63 Ibidem, k. 13. „Magda” – Magdalena Kole-Trebliƒska, ur. 30 X 1902 r. Od 1920 r. w KPP. Dwukrotnie
aresztowana i skazana za dzia∏anie na szkod´ paƒstwa polskiego w strukturach komunistycznych:
w 1924 r. otrzyma∏a 3 lata wi´zienia, 1935 r. – 10 lat. Zwolniona z wi´zienia w Rzeszowie w 1939 r., po
agresji niemiecko-radzieckiej na Polsk´. Przedosta∏a si´ do okupowanego przez sowietów Lwowa,
gdzie pracowa∏a w redakcji polskoj´zycznej gadzinówki „Czerwony Sztandar”. Po wybuchu wojny nie-
miecko-radzieckiej ewakuowana na Ural. Od 1943 r. dzia∏a∏a w Zwiàzku Patriotów Polskich w Mos-
kwie. Po utworzeniu I Dywizji im. Tadeusza KoÊciuszki skierowana do wojska. Od 1944 r. cz∏onek PPR.
Jedna z najbli˝szych wspó∏pracownic I sekretarza KC PPR W∏adys∏awa Gomu∏ki. W paêdzierniku
1944 r. na polecenie Gomu∏ki obj´∏a stanowisko II sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PPR w War-
szawie. Od stycznia do grudnia 1945 r. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PPR w Warszawie.



16 listopada zmar∏ w areszcie PUBP zatrzy-
many cztery dni wczeÊniej Józef Skrzynecki,
zamieszka∏y w P∏ocku przy ul. Stalina 5 m. 564. 

W dokumentach UB z listopada 1945 r. nie
ma ˝adnych informacji na temat uprowadzeƒ,
jakie mia∏y miejsce w powiecie. Raport deka-
dowy z 28 listopada informuje natomiast o po-
garszajàcych si´ nastrojach spo∏ecznych. By∏o
to zwiàzane m.in. ze Êciàganiem przez paƒstwo
od rolników obowiàzkowych Êwiadczeƒ rzeczo-
wych – kontyngentów. Powiat p∏ocki zobowià-
zano do dostarczenia – po mocno zani˝onych
cenach – 14 542 463 kg zbo˝a i 16 374 617 kg
ziemniaków65. Rolnicy nie byli w stanie dostar-
czyç ˝àdanych od nich dostaw. Buntujàcy si´
byli zatrzymywani przez UB i stawiani przed
sàdem, a znalezione w ich gospodarstwach
p∏ody rolne konfiskowano. W kilku gminach
obowiàzkowe kontyngenty odstawiono w zale-
dwie 30 proc., natomiast w pozosta∏ych dostawy nie przekroczy∏y 50 proc. ustalo-
nych norm. Funkcjonariusze Grupy Powiatowej UB informowali, ˝e do 8 grud-
nia 1945 r. powiat odstawi∏ zaledwie 37 proc. wyznaczonych dostaw, oceniali
jednak, i˝ przy maksymalnym wysi∏ku odstawiç mo˝e jedynie 65 do 70 proc. usta-
lonych norm66. Tylko w listopadzie 1945 r. przed sàdem w P∏ocku rozpatrywano
dwieÊcie spraw zwiàzanych z obowiàzkowymi Êwiadczeniami rzeczowymi. Utwo-
rzono pi´ç specjalnych grup operacyjnych, których zadaniem by∏o egzekwowanie
od ch∏opów narzuconych im dostaw67.

Dzia∏ania te zwi´ksza∏y jeszcze bardziej bied´ na zniszczonych wojnà wsiach.
Akcje takiej grupy przedstawi∏ Konopka w raporcie dla WUBP w Warszawie:
„w ostatniej dekadzie pogorszy∏ si´ nastrój ludnoÊci, dlatego ˝e Êruba »Êwiadczeƒ
rzeczowych« zacz´∏a pracowaç ostrzej, co wzmog∏o niezadowolenie wÊród ch∏o-
pów. Do tego Pow[iatowy] Urzàd Bezp[ieczeƒstwa] Publ[icznego] w P∏ocku wy-
s∏a∏ oddzia∏ ludzi, z∏o˝ony z 15 volksdeutschów i 3 funkcjonariuszy UB, celem wy-
m∏ócenia zbo˝a ch∏opom opornym. PPR wys∏a∏o ze swej strony 25 ludzi dla tej
akcji. Znów ci´˝ar tej znienawidzonej rzeczy, jakà jest kontyngent, wzi´∏o na swe
barki UB i PPR”68.
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64 AIPN, 035/62, PUBP P∏ock, Ksi´ga zatrzymanych za czas od 1 V 1945, Sekcja Âledcza PUBP w P∏oc-
ku, k. 39.

65 F. Dorobek, P∏ock i ziemia p∏ocka..., s. 26.
66 AIPN, 0206/124, t. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe i miesi´czne za lata 1945–1949, Raport

operatywny Grupy Powiatowej UBP w P∏ocku od dnia 28 XI 1945 do dnia 8 XII 1945 r., k. 13–14.
67 Ibidem, s. 27.
68 AIPN, 0206/124, t. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe i miesi´czne za lata 1945–1949, Raport de-

kadowy kierownika PUBP por. Tadeusza Konopki, 28 XI 1945 r., k. 10–12.

Jakub Krajewski „Kuba”



Równie˝ w samym P∏ocku wzrasta∏o niezadowolenie z nieudolnego rzàdzenia
miastem przez komunistów. Szczególnie dokucza∏y ludziom brak w´gla i z∏e za-
opatrzenie w podstawowe produkty spo˝ywcze. Sytuacja taka wywo∏a∏a próby or-
ganizowania strajków, co powodowa∏o interwencj´. „UB na miejscu likwiduje
prowodyrów strajku lub te˝ znosi w miar´ mo˝liwoÊci braki aprowizacji”69 – in-
formowa∏ Konopka. W tym wypadku s∏owo „likwidacja” oznacza∏o zatrzymanie
i zastraszenie „prowodyra”.

W ramach dzia∏aƒ operacyjnych i agenturalnych w listopadzie funkcjonariu-
sze UB zwerbowali pi´ciu informatorów o pseudonimach: „˚bik”, „M∏ody”, „Ju-
rek”, „Zgn´biona” i „Karminowe usta” (sic!). W P∏ocku uda∏o im si´ wprowadziç
agenta do Êrodowiska AK, rozpracowywanego pod kryptonimem „Wywrotow-
cy”70. Prowadzono równie˝ dzia∏ania w celu rozpoznania siatki organizacji nie-
podleg∏oÊciowych dzia∏ajàcych w powiecie. Dla dok∏adnej penetracji Êrodowiska
utworzono specjalnà dziewi´cioosobowà Grup´ Lotnà, która podajàc si´ za od-
dzia∏ podziemny, zbiera∏a informacje. 

29 listopada 1945 r. w wyniku nieostro˝nego obchodzenia si´ z bronià zginà∏
zast´pca kierownika Grupy Miejskiej PUBP Czes∏aw Orliƒski71.

Grudzieƒ. Dalsze aresztowania i nowe zbrodnie bojówki Rypiƒskiego. Nowy
komendant – Antoni ¸uczak 

W grudniu 1945 r. dzia∏ajàca w Êrodowisku wiejskim Grupa Powiatowa PUBP
mia∏a 92 agentów i 149 informatorów. Nieco inne by∏o po∏o˝enie Grupy Miejskiej.
Odnosi si´ wra˝enie, i˝ w zwiàzku z du˝ym nat´˝eniem dzia∏alnoÊci w powiecie zo-
sta∏a ona pozostawiona przez kierownictwo Urz´du sama sobie. Pierwotnie sk∏a-
da∏a si´ z pi´tnastu funkcjonariuszy przydzielonych do siedmiu sekcji. Odnosi∏a
doÊç du˝e sukcesy w pozyskiwaniu tajnych wspó∏pracowników i penetracji ró˝nych
Êrodowisk w P∏ocku72. W grudniu 1945 r. zosta∏a jednak zmniejszona do szeÊciu
sekcji, w których pracowa∏o tylko oÊmiu funkcjonariuszy. Pomimo to osiàgn´li oni
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69 Ibidem.
70 Najprawdopodobniej pod tym kryptonimem kry∏o si´ prowadzone przez PUBP rozpracowanie kiero-

wanego przez Marcelego Kowalskiego „Okrzej´” Polskiego Zwiàzku Powstaƒczego. 
71 W dokumentach brak jest informacji o okolicznoÊciach wypadku.
72 Od 28 XI do 8 XII 1945 r. „zawerbowano oÊmiu informatorów: 1. »Pucybel« – zawerbowany pod obiekt

Paƒstwowe Zak∏ady Budowlane. Jest to obiekt jeden z najwi´kszych na terenie miasta. Informator ów
pracuje w charakterze stolarza. 2. »Go∏àb« – zawerbowany pod obiekt P∏ockie Zak∏ady Przemys∏owe.
Informator ma ukoƒczone 6 klas gimnazjum i mo˝liwoÊcià jest, i˝ praca jego b´dzie wydajna. 3. »Lipa«
– zawerbowany pod obiekt Narodowy Bank Polski. Jest to cz∏owiek zrównowa˝ony, by∏y marynarz
Wojsk Polskich. 4. »Junior« – pod obiekt Zak∏ady Tartaków i Maszyn Rolniczych. 5. »Oddana« – nie-
obsadzony obiekt Samopomocy Ch∏opskiej. Informatorka ta jest partyzantkà z AL, nale˝àca do PPR.
6. »Ma∏y« – zawerbowa∏a 2 Sekcja pod organizacje nielegalne. Sà du˝e mo˝liwoÊci wspó∏pracy. 7. »O∏ó-
wek« – teren Rzeêni Miejskiej. Zbiorowisko szabrowników i z∏odziei. Informator przyniesie du˝e za-
s∏ugi na terenie tego obiektu. 8. »Mewa« – kobieta o wy˝szym wykszta∏ceniu, z zawodu nauczycielka,
zostanie skierowana pod obiekt, gdzie obecnie jest jedno z najwi´kszych skupisk reakcjonistów.
9. »Stach« – by∏y przodownik policji granatowej, posiadajàcy 6 klas gimnazjum, by∏ w ochronie Mar-
sza∏ka Pi∏sudskiego. Informator zosta∏ skierowany pod obiekt PSL” (AIPN, 0206/124, t. 1, PUBP P∏ock,
Sprawozdania okresowe i miesi´czne za lata 1945–1949, Raport operatywny kierownika Grupy Miej-
skiej UBP w P∏ocku od dnia 28 XI 1945 do dnia 8 XII 1945 r., k. 43–45).



powa˝ny sukces, pozyskujàc jako tajnego wspó∏pracownika ucznia czwartej klasy
Gimnazjum im. Ma∏achowskiego (pseudonim „Lato”)73, który mia∏ ogromne mo˝-
liwoÊci penetracji Êrodowiska dzia∏ajàcych w podziemiu ˝o∏nierzy Polskiego
Zwiàzku Powstaƒczego74. W tym okresie tylko sekcje I i III (liczàca trzech funkcjo-
nariuszy) Grupy Miejskiej mia∏y w P∏ocku 33 informatorów i 15 agentów75.

W nocy z 5 na 6 grudnia mia∏a miejsce w P∏ocku potyczka patrolu MO z gru-
pà wypadowà PZP. Raport UB tak przedstawia∏ t´ akcj´: „milicja miejska na jed-
nej z ulic miasta zauwa˝y∏a podejrzanych osobników, zatrzymujàc ich. Jeden
z nich otworzy∏ ogieƒ do milicji. Milicja w w∏asnej obronie odpowiedzia∏a. Jeden
ze strzelajàcych obali∏ si´ [sic!], natomiast z przeciwnej strony otworzono ogieƒ
do milicji. Milicja nie mogàc d∏u˝ej si´ broniç, wycofa∏a si´, przybiegajàc do UB
po pomoc. Wspólnie z naszymi funkcjonariuszami udali si´ na miejsce wypadku,
nie zastajàc nikogo, ani te˝ prawdopodobnie rannego z nieznanych osobników”76.

Kilka dni póêniej dosz∏o w P∏ocku do dwóch powa˝nych incydentów wywo∏a-
nych przez ˝o∏nierzy Armii Czerwonej. 18 grudnia podczas zabawy z bronià po-
strzelili oni dwóch uczniów Gimnazjum im. Ma∏achowskiego. Natomiast 20 grud-
nia przed jednà z restauracji dosz∏o do regularnej bitwy mi´dzy ˝o∏nierzami
rosyjskimi a ˝o∏nierzami z patrolu KBW stacjonujàcego w mieÊcie. Po stronie ra-
dzieckiej by∏ jeden zabity, jeden zosta∏ ranny77.

Pod koniec grudnia 1945 r. w WUBP w Warszawie zapad∏a decyzja o oddele-
gowaniu por. Tadeusza Konopki na stanowisko dowódcy Grupy Operacyjnej UB
i MO dzia∏ajàcej w województwie warszawskim (stacjonowa∏ wówczas w Rember-
towie, a nast´pnie we W∏ochach, pe∏niàc jednoczeÊnie funkcj´ komendanta miej-
scowego PUBP). G∏ównym zadaniem grupy by∏o zbrojne zwalczanie oddzia∏ów
podziemia niepodleg∏oÊciowego na pó∏nocnym Mazowszu78.
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73 Ibidem, Raport operatywny kierownika Grupy Miejskiej UBP w P∏ocku od dnia 18 XII 1945 do dnia
28 XII 1945 r., k. 15.

74 Zob. s. 47.
75 Nie wszystkie osoby werbowane przez funkcjonariuszy PUBP decydowa∏y si´ na wspó∏prac´ dobrowol-

nie. Kierownik Sekcji IV Leon Witkowski w taki sposób relacjonowa∏ werbunek jednego z agentów:
„Pod obiekt Paƒstwowe Zak∏ady Przemys∏owe zawerbowano informatora pseudo »Go∏y«. Informator
»Go∏y« pracuje w charakterze urz´dnika na dziale odlewni. Skoƒczy∏ 6 klas gimnazjum. Obecnie
ucz´szcza do liceum. Mo˝e dawaç dobre wiadomoÊci z danego obiektu i ze szko∏y. Informator »Go∏y«
wspó∏prac´ przyjà∏ z niech´cià. Stawia∏ opór. Po d∏ugim namyÊle wspó∏prac´ przyjà∏” (ibidem, Raport
operatywny kierownika Sekcji IV PUBP w P∏ocku od dnia 28 XI 1945 do dnia 8 XII 1945 r., k. 51).

76 Do tego przypadkowego starcia dosz∏o na ul. Padlewskiego, w okolicy budynku mieszkalnego Stra˝y
Wi´ziennej. Uczestnikami walki z milicjà byli udajàcy si´ na akcj´ rozbrojeniowà ˝o∏nierze PZP. Prze-
wróci∏ si´ redaktor „Biuletynu Informacyjnego” PZP Les∏aw Wojno, który jednak nie zosta∏ ranny, jak
podano w raporcie, lecz potknà∏ si´ i z tego powodu przewróci∏. Upadek zapewne uratowa∏ mu ˝ycie,
bo kula przesz∏a przez spadajàcà mu z g∏owy czapk´ (ibidem, Raport operatywny kierownika Grupy
Miejskiej UBP w P∏ocku od dnia 28 XI 1945 do dnia 8 XII 1945 r., k. 43–45; Relacja Les∏awa Wojno,
14 VI 2000 r., nagranie w zbiorach autora).

77 AIPN, 0206/124, t. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe i miesi´czne za lata 1945–1949, Raport ope-
ratywny kierownika Grupy Miejskiej UBP w P∏ocku od dnia 18 XII 1945 do dnia 28 XII 1945 r., k. 15.

78 Dok∏adna data przeniesienia Tadeusza Konopki z P∏ocka nie jest mo˝liwa do ustalenia. Powodem jest
wystawianie dokumentów przez WUBP w Warszawie ze wstecznà datà. Wed∏ug zachowanych doku-
mentów dopiero 7 II 1946 r. p.o. kierownik WUBP w Warszawie mjr Jan Krakowski wystàpi∏ do kie-



Oficjalne po˝egnanie komendanta odby∏o si´ 24 grudnia 1945 r. przed po∏u-
dniem w siedzibie PUBP w P∏ocku. W okolicznoÊciowym przemówieniu, podsu-
mowujàc swój pobyt w P∏ocku, Konopka powiedzia∏: „Naród polski obecnie jest
do tego stopnia zdegenerowany, ˝e nale˝a∏oby si´ 75 proc. wystrzelaç. [Gdyby]
w przysz∏oÊci przysz∏o jeszcze raz walczyç, to porównujàc t´ walk´ z walkami, ja-
kie by∏y za okupacji, lepiej by by∏o otworzyç sklep ze Êledziami i czekaç, ni˝ wal-
czyç za takie byd∏o”79.

W czasie owego przyj´cia dosz∏o do wypadku. Podczas zabawy z bronià po-
strzelony zosta∏ jeden z wartowników PUBP Ryszard Kacyna80. Sprawcà zajÊcia
by∏ Willi Schmidt. W lipcu 1945 r. zg∏osi∏ si´ on do PUBP jako powracajàcy z nie-
woli rosyjskiej volksdeutsch mieszkajàcy przed powo∏aniem do wojska w P∏ocku.
W czasie wojny by∏ ˝o∏nierzem 169 Dywizji Wehrmachtu, walczàcej m.in. w Ka-
relii (Finlandia). Choç nie zosta∏ zrehabilitowany przez sàd, skierowano go do
pracy w gara˝ach PUBP jako kierowc´ mechanika. Prac´ swà wykonywa∏ jako
wolny obywatel, mieszka∏ wraz z ˝onà (równie˝ niezrehabilitowanà) w swoim
mieszkaniu. Kilka dni po podj´ciu pracy zosta∏ osobistym kierowcà komendanta
PUBP, awansowanego 22 lipca 1945 r. do stopnia kapitana Tadeusza Konopki.
Pomimo wojennej przesz∏oÊci cieszy∏ si´ ogromnymi wzgl´dami. Formalnie nie
by∏ funkcjonariuszem UB, ale otrzymywa∏ pensj´ w wysokoÊci od 800 do
1000 z∏81. Chodzi∏ w wojskowym mundurze, mia∏ tymczasowe zaÊwiadczenie pra-
cownika PUBP z fotografià. Jako kierowca Konopki uczestniczy∏ we wszystkich
akcjach UB w powiecie, nosi∏ broƒ. Za postrzelenie wartownika ukarany zosta∏
jedynie pi´tnastogodzinnym aresztem, a nast´pnie wyjecha∏ z P∏ocka jako kie-
rowca dowódcy Grupy Operacyjnej MO i UB kpt. Konopki do Rembertowa82. 
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rownika Biura Personalnego MBP z wnioskiem o przeniesienie Konopki z dniem 1 II 1946 r. Do Wy-
dzia∏u Personalnego pismo wp∏yn´∏o 13 II 1946 r., natomiast rozkaz personalny nakazujàcy przeniesie-
nie wystawiono z datà 4 IV 1946 r. Jednak Konopki w P∏ocku nie by∏o co najmniej od 17 XII 1945 r.
W∏aÊnie tego dnia por. Antoni ¸uczak podpisa∏ raport operatywny PUBP w P∏ocku za okres 7 XII 1945
– 17 XII 1945 r. – jako p.o. kierownik PUBP w P∏ocku. W opracowaniu przyjà∏em, ˝e Tadeusz
Konopka odszed∏ z P∏ocka 1 II 1946 r. (AIPN, 01024/687, Teczka personalna Tadeusza Konopki).

79 AIPN, 01024/687, Teczka personalna Tadeusza Konopki, Raport kierownika Sekcji ds. funkcjonariuszy
WUBP w Warszawie por. Kuêmy Romaniuka, 21 III 1946 r., k. 19–20.

80 W AIPN nie uda∏o si´ odnaleêç teczki personalnej funkcjonariusza Ryszarda Kacyny ani ˝adnych in-
formacji na jego temat.

81 Poza Willim Schmidtem od po∏owy 1945 r. w warsztatach PUBP zatrudnieni byli dwaj inni ˝o∏nierze
armii hitlerowskiej: Ferdynado Francesko (ochotnik francuski pe∏niàcy s∏u˝b´ w SS) i Paul Grıben.
Poza nimi w kuchni przygotowujàcej posi∏ki dla funkcjonariuszy UB i milicji zatrudnione by∏y: Marta
Franke, Lili Gackie i Frida Balzer, natomiast Czes∏awa Rosoll by∏a s∏u˝àcà u funkcjonariusza UB Cze-
s∏awa Neca (AIPN, 035/62, PUBP P∏ock, Ksi´ga zatrzymanych za czas od 1 V 1945 r., Sekcja Âledcza
PUBP w P∏ocku, k. 1–12).

82 Willi Schmidt by∏ osobistym kierowcà kpt. Tadeusza Konopki do kwietnia 1946 r., tj. do chwili przenie-
sienia Konopki do Warszawy. Zosta∏ wówczas osobistym kierowcà kolejnych kierowników PUBP we
W∏ochach – kpt. Henryka Kuckowskiego, a nast´pnie por. Jana Marzeckiego. 11 VII 1947 r., prowa-
dzàc samochód nale˝àcy do PUBP we W∏ochach, spowodowa∏ w Warszawie wypadek samochodowy,
w wyniku którego poszkodowany zosta∏ motocyklista. Aresztowano go; ujawniono wówczas jego prze-
sz∏oÊç i nieformalnà prac´ jako osobistego kierowcy Konopki i kolejnych szefów PUBP we W∏ochach.
Po wst´pnym Êledztwie w Warszawie odes∏ano go do aresztu w p∏ockim UB. Dalsze jego losy sà niezna-
ne (AIPN, 01024/687, Teczka personalna Tadeusza Konopki, Raport kierownika Sekcji ds. funkcjona-



Atmosfer´ panujàcà w P∏ocku w ostatnich dniach 1945 r. przedstawi∏ w rapor-
cie operatywnym kierownik Grupy Miejskiej PUBP: „W dzieƒ 24 bm. [grudnia]
na terenie miasta P∏ocka zosta∏y rozlepione antypaƒstwowe ulotki, których dwa
egzemplarze za∏àczam. Dzi´ki szybkiej dzia∏alnoÊci naszych pracowników opera-
tywnych Êwie˝o naklejone ulotki zosta∏y natychmiast zerwane. Istnieje przypusz-
czenie, i˝ w sprawie tych ulotek by∏a zaanga˝owana m∏odzie˝ tut[ejszych] szkó∏
Êrednich. Dotychczas nie uchwyciliÊmy nici, która by mog∏a doprowadziç do wy-
jaÊnienia sprawców tego wyczynu.

W okresie Êwiàtecznym na terenie naszego miasta majà miejsce liczne awantu-
ry pijackie. W awanturach tych ten i ów wyra˝a si´ po pijanemu obel˝ywie o rzà-
dzie, o UBP itp. W wypadkach takich stosujemy kar´ pieni´˝nà 1000–2000 z∏, któ-
re to kwoty sprawcy w∏asnor´cznie wp∏acajà do Polskiego Czerwonego Krzy˝a.

Nastrój ludnoÊci miasta P∏ocka jest na ogó∏ niezadowalajàcy. Na p∏otach, mu-
rach wyrysowane sà kredà ró˝ne obrazki i napisy, które w obel˝ywy sposób obra-
˝ajà demokratycznà Polsk´. Na ogó∏ ludzie wyra˝ajà si´ powÊciàgliwie i wstrze-
mi´êliwie. Nie przeszkadza to jednak do stwierdzenia, i˝ atmosfera polityczna
w naszym mieÊcie jest duszna i napr´˝ona”83.

W zwiàzku z przeniesieniem Konopki obowiàzki komendanta PUBP powie-
rzono por. Antoniemu ¸uczakowi84. W pierwszym raporcie przes∏anym do
WUBP w Warszawie tak podsumowa∏ on sytuacj´ w powiecie po obj´ciu Urz´-
du: „W okresie sprawozdawczym zanotowano jeden napad w gminie z bronià
w r´ku, o którym za∏àczam raport specjalny, jeden napad rabunkowy na spó∏-
dzielni´ Samopomocy Ch∏opskiej, siedem tajemniczych znikni´ç ludzi, do któ-
rych sà pewne podejrzenia, ˝e mogli byç zabrani przez bandy dywersyjne, sprawy
te sà w rozpracowaniu. Okres przedÊwiàteczny przyniós∏ nam zmniejszonà iloÊç
meldunków, ju˝ z tego samego powodu, ˝e referenci z szeregu gmin nie stawili
si´ na odpraw´. Stan agentury bez zmian, tj. 92 agentów i 149 informatorów. Na
sprawnoÊç pracy w wybitnie ujemnym stopniu, tak z pracà agenturalnà, jak i na
ogólny stan pracy operatywnej, odbi∏a si´ reorganizacja Urz´du i sprawa wys∏a-
nia cz´Êci funkcjonariuszy do Garwolina. Ludzie sà zdezorientowani i zniech´ce-
ni do pracy. Stosunki na ró˝nych posterunkach MO przedstawiajà wiele do ˝y-
czenia. W takiej sytuacji, w jakiej teraz znalaz∏ si´ powiat, w wielkiej mierze
przypisujà niedo∏´stwu milicji, a w wielu wypadkach nawet sabotowaniu naszych
referentów. I tak referent Piotrowski z gm. Rogozino skar˝y si´, ˝e sam jeden
musi wyje˝d˝aç w teren, bo milicjanci wr´cz odmawiajà z nim wyjazdu w teren.
Takich kwiatków z terenu powiatu znalaz∏oby si´ wi´cej”85.

42

riuszy WUBP w Warszawie por. Kuêmy Romaniuka, 21 III 1946 r., k. 19–20; AIPN, 0193/7003, Teczka
personalna Jana Marzeckiego, Postanowienie o umorzeniu dochodzenia, 5 XI 1947 r., k. 40–41).

83 AIPN, 0206/124, t. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe i miesi´czne za lata 1945–1949, Raport ope-
ratywny kierownika Grupy Miejskiej UBP w P∏ocku od dnia 18 XII 1945 do dnia 28 XII 1945 r., k. 15.

84 Por. Antoni ¸uczak funkcj´ kierownika PUBP w P∏ocku pe∏ni∏ faktycznie od po∏owy grudnia 1945 r.,
tj. od chwili wyjazdu Tadeusza Konopki z P∏ocka. 

85 AIPN, 0206/124, t. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe i miesi´czne za lata 1945–1949, Raport
operatywny kierownika Grupy Powiatowej od dnia 18 XII 1945 do dnia 28 XII 1945 r., k. 17.



W okresie, gdy por. Antoni ¸uczak obejmowa∏ kierowanie Urz´dem, 16 grud-
nia 1945 r. grupa Rypiƒskiego dokona∏a kolejnych uprowadzeƒ86.

Dwa dni póêniej, 18 grudnia 1945 r., funkcjonariusze UB wraz z milicjantami
z posterunku w Lelicach aresztowali mieszkaƒców wsi Zbójno: Helen´ Ignaczak,
Antoniego Ignaczaka i Edmunda Ruciƒskiego. Obecna podczas aresztowania
cz∏onków swojej rodziny Cecylia Ignaczak zeznawa∏a po latach: „oko∏o godz.
dziesiàtej zobaczyliÊmy przez okno, ˝e w kierunku naszych zabudowaƒ biegnie
oko∏o jedenastu m´˝czyzn. MyÊleliÊmy, ˝e to ˝o∏nierze rosyjscy, ale kiedy zacz´-
li otaczaç nasz dom, zorientowaliÊmy si´, ˝e to pewnie Urzàd Bezpieczeƒstwa.
Z tych m´˝czyzn, którzy wówczas do nas przyszli, nie zna∏am ˝adnego. Jeden
z nich mia∏ na jednym oku czarnà opask´. [...] Po otoczeniu budynków dwóch
m´˝czyzn wesz∏o do mieszkania, a reszta robi∏a przeszukanie zabudowaƒ. Szuka-
li broni i ˝ywnoÊci oraz partyzantów – akowców. K∏uli sztyletami w s∏om´ w sto-
dole, w oborze. Akowców i broni nie znaleêli, ale zabrali prawie ca∏à ˝ywnoÊç
oraz mojà i m´˝a obràczki. Po przeszukaniu dwóch m´˝czyzn zosta∏o u nas,
a reszta pojecha∏a po brata Kazimierza Ignaczaka do Rychcic. Tych dwóch, co zo-
sta∏o, czeka∏o za moimi rodzicami. Jak zacz´∏o si´ zmierzchaç, przyjecha∏o
dwóch milicjantów z Lelic, Stanis∏aw Cackowski i Gapiƒski, imienia nie pami´-
tam. [...] Ci milicjanci przyjechali sprawdziç, dlaczego dwaj z UB tak d∏ugo nie
wracajà. Milicjanci zostali do czasu powrotu rodziców. Rodzice wrócili z Sierpca
mi´dzy godz. 20 a 21. Po powrocie rodziców bez ˝adnych rozmów jeden z UB
kaza∏ spakowaç si´ siostrze Helenie, ojcu i m´˝owi. Zabrano ich na posterunek
w Lelicach. Mieli byç tylko niby przes∏uchani”87.

Nast´pnego dnia zatrzymanych przewieziono do P∏ocka i osadzono w aresz-
cie UB przy ul. KoÊciuszki88. W czasie przes∏uchaƒ funkcjonariusze UB próbo-
wali wymusiç na nich zeznania dotyczàce kontaktów z ppor. Józefem Boguszew-
skim „Lwem”89. Helena Ignaczak i Edward Ruciƒski zostali po kilku dniach
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86 Zagin´li wówczas mieszkaƒcy gm. Bielsk: Adam Fabiszewski i Franciszek Borowski ze Smolina, Koper
z Zagroby i Sawicki z Chudzyna. Do wszystkich przychodzili trzej nieznani m´˝czyêni, którzy prosili
o wskazanie zagubionej drogi. Ch∏opi wychodzili, by jà wskazaç, lecz ˝aden nigdy nie wróci∏. Poszuku-
jàca swego m´˝a ˝ona Adama Fabiszewskiego rozpozna∏a na posterunku MO w Bielsku czapk´ funk-
cjonariusza milicji, takà, jakà mia∏ na g∏owie jeden z proszàcych o wskazanie drogi. Po kilku dniach
przyjechali do niej milicjanci i kazali milczeç, „powiedzieli, ˝e zabudowania mogà szybko si´ spaliç”
(Relacja wnuczki Adama Fabiszewskiego Marii Skowyrskiej, 4 XII 2003 r., r´kopis w zbiorach autora).

87 ASOW, Akta Êledztwa w sprawie zabójstwa 28 osób cz∏onków PSL i AK na terenie by∏ego powiatu
p∏ockiego w latach 1945–1948, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Cecylii Ruciƒskiej [Ignaczak], 17 VII
1990 r., k. 9–10.

88 Budynek przy ul. KoÊciuszki 9 w pierwszych tygodniach 1945 r. zajmowany by∏ przez NKWD, nast´p-
nie przekazano go do dyspozycji UB i MO. Na prze∏omie 1945 i 1946 r. piwnice i mieszczàce si´ w po-
dwórzu budynki gospodarcze posterunku wykorzystywane by∏y jako nieformalny areszt UB. Po wi´k-
szoÊci osób, które by∏y w nim przetrzymywane, wszelki Êlad zaginà∏ (ibidem, Protokó∏ przes∏uchania
Êwiadka Heleny Witkowskiej [Ignaczak], 24 VII 1990 r., k. 12–13).

89 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Cecylii Ruciƒskiej [Ignaczak], 17 VII 1990 r., k. 9–10. Helena
Ignaczak przes∏uchiwana po latach wspomina∏a: „Przy mnie ojca o nic nie pytali. Powiedzieli tylko, ˝e
jesteÊmy aresztowani. Zabrali wtedy mnie, ojca Antoniego Ignaczaka i szwagra Edmunda Ruciƒskiego.
˚adnego z m´˝czyzn, którzy nas aresztowali, nie zna∏am. Nie pami´tam w tej chwili, czy najpierw sie-
dzieliÊmy na posterunku MO w Lelicach, czy te˝ bezpoÊrednio przewieziono nas do aresztu w P∏ocku.



zwolnieni z aresztu, Antoni i Kazimierz Ignaczakowie nigdy do domu nie po-
wrócili90. Tymczasem w powiecie p∏ockim mia∏y miejsce kolejne uprowadzenia.
23 grudnia 1945 r. porwano Romana Ezmana ze Stradzewa, Tadeusza Gostyƒ-
skiego z Bia∏ut i Zygmunta Bojanowskiego z Kowalewka Podbornego91. Naj-
prawdopodobniej zabito ich w stodole obok posterunku MO w ¸´gu92. Nast´p-

44

W ka˝dym razie pami´tam, ˝e siedzia∏am w budynku UB na ul. KoÊciuszki, wiem, ˝e by∏ to taki niski
budynek w podwórzu. Siedzia∏am w takim pomieszczeniu, gdzie by∏o tylko ∏ó˝ko drewniane i wiadro
do za∏atwiania potrzeb fizjologicznych”.

90 Przes∏uchiwana przez prokuratora prowadzàcego Êledztwo w sprawie zagini´cia Ignaczaków w 1990 r.
Cecylia Ruciƒska [Ignaczak] zezna∏a: „Chc´ dodaç, ˝e Józef Mirecki, zam. Bia∏yszewo, powiedzia∏ do
mojego brata Edmunda Ignaczewskiego przy wódce, ˝e wie, jak ubowcy zabijali wi´êniów w lasach
brwileƒskich. Powiedzia∏ tak, ˝e najpierw zastrzelono ojca i zrzucono do do∏u, a brat rzuci∏ si´ za oj-
cem, to wtedy go bardzo d∏ugo zabijali, wr´cz torturowali” (ibidem, k. 9–10).

91 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Urszuli Nowak [Bojanowskiej], 23 XI 1990 r., k. 18–19.
92 Uczestniczàcy w egzekucjach funkcjonariusz MO Stanis∏aw Sto∏owski zezna∏ po latach: „Na wóz wsie-

dli Tyburski, Lewicki, Kwiatkowski i ja. Czy by∏ ktoÊ piàty, nie pami´tam. PojechaliÊmy do Bielska do
posterunku. Tam wypiliÊmy troch´ wódki, po szklaneczce. Z Bielska by∏ Siemiàtkowski, pewny tego nie
jestem. Przypominam sobie, ˝e by∏ Cackowski. W ka˝dym razie paru milicjantów z Bielska wsiad∏o na
wóz. PojechaliÊmy w teren, po wioskach. AresztowaliÊmy wtedy jednego, ja sta∏em z wozem na polu,
a oni z jakiejÊ cha∏upy wyprowadzili jednego i prowadzili oko∏o 100 metrów do wozu. Po drodze s∏ychaç
by∏o, ˝e go bijà. Bili go tak d∏ugo, ˝e wreszcie zabili go. Tak, ˝e na wóz ju˝ jego nie ∏adowali. Byli tam
Tyburski, Lewicki i jakiÊ z Bielska. W ka˝dym razie zabili go bez strza∏u. Gdy nast´pnie wsiedli na wóz,
mówili mi´dzy sobà, ˝e zakopali go gdzieÊ pod stogiem. PojechaliÊmy wtedy dalej. ZajechaliÊmy do jed-
nego domu, stan´liÊmy blisko domu i mnie Lewicki wys∏a∏ do Êrodka razem z dwoma innymi. Nazwiska

Szopa obok posterunku MO w ¸´gu. Miejsce zbiorowego morderstwa (widok wspó∏czesny).



na zbrodnia zosta∏a pope∏niona kilka dni póêniej, tym razem w dworku, gdzie
mieszka∏ Rypiƒski93.

Obejmujàc placówk´ w P∏ocku, por. Antoni ¸uczak przeprowadzi∏ gruntow-
nà reorganizacj´ struktur PUBP. Z dniem 31 grudnia 1945 r. zlikwidowa∏ podzia∏
Urz´du na Grup´ Miejskà i Powiatowà, ∏àczàc je w sekcje, które swojà dzia∏alno-
Êcià obejmowa∏y zarówno miasto, jak i powiat. Do ka˝dej z sekcji przypisa∏ refe-
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aresztowanego nie przypominam sobie. PowiedzieliÊmy mu tylko, ˝e ma si´ ubraç i wskazaç nam drog´.
Lewicki powiedzia∏ nam, a˝ebyÊmy si´ tak zachowywali, jak bylibyÊmy z bandy i jak chcielibyÊmy, a˝eby
on nam wskaza∏ drog´. ˚ona jego jeszcze nie chcia∏a go wypuÊciç, a nawet jak myÊmy ju˝ wyszli, to sz∏a
za nami w koszuli. Tego goÊcia wsadziliÊmy na wóz. Dalej pojechaliÊmy do nast´pnej cha∏upy. Ja ju˝ do-
k∏adnie nie pami´tam, czy na wóz zabraliÊmy wtedy czterech, czy pi´ciu m´˝czyzn. Do innych mieszkaƒ
ju˝ nie wchodzi∏em. By∏o to w zimie i by∏a zawieja Ênie˝na. W sumie po terenie bielskiej gminy zrobili-
Êmy furmankà kilkanaÊcie kilometrów. Po zabraniu tych m´˝czyzn bielska milicja odesz∏a, a my wraca-
liÊmy do ¸´ga, gdzie wy∏adowaliÊmy ich w posterunku. By∏a to jeszcze noc. Gdy ja podjecha∏em pod po-
sterunek, oni wszyscy wysiedli, a ja zabra∏em konie, a˝eby je odprowadziç do stajni. Gdy rozebra∏em
konie i da∏em im jeÊç, gdy wychodzi∏em, podbieg∏ do mnie Tyburski i krzyczy w ordynarny sposób: »idê
na obstaw´«. Gdy podszed∏em do posterunku, zobaczy∏em, jak ju˝ tych zatrzymanych wyprowadzajà
z lokalu posterunku tylko w kalesonach, rozebranych. Ci prowadzeni p∏akali. Kwiatkowski obstawi∏ sto-
do∏´ z jednej strony, ja z drugiej, a tych zatrzymanych wprowadzili do Êrodka. Tam byli Lewicki, Tybur-
ski i jeszcze chyba jeden. Wprowadzono ich wszystkich razem. Gdy weszli do Êrodka, s∏ysza∏em, jak
Tyburski i Lewicki krzyczeli, a˝eby k∏adli si´ do do∏a. Oni znowu p∏akali i pytali, za co majà ginàç. Us∏y-
sza∏em po chwili strza∏y z pistoletu i chyba nawet automatu. Ja do stodo∏y nie wchodzi∏em, poniewa˝ by-
∏em tak przej´ty tym, co si´ dzia∏o, ˝e ju˝ nie mog∏em tam wejÊç. Rzeczy ich na posterunku widzia∏em.
Rzeczy te zosta∏y rozebrane mi´dzy tych milicjantów. Ja nic nie wiem o tym, czy nast´pnie z tej stodo∏y
zosta∏y zw∏oki zabrane. Na drugi dzieƒ, gdy by∏em w stodole, to widzia∏em Êlady zasypania” (AIPN,
576/10, t. 3, Akta prokuratora wojewódzkiego w Warszawie w sprawie Michalskiego Kazimierza i in-
nych, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Stanis∏awa Sto∏owskiego, 18 V 1957 r., k. 406–409). Obecny pod-
czas zatrzymania i egzekucji funkcjonariusz MO z ¸´ga W∏adys∏aw Wójcik, przes∏uchiwany w 1957 r.,
pami´ta∏ nazwisko jednego z zatrzymanych mieszkaƒców Chudzynka – Sawicki (ASOW, Akta Êledztwa
w sprawie zabójstwa 28 osób cz∏onków PSL i AK na terenie by∏ego powiatu p∏ockiego w latach
1945–1948, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka W∏adys∏awa Wójcika, 11 VI 1957 r., k. 157–161).

93 Uczestniczàcy w niej funkcjonariusz zeznawa∏: „Wtedy jeêdziliÊmy na aresztowanie: Rypiƒski, Lewicki,
Tyburski, Michalski, ja i Wójcik. Z jakiego terenu zabieraliÊmy ludzi, tego nie przypominam sobie. Jeê-
dziliÊmy wozem. By∏o to chyba na terenie nawet gminy ¸´g. W tej nocy przywieêliÊmy, zdaje si´, ˝e te˝
czterech albo pi´ciu m´˝czyzn. Po przywiezieniu ich zostali skierowani do Rypiƒskiego, który z nami jeê-
dzi∏. Gdy weszli do pokoju, zostali pozostawieni tam i pojedynczo zabierani byli na Êledztwo. Ja sta∏em
wtedy razem z Rypiƒskim z automatami. Wyprowadzali ich Tyburski i Lewicki. Ze Êledztwa ju˝ nie od-
prowadzali ich. Zabierali ich co jakieÊ kilkanaÊcie minut jednego. Gdy zabierali ostatniego, Wójcik
wszed∏ i powiedzia∏, a˝ebym ja szed∏ razem z tym ostatnim. SzliÊmy przez ogród do piwnicy. Gdy wpro-
wadzali jego do piwnicy, ja zobaczy∏em tam przez otwarte drzwi dó∏ wykopany. Tyburski kaza∏ mi zostaç
za drzwiami i drzwi zamkn´li. Us∏ysza∏em, ˝e zacz´li go biç. Ja wtedy cofnà∏em si´ od drzwi w kierunku
ust´pu. Nagle zobaczy∏em, ˝e drzwi si´ otworzy∏y od piwnicy i ten przyprowadzony wybieg∏ i bieg∏ w kie-
runku bramy wyjazdowej. Tyburski kaza∏ mi strzelaç. Ja strzela∏em z automatu, a Tyburski z pistoletu,
jednak ten nam uciek∏. Ja wróci∏em si´, a Tyburski bieg∏ dalej. Uciek∏ on podobno a˝ pod most, tam
Tyburski go dogoni∏ i zastrzeli∏. Gdy doszliÊmy, to ja ju˝ widzia∏em trupa. Potem wróciliÊmy do Rypiƒ-
skiego. Tyburski wtedy wsiad∏ na mnie, ˝e ja nie strzela∏em i dlaczego ja nie sta∏em we drzwiach, gdy˝
on przypuszcza∏, ˝e ja tam stoj´ i nie strzela∏, gdy˝ ba∏ si´ przez drzwi mnie zastrzeliç. Tyburski mówi∏,
˝e teraz wszystko si´ mo˝e wydaç. Rypiƒski wtedy rozkaza∏, a˝eby zaczàç strzelaç i udaç, ˝e na niego by∏
napad. Grób kaza∏ zawaliç w piwnicy. Rzeczy tych zabitych porozrzucali po polu, a˝eby wyglàda∏o, ˝e
pogubili w czasie akcji. Mnie kazali staç na warcie przy trupie. KtoÊ nawet z ludzi rozpozna∏ go, jednak
jakie by∏o nazwisko, tego nie wiem. Garwackiego nazwisko przypominam sobie, to by∏ ten, którego za-
kopywaliÊmy ko∏o Siemienia. Trup zosta∏ zabrany z rowu przez przedstawicieli UB z P∏ocka” (AIPN,
576/10, t. 3, Akta prokuratora wojewódzkiego w Warszawie w sprawie Michalskiego Kazimierza i in-
nych, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Stanis∏awa Sto∏owskiego, 18 V 1957 r., k. 406–409).



rentów gminnych, którzy w zabezpieczanych przez siebie operacyjnie gminach
realizowali jednoczeÊnie zadania wszystkich sekcji94.

II. W WALCE Z NIEPODLEG¸OÂCIOWYM PODZIEMIEM ZBROJNYM
I OPOZYCJÑ POLITYCZNÑ

Rok 1946

Styczeƒ – luty. Rozbicie PZP. Ppor. Ko∏odziejski z UB na tropie PPR-owskiej
bojówki Rypiƒskiego. Âmierç ppor. Ko∏odziejskiego

9 stycznia 1946 r. grupa Rypiƒskiego zamordowa∏a ostatniego komendanta
Inspektoratu P∏ocko-Sierpeckiego AK Micha∏a Tomczaka95. Tej samej nocy za-
mordowano równie˝ jednego z jego najbli˝szych wspó∏pracowników z okresu
okupacji niemieckiej, Mieczys∏awa Malinowskiego.

Grudniowe uprowadzenia oraz zabójstwo Tomczaka i Malinowskiego znajdu-
jà potwierdzenie w raportach kierownika Sekcji II PUBP ppor. Kazimierza
Ko∏odziejskiego. W raportach specjalnych szczegó∏owo informowa∏ on WUBP
w Warszawie o zagini´ciach i o ich okolicznoÊciach. Podawa∏ doÊç szczegó∏owe
opisy sprawców uprowadzeƒ i napadów96. Opierajàc si´ o zebrany materia∏, roz-
poczà∏ Êledztwo. By∏ wprawdzie cz´Êciowo wtajemniczony i zaanga˝owany w dez-
informacj´ zwiàzanà z zagini´ciem braci Gujskich, nie zna∏ jednak szczegó∏ów in-
spirowanej przez sekretarza powiatowego PPR z P∏ocka Jakuba Krajewskiego
tajnej akcji oczyszczania powiatu p∏ockiego z „elementów reakcyjnych”.

Poddany reorganizacji Urzàd kontynuowa∏ pozyskiwanie agentów i dzia∏al-
noÊç operacyjnà. Najwi´kszà aktywnoÊç przejawia∏a Sekcja II, która od 27 stycz-
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94 Reorganizacja PUBP, a szczególnie organizacja Sekcji II (Walka z Bandytyzmem), wymuszona zosta∏a
przez WUBP w Warszawie jako dzia∏ania pokontrolne. Przeprowadzona 15 XII 1945 r. kontrola wyka-
za∏a: „dotychczas Sekcja W. B. [tj. Walki z Bandytyzmem] nie by∏a zorganizowana i ˝adnej pracy po
linii W. B. nie by∏o. Ref[erent] Drej za∏o˝y∏ sam Sekcj´ W. B. 15 XII 45 r. Stan Sekcji 1 + 4. Kierowni-
kiem Sekcji jest Ko∏odziejski Kazimierz, por. sprzed 1939 r., który na pracy dobrze si´ orientuje i po
wydanych instrukcjach MBP przez naszego referenta b´dzie umia∏ prowadziç prac´ po linii W. B. Na
terenie powiatu pojawiajà si´ trzy oddzielne bandy, które pod∏ug ustalenia referentów gminnych przy-
chodzà z pow. Sochaczew, Sierpc. Z powodu dotychczasowego braku Sekcji i braku agentury rozpra-
cowania ˝adnego nie by∏o. Teraz po zorganizowaniu Sekcji i wydaniu instrukcji bandy te w najbli˝szym
czasie b´dà rozpracowane i zlikwidowane. Po zorganizowaniu Sekcji ref[erent] Drej poleci∏ kier[owni-
kowi] Sekcji, aby rozciàgnà∏ sieç agenturalnà, tak ˝eby na ka˝dej wsi by∏ chocia˝ jeden agent lub infor-
mator” (AIPN, 0255/318, Raporty specjalne WUBP w Warszawie, PUBP P∏ock, Raport z powiatu p∏oc-
kiego, 19 XII 1945 r., k. 14).

95 „Tomczaka okrutnie bito, tak ˝e Êciany i sufit by∏y zbryzgane krwià. Próbujàcà go os∏aniaç ˝on´ i teÊcio-
wà unieszkodliwiono kilkoma uderzeniami. Wszystko to dzia∏o si´ w ciemnoÊciach rozÊwietlanych b∏y-
skami latarek oprawców, Êwiecàcych domownikom w oczy. Pobitego Micha∏a Tomczaka wyciàgni´to na
podwórze. Tam bito go nadal, a nast´pnie kilkoma strza∏ami pozbawiono go ˝ycia i pozostawiono.
W mi´dzyczasie oprawcy rabowali mienie” (S. Pietras, POZ Polska Organizacja Zbrojna, Warszawa
1996, s. 214).

96 AIPN, 0206/124, t. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe i miesi´czne za lata 1945–1949, Raporty
specjalne kierownika Grupy Powiatowej od dnia 18 XII 1945 do dnia 28 XII 1945 r., k. 35–42.



nia do 7 lutego 1946 r. zwerbowa∏a dwóch nowych agentów i dziewi´ciu informa-
torów. Funkcjonariusze UB otrzymali 67 doniesieƒ agenturalnych od liczàcej 126
osób sieci agenturalnej, szeÊç doniesieƒ wolnych (tak okreÊlano donosy przys∏a-
ne z w∏asnej inicjatywy przez obywateli), 36 doniesieƒ informacyjnych (od sta∏ych
informatorów). 25 doniesieƒ dotyczy∏o organizacji nielegalnych, a szeÊç – „prze-
jawów bandytyzmu i aktów terrorystycznych”, jak okreÊlano dzia∏alnoÊç zbrojne-
go podziemia97.

Jednak najwi´kszy sukces osiàgn´∏a w tym okresie Sekcja III PUBP. 3 lutego
jej funkcjonariusze, wspierani przez funkcjonariuszy Sekcji Âledczej, przystàpili
do likwidacji dzia∏ajàcej w podziemiu organizacji Polski Zwiàzek Powstaƒczy98.
Jej rozbicie by∏o wielkim sukcesem p∏ockiego PUBP i osobiÊcie por. Antoniego
¸uczaka. W wyniku aresztowania niemal wszystkich cz∏onków PZP organizacja
przesta∏a dzia∏aç99. 
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97 AIPN, 0255/318, Raporty specjalne WUBP w Warszawie, PUBP P∏ock, Raport operatywny Sekcji II
za okres 27 I 1946 – 7 II 1946 r., k. 18.

98 Por. Antoni ¸uczak tak opisywa∏ okolicznoÊci przeprowadzonej akcji: „Na podstawie agenturalnego opra-
cowania Pow[iatowy] Urzàd Bezp[ieczeƒstwa] Publ[icznego] w P∏ocku przeprowadzi∏ w dniu 3 II 1946 r.
rewizj´ w domu Lecha Ko∏odzieja, Rosów i Dzier˝anowskiej zam[ieszka∏ych] w P∏ocku przy
ul. Piekarskiej nr 5. Rewizja nie da∏a na razie ˝adnych rezultatów. Po przeprowadzeniu rewizji zatrzyma-
no S∏awomira Tuziƒskiego – lat 16, s[yna] Inspektora Szkolnego w P∏ocku, i Lecha Ko∏odzieja – lat 19,
zam[ieszka∏ego] w P∏ocku, który jest synem by∏ego obszarnika z Wo∏ynia. Ko∏odziej i Tuziƒski, wzi´ci
w krzy˝owy ogieƒ pytaƒ, ujawnili istnienie tajnej organizacji AK, której sami byli cz∏onkami. W wyniku
powy˝szego przes∏uchania dokonano dalszych aresztowaƒ i zatrzymano szereg dzia∏aczy i cz∏onków tajnej
organizacji AK, tak na terenie powiatu p∏ockiego, jak i w samym mieÊcie. Ogólna liczba zatrzymanych do
dnia 18 II 1946 r. wynosi 46 osób, w tym komendant pow[iatowy] tej organizacji Kowalski Marceli, pseu-
do »Okrzeja«, zam[ieszka∏y] w P∏ocku, lat 43, pracownik Urz´du Skarbowego, i jego zast´pca Adam
Nuszkiewicz, lat 35 (do pseudonimu nie przyznaje si´), do roku 1939 by∏y zawodowy podoficer
w randze st[arszego] sier˝anta, a ostatnio do grudnia 1945 r. pracujàcy w RKU w P∏ocku. Organizacja ta
dzieli∏a si´ na pi´ç dru˝yn. Ka˝da dru˝yna sk∏ada∏a si´ z dziesi´ciu ludzi. Najliczniejszà by∏a dru˝yna »Czar-
nych Egzekutorów«, która wydawa∏a rozkazy napadów na urz´dy gminne, jak np. na gmin´ Rogozino,
gdzie zrabowano maszyn´ do pisania, 6000 z∏, pieczàtki Urz´du gm. Rogozino i zniszczono akta
Wydzia∏u Wojskowego. Udzia∏ w napadzie brali: WiÊniewski Stanis∏aw pseudo »Markiz«, lat 18, uczeƒ
IV klasy gimnazjum, Pàgowski Rajmund pseudo »Boy«, uczeƒ III klasy gimnazjum, którzy obecnie znaj-
dujà si´ w wi´zieniu p∏ockim, i Borkowski pseudo »Jerzy«, któremu uda∏o si´ zbiec. Ci sami dokonali rów-
nie˝ napadu na by∏ego funkcjonariusza UBP w P∏ocku Boles∏awa Chmielewskiego, zam[ieszka∏ego]
w Woênikach, gm. Rogozino, pow. P∏ock, który zosta∏ raniony w r´k´ [...] Organizacja ta drukowa∏a na ma-
szynie ulotki, które by∏y kilkakrotnie rozlepiane w mieÊcie P∏ocku i na powiecie, ulotki te by∏y treÊci anty-
rzàdowej i antydemokratycznej. Do chwili obecnej wykryto i zabrano: dwie maszyny do pisania, sztandar
tej organizacji, dwa pistolety parabellum, jeden nagan, jeden ckm, trzy granaty i sto sztuk amunicji. W dal-
szym toku Êledztwa ujawniono istnienie bojówki pod dowództwem komendanta dru˝yny Aleksandra
Chabowskiego, lat 26, pseudo »Lampart«, który pracowa∏ w organizacji ZWM w P∏ocku na stanowisku
przewodniczàcego. Wymieniony Chabowski zorganizowa∏ plan wysadzenia pomnika postawionego ku czci
poleg∏ych sowietów w P∏ocku. Pod pomnikiem za∏o˝ono ∏adunek 4 kg i zapalono. Wybuch by∏, lecz celu
nie osiàgni´to. [...] Wydzia∏ Âledczy Pow[iatowego] Urz´du Bezp[ieczeƒstwa] Publ[icznego] w P∏ocku pro-
wadzi w dalszym ciàgu Êledztwo w celu ca∏kowitego zlikwidowania tajnej organizacji AK oraz jej cz∏onków.
Do dnia 18 II 1946 r. nie zdo∏ano ustaliç jeszcze, czy organizacja ta mia∏a kontakt z innymi powiatami i na-
czelnym dowództwem” (AIPN, 0206/124, t. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe i miesi´czne za lata
1945–1949, Raport specjalny kierownika PUBP na dzieƒ 18 II 1946 r., k. 282).

99 SpoÊród aresztowanych 27 osób sàdzono na pokazowych procesach przed warszawskim WSR podczas
sesji wyjazdowych w P∏ocku. 22 zosta∏o skazanych na wyroki od roku wi´zienia do do˝ywocia. Dowód-
ca PZP, Marceli Kowalski „Okrzeja”, skazany zosta∏ 14 XI 1946 r. na 10 lat wi´zienia. Zmar∏ w wi´zie-
niu w P∏ocku 22 IX 1948 r. (J. Paw∏owicz, op. cit., s. 180).



Tymczasem prowadzone przez Ko∏odziejskiego Êledztwo w sprawie mor-
derstw i uprowadzeƒ mieszkaƒców powiatu p∏ockiego przynios∏o zaskakujàce
rezultaty. G∏ównymi podejrzanymi okazali si´ bowiem funkcjonariusze MO i UB
z ¸´ga, Lelic i Bielska, dawni cz∏onkowie dowodzonego przez W∏adys∏awa
Rypiƒskiego oddzia∏u AL.

Wydaje si´, i˝ nowy komendant PUBP por. Antoni ¸uczak, podobnie jak
Kazimierz Ko∏odziejski, nie orientowa∏ si´ w prowadzonej w powiecie akcji. Po-
dejrzewa∏, i˝ sprawcami porwaƒ sà grupy bandyckie okradajàce zamo˝nych go-
spodarzy i ˝ywo interesowa∏ si´ Êledztwem, nie przypuszczajàc, do czego ono do-
prowadzi. Zaskoczony ustaleniami Kazimierza Ko∏odziejskiego, niezw∏ocznie
poinformowa∏ o nich sekretarza powiatowego PPR Jakuba Krajewskiego. Roz-
mowa odby∏a si´ najprawdopodobniej w przeddzieƒ Powiatowego Zjazdu Party-
zantów (AL) w kinie „PrzedwioÊnie” 17 lutego 1946 r. ¸uczak, doskonale znajà-
cy Krajewskiego i Rypiƒskiego z okresu wspólnej dzia∏alnoÊci w AL, nie zdawa∏
sobie sprawy, jakie konsekwencje przyniesie ta rozmowa. Ko∏odziejski sta∏ si´ dla
dowodzonych przez W∏adys∏awa Rypiƒskiego sprawców zbrodni osobà niewy-
godnà, zbyt du˝o wiedzia∏100.

W przes∏anym do WUBP w Warszawie raporcie z 18 lutego 1946 r. por. An-
toni ¸uczak napisa∏: „W dniu 17 lutego [19]46 r. zosta∏ zamordowany w bestial-
ski sposób Kazimierz Ko∏odziejski. Przyjechali do niego bryczkà w kilka osób,
dwóch z nich wesz∏o do mieszkania i wywo∏ali go twierdzàc, ˝e sà z UB. Wywieê-
li go bryczkà na ul. Królewieckà w P∏ocku, skàd po dokonaniu morderstwa zbie-
gli tà samà bryczkà. W zwiàzku z tym nale˝y zaznaczyç, ˝e Ko∏odziejski Kazi-
mierz móg∏ zdecydowaç si´ wyjÊç (mi´dzy godz. 8–9) tylko z osobami dobrze mu
znanymi i w chwili Êmierci wed∏ug zeznaƒ Êwiadków wo∏a∏: »Towarzysze, co robi-
cie?«. Sta∏o si´ to na ul. Królewieckiej w ogrodzie w domu 1-pi´trowym. Wed∏ug
zeznaƒ matki zamordowanego mia∏ to byç ktoÊ w mundurze ˝o∏nierskim, w czap-
ce podobnej do sowieckiej oraz cywil jasnoblond i on ich musia∏ dobrze znaç,
gdy˝ mówi∏ do matki wychodzàc: »To sà ludzie z UB i ˝e musi wyjÊç w sprawie
s∏u˝bowej...«”101.

Kazimierz Ko∏odziejski zosta∏ zamordowany na polecenie Jakuba Krajew-
skiego przez Edwarda Tyburskiego i Jana Lewickiego102. Próbowa∏ si´ broniç.
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100 Fakt prowadzenia Êledztwa przeciwko grupie Rypiƒskiego potwierdzi∏ w swoim zeznaniu z 4 VI 1957 r.
Edward Tyburski, który powiedzia∏: „powodem zabicia tego oficera by∏o to, ˝e on zaczyna∏ prowadziç
jakieÊ dochodzenie przeciwko Lewickiemu. Zdaje si´, ˝e decyzj´ zabicia tego oficera dosta∏ Lewicki od
ówczesnego szefa Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego pu∏kownika Paszty” (AIPN,
576/10, t. 1, Akta prokuratora wojewódzkiego w Warszawie w sprawie Michalskiego Kazimierza i in-
nych, Protokó∏ przes∏uchania Edwarda Tyburskiego, 4 VI 1957 r., k. 158–161).

101 AIPN, 0892/490, Teczka personalna Kazimierza Ko∏odziejskiego, Raport kierownika PUBP w P∏ocku
Antoniego ¸uczaka, 18 II 1946 r.

102 AIPN, 0298/991, Notatki informacyjne dotyczàce osób pozostajàcych w zainteresowaniu by∏ego Depar-
tamentu X MBP, Notatka informacyjna w sprawie przeciwko Siemiàtkowskiemu Kazimierzowi, Sie-
miàtkowskiemu Boles∏awowi, Kalinowskiemu Wies∏awowi i innym dotychczas niearesztowanym, 15 VI
1953 r., k. 57–61.



Ranny, zdà˝y∏ jeszcze strzeliç z pistoletu do Lewickiego, rani∏ go w r´k´, lecz
w tym czasie do Ko∏odziejskiego strzeli∏ Tyburski, dobijajàc go103.

Zabicie oficera UB by∏o powa˝nà sprawà. W dodatku ci´˝ko ranny w r´k´ zo-
sta∏ jeden ze sprawców. Dla zatarcia Êladów i dla odwrócenia podejrzeƒ od funk-
cjonariuszy MO z ¸´ga, a zw∏aszcza od rannego komendanta placówki Jana
Lewickiego, upozorowano napad na posterunek, który oficjalnie zg∏oszono do
Komendy Powiatowej MO w P∏ocku jako odparty.

Âledztwo w sprawie Êmierci Kazimierza Ko∏odziejskiego, podobnie jak w spra-
wie napadu na posterunek w ¸´gu, zosta∏o doÊç szybko umorzone z powodu nie-
wykrycia sprawców. Oba przest´pstwa przypisano dzia∏ajàcemu na tym terenie
oddzia∏owi NSZ ppor. Józefa Boguszewskiego „Lwa”.

Po Êmierci Kazimierza Ko∏odziejskiego kierowanie Sekcjà II PUBP objà∏
ppor. Tadeusz Woênicki. Kontynuowa∏ on aresztowania by∏ych ˝o∏nierzy AK. Ju˝
w pierwszym tygodniu zatrzymano dziesi´ç osób. W taki sposób przedstawia∏ ich
zachowanie: „wszyscy cz∏onkowie AK majàcy na sumieniu napady rabunkowe,
morderstwo, charakterystyczna rzecz, która uderza, to wszyscy przyznajà si´ do
przynale˝noÊci i napadów, natomiast nie przyznajà si´ do posiadania broni,
widocznie majà wi´kszy strach za posiadanie broni ni˝eli za przynale˝noÊç do
AK”104. W czasie rewizji znaleziono u nich szeÊç pistoletów, jednà fuzj´, jednà
rakietnic´, jeden karabin i kilkaset sztuk amunicji.

Ogó∏em do koƒca lutego 1946 r. w wyniku przeprowadzonej w powiecie akcji
likwidacyjnej PZP aresztowano ponad siedemdziesiàt osób. W pierwszym okre-
sie Êledztwa wszystkich przetrzymywano w piwnicach budynku PUBP, a nast´p-
nie przeniesiono do pawilonu Êledczego wi´zienia w P∏ocku.

Marzec. Zatargi pomi´dzy UB a milicjà. Stefan Go∏´biewski na czele p∏oc-
kiego UB

2 marca 1946 r. na terenie Urz´du pope∏ni∏ samobójstwo funkcjonariusz Sek-
cji IV PUBP Zygmunt Piórkowski105.

W mieÊcie i powiecie kontynuowano werbunek agentów i informatorów. Sek-
cja II zwerbowa∏a dwóch agentów – o pseudonimach „Prypeç” i „Krakowski”.
Odebra∏a szeÊçdziesiàt meldunków, w tym 38 agenturalnych i 22 wolne. Nato-
miast kierowana przez Kazimierza K´pczyƒskiego Sekcja VII otrzyma∏a 61 mel-
dunków, w tym 37 agenturalnych i 24 wolne. Najwi´kszà bolàczkà tej Sekcji by∏
brak automatów, granatów i amunicji do pepesz. Braki te nie przeszkodzi∏y jed-
nak w aresztowaniu trzech cz∏onków AK, u których znaleziono pistolet typu Na-
gan i osiem sztuk amunicji106.
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103 AIPN, 576/10, t. 3, Akta prokuratora wojewódzkiego w Warszawie w sprawie Michalskiego Kazimierza
i innych, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Stanis∏awa Sto∏owskiego, 18 V 1957 r., k. 406–409.

104 AIPN, 0206/124, t. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe i miesi´czne za lata 1945–1949, Raport
operatywny Sekcji II PUBP za okres 17 II 1946–27 II 1946 r., k. 20.

105 AIPN, 0892/698, Teczka personalna Zygmunta Piórkowskiego.
106 AIPN, 0206/124, t. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe i miesi´czne za lata 1945–1949, Raport

operatywny Sekcji VII PUBP za okres 27 II 1946–7 III 1946 r., k. 283.



Poza dzia∏aniami operacyjnymi wymierzonymi w Êrodowiska opozycyjne
funkcjonariusze PUBP prowadzili penetracj´ niemal wszystkich dziedzin ˝ycia.
Systematycznie obserwowali rozwój dzia∏alnoÊci organizacji spo∏ecznych i poli-
tycznych107.

Podczas dzia∏aƒ w terenie funkcjonariusze korzystali z pomocy ˝o∏nierzy
V Brygady Saperów i stacjonujàcej w P∏ocku jednostki KBW. Por. Antoni ¸uczak
ocenia∏ t´ wspó∏prac´ jako „bardzo dobrà”. Przede wszystkim ˝o∏nierze wykorzy-
stywani byli w terenie wiejskim do przeprowadzania ob∏aw w poszukiwaniu ukry-
wajàcych si´ partyzantów. Byli równie˝ ∏awnikami podczas posiedzeƒ odbywajà-
cego sesje w P∏ocku Wojskowego Sàdu Rejonowego.

Natomiast zdecydowanie êle ocenia∏ ¸uczak wspó∏prac´ z milicjà, która jego
zdaniem „jest niedostateczna, wskutek tego, ˝e k[omendant] MO kpt. Morski na
odprawach oÊwiadcza swoim podw∏adnym, ˝e MO zajmuje wa˝niejsze stanowisko
od UB i ˝e UB ma istnieç tylko czasowo”. Ambicjonalny konflikt mi´dzy komen-
dantami powiatowymi obu struktur resortu bezpieczeƒstwa mia∏ odbicie w tere-
nie, gdzie wielu funkcjonariuszy milicji odmawia∏o uczestniczenia w niezwykle
brutalnych dzia∏aniach UB. W wi´kszoÊci przypadków spowodowane to by∏o
ograniczonym zaufaniem funkcjonariuszy UB do milicjantów oraz ich przekona-
niem o wy˝szoÊci i nadrz´dnoÊci UB w strukturach resortu. Przek∏ada∏o si´ na
wr´cz pogardliwy stosunek do zwyk∏ych milicjantów. Szczególny charakter dzia∏aƒ
plutonu specjalnego KP MO, a tak˝e pe∏na dyspozycyjnoÊç wobec mocodawców
z UB sprawia∏y, ˝e funkcjonariusze tej jednostki cieszyli si´ w PUBP znacznie
wi´kszym presti˝em ni˝ zwykli milicjanci. Nie pozostawa∏o to bez wp∏ywu na sto-
sunki pozosta∏ych funkcjonariuszy p∏ockiej milicji z „kolegami” z bezpieczeƒstwa.

W cytowanym powy˝ej raporcie Antoni ¸uczak pisa∏ dalej: „Organizacja MO
w P∏ocku stoi na niskim poziomie, brak amunicji, brak odzie˝y, brak kontroli na
posterunkach gminnych, milicjanci nie majà zupe∏nie zaufania do swego komen-
danta, zarówno jak i ludnoÊç cywilna, czego dowodem jest to, ˝e ludnoÊç zwraca
si´ w wszelkich sprawach do UB, nie zaÊ do MO jako do w∏aÊciwego organu
w niektórych sprawach. Gdy w takich sprawach jednostki kieruje si´ do MO – te
odpowiadajà, ˝e MO im tego nie za∏atwi, gdy˝ milicjanci dajà si´ ∏atwo przeku-
piç za wódk´. Po˝àdana by∏aby zmiana kierownika MO w P∏ocku, po˝àdane jest
tak˝e usuni´cie kilku komendantów z posterunków gminnych MO, jak np. w Wy-
szogrodzie, Drobinie i Rogozinie”108.

Na poczàtku marca 1946 r. utworzono ostatecznie w PUBP Sekcj´ Walki
z Bandytyzmem, której kierowanie powierzono Leonowi Witkowskiemu. Za-
trudniono w niej trzech funkcjonariuszy. Ju˝ 23 marca 1946 r. osiàgn´li oni du˝y
sukces. Wspólnie z funkcjonariuszami Sekcji VII aresztowali pi´ciu ˝o∏nierzy
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107 Dzi´ki tym obserwacjom ustalili, ˝e na poczàtku marca 1946 r. ich liczebnoÊç w mieÊcie i powiecie
przedstawia∏a si´ nast´pujàco: PPR – 3300 cz∏onków, PPS – 1400, SL – 800, SD – 400, PSL – 2000,
ZWM – 3200, „Wici” – 1100, TUR – 800, ZHP – 3700. W powiecie nie dzia∏a∏y Stronnictwo Pracy
i Zwiàzek M∏odzie˝y Demokratycznej (ibidem, Raport specjalny kierownika PUBP, 28 II 1946 r., k. 4).

108 Ibidem, k. 5.



z oddzia∏u Jana Boles∏awa Jaroszewskiego „Zawiei”109 podczas przenoszenia ma-
gazynu broni. Kilka dni póêniej po stoczonej walce aresztowali trzech ˝o∏nierzy
NSZ110. Przes∏uchania zatrzymanych doprowadzi∏y do aresztowania dwóch ko-
mendantów gminnych MO, kilku milicjantów oraz wójta i so∏tysa jednej z wsi111.

O wiele spokojniej wyglàda∏a praca funkcjonariuszy PUBP w samym P∏ocku.
Prowadzili tam przede wszystkim dzia∏ania agenturalne wobec Êrodowiska na-
uczycielskiego i mieszkaƒców P∏ocka powracajàcych z Zachodu. Inwigilowano
równie˝ cz´Êç m∏odzie˝y z Gimnazjum im. Ma∏achowskiego112.

Pod koniec marca 1946 r. por. Antoni ¸uczak przeniesiony zosta∏ do Dzia∏dowa,
gdzie powierzono mu pe∏nienie obowiàzków szefa PUBP113. Funkcj´ szefa PUBP
w P∏ocku objà∏ I sekretarz p∏ockiego Komitetu Miejskiego PPR Stefan Go∏´biew-
ski114. W tym te˝ czasie w PUBP zatrudniono na stanowisku starszego referenta
II sekretarza Komitetu Powiatowego PPR w P∏ocku Sergiusza Niczyporuka115.
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109 W czasie aresztowania funkcjonariusze UB zdobyli: 1 rkm, 6 automatów PPSz, 3 pistolety, skrzynk´
amunicji do kb, 3 granaty, 2 torby oficerskie z mapami, 8 p∏aszczy wojskowych, 6 pasów oficerskich,
5 czapek wojskowych (AP m.st. Warszawy, Akta WSR w Warszawie, Sr 676/47, Akta sprawy Zenona
Szymczaka i innych, k. 96).

110 Z zachowanych dokumentów nie wynika, z jakiego konkretnie oddzia∏u byli ci ˝o∏nierze. Zabrano jed-
nak od nich 2 automaty PPSz, karabin, sztucer, granat, 2 fuzje myÊliwskie, pistolet, 2 czapki wojskowe.
Zdekonspirowany zosta∏ tak˝e lokal, w którym przechowywano archiwum organizacyjne z czasów oku-
pacji i maszyn´ do pisania (AIPN, 0206/124, t. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe i miesi´czne za
lata 1945–1949, Raport operatywny kierownika PUBP za okres 17 III 1946–27 III 1946 r., k. 279).

111 Ibidem, k. 279.
112 Inwigilowanie m∏odzie˝y z gimnazjum im. Ma∏achowskiego mia∏o kryptonim „Postrzeleni”. Du˝à rol´

odegra∏ w nim uczeƒ trzeciej klasy gimnazjum o pseudonimie „Bàk”. Kierownik III Sekcji PUBP
Tadeusz Woênicki napisa∏: „zg∏osi∏ si´ dobrowolnie uczeƒ trzeciej klasy gimnazjum Ma∏achowskiego
w P∏ocku i powiedzia∏, ˝e otrzyma∏ propozycj´ wstàpienia do nielegalnej organizacji i wyrazi∏ ch´ç
wspó∏pracy z nami, nast´pnie zosta∏ zawerbowany, pseudo jego »Bàk«, jest to cz∏owiek m∏ody, inteli-
gentny i ca∏kowicie nam oddany, mo˝e wiele daç” (ibidem, Raport operatywny kierownika PUBP za
okres 7 IV 1946–17 IV 1946 r., k. 232).

113 Dok∏adna data przeniesienia Antoniego ¸uczaka do Dzia∏dowa nie jest mo˝liwa do ustalenia – z po-
wodu antydatowania dokumentów przez WUBP w Warszawie. Wed∏ug zachowanych dokumentów do-
piero 8 V 1946 r. szef WUBP w Warszawie kpt. Jan Olkowski wystàpi∏ do dyrektora Biura Personalne-
go MBP z wnioskiem o przeniesienie ¸uczaka do Dzia∏dowa od 23 IV 1946 r. Przeniesienie zosta∏o
zatwierdzone 18 VI 1946 r., natomiast rozkaz personalny nakazujàcy przeniesienie ma dat´ 21 VI
1946 r. ¸uczak podpisa∏ przyj´cie go do wiadomoÊci 22 VI 1946 r. W opracowaniu przyjà∏em, i˝ pe∏nie-
nie obowiàzków szefa PUBP w Dzia∏dowie rozpoczà∏ 23 IV 1946 r. (AIPN, 0854/71, Teczka personal-
na Antoniego ¸uczaka).

114 W przypadku Stefana Go∏´biewskiego (w wielu dokumentach b∏´dnie jest podawane nazwisko Go∏´-
biowski) równie˝ nie mo˝na ustaliç dok∏adnej daty obj´cia funkcji szefa PUBP w P∏ocku. Zachowane
dokumenty w taki sposób pokazujà poczàtek jego kariery w UB: 12 III 1946 r. z∏o˝y∏ w WUBP w War-
szawie podanie o przyj´cie do s∏u˝by; 13 marca pismo delegujàce go do pracy w UB przekaza∏ warszaw-
skiemu WUBP Komitet Wojewódzki PPR w Warszawie. Dopiero 26 V 1946 r. szef WUBP w Warsza-
wie kpt. Jan Olkowski wystàpi∏ do dyrektora Biura Personalnego MBP z wnioskiem o mianowanie
Go∏´biewskiego 1 IV 1946 r. szefem PUBP w P∏ocku. Wniosek zosta∏ zatwierdzony 18 V 1946 r., roz-
kaz personalny wystawiony z datà 24 V 1946 r. Natomiast w ankiecie personalnej Go∏´biewski napisa∏,
i˝ stanowisko szefa PUBP objà∏ 28 III 1946 r. W opracowaniu przyjà∏em, ˝e pe∏nienie obowiàzków sze-
fa PUBP w P∏ocku Go∏´biewski rozpoczà∏ 1 IV 1946 r. (AIPN Ld, 0128/139, Teczka personalna Stefa-
na Go∏´biewskiego).

115 Sergiusz Niczyporuk – ur. 29 XII 1915 r. w Ch∏ystowie, Okr´g Tambowski (Rosja). NarodowoÊç rosyj-
ska. Od 1920 r. mieszka∏ w P∏ocku, gdzie ukoƒczy∏ szko∏´ powszechnà. Od 1932 r. cz∏onek Zarzàdu 



Wojewódzkie i powiatowe w∏adze PPR, powierzajàc stanowisko szefa PUBP
w P∏ocku Go∏´biewskiemu116, mia∏y nadziej´ na zakoƒczenie narastajàcego am-
bicjonalnego konfliktu pomi´dzy UB a milicjà. Go∏´biewski nie by∏ przygotowa-
ny do zajmowania tak odpowiedzialnego stanowiska, zna∏ jednak realia p∏ockie
i stosunki panujàce wewnàtrz miejscowych struktur PPR, mia∏ te˝ w tym Êrodo-
wisku mocnà pozycj´, gwarantowa∏ wi´c zakoƒczenie konfliktu117. Wydaje si´, i˝
spe∏ni∏ pok∏adane nadzieje, bowiem w okresie kierowania przez niego Urz´dem
nie ma w raportach UB skarg na milicj´.

Kwiecieƒ. Upozorowana na samobójstwo Êmierç Stanis∏awa Bartkowskiego 
11 kwietnia funkcjonariusze Sekcji III PUBP aresztowali mieszkajàcego

w P∏ocku przy Nowym Rynku Stanis∏awa Bartkowskiego, wspó∏pracujàcego
z NSZ. Przy zatrzymanym znaleêli pistolet parabellum i 50 sztuk amunicji. Prze-
wieziono go do budynku UB przy ul. Dominikaƒskiej 5 (obecnie budynek Komen-
dy Policji przy ul. 1 Maja 3/5) i przes∏uchano. „W czasie przerwy w Êledztwie zo-
sta∏ wyprowadzony do sàsiedniego pokoju, nast´pnie niezauwa˝ony przez nikogo
wyszed∏ z pokoju i ukry∏ si´ w piwnicy pod schodami. W czasie przeszukania zo-
sta∏ odnaleziony przez wartownika, który prowadzi∏ go celem zamkni´cia w aresz-
cie. Bartkowski wyrwa∏ si´ z ràk wartownikowi i zaczà∏ biec na gór´ po schodach,
na drugim pi´trze Bartkowski wyskoczy∏ oknem i poniós∏ Êmierç na miejscu”118.

Ten opis budzi wiele wàtpliwoÊci. Po pierwsze, przes∏uchania aresztantów od-
bywa∏y si´ na pierwszym lub drugim pi´trze budynku. Na parterze znajdowa∏y si´
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Miejskiego KZMP, aresztowany przez w∏adze polskie za dzia∏alnoÊç komunistycznà. Zwolniony, od 
1934 r. mieszka∏ w Warszawie, gdzie wstàpi∏ do KPP. Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r. Przez ca-
∏y czas okupacji przebywa∏ w niewoli niemieckiej. Po powrocie do P∏ocka wstàpi∏ do PPR, delegowany
do Centralnej Szko∏y Partyjnej w ¸odzi. I sekretarz Komitetu Powiatowego PPR w Gostyninie, a nast´p-
nie II sekretarz Komitetu Powiatowego w P∏ocku. Instruktor Wojewódzkiej Szko∏y PPR w Warszawie.

116 Stefan Go∏´biewski – ur. 15 VIII 1906 r. w P∏ocku, syn W∏adys∏awa i Teofili z Su∏kowskich. Od 1929 r.
mieszka∏ w Warszawie. Od 1930 r. wspó∏pracownik KPP, organizator strajku tramwajarzy, od 1935 r.
cz∏onek w∏adz Zwiàzku Zawodowego Tramwajarzy. Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r. W czasie
okupacji niemieckiej cz∏onek organizacji „M∏ot i Sierp”, od 1942 r. w PPR. W lutym 1945 r. mianowa-
ny przez Komitet Wojewódzki PPR w Warszawie na stanowisko I sekretarza Komitetu Miejskiego PPR
w P∏ocku.

117 W przeciwieƒstwie do por. Antoniego ¸uczaka, Stefan Go∏´biewski (pomimo ˝e nie zna∏ si´ na pracy,
którà mia∏ wykonywaç) w pe∏ni akceptowa∏ zadania, jakie postawi∏y przed nim w∏adze PPR. Obj´cie
stanowiska szefa PUBP w P∏ocku by∏o dla niego awansem. Nie by∏ uwik∏any w spory wewnàtrzpartyj-
ne we w∏adzach powiatowych PPR. Natomiast por. Antoni ¸uczak by∏ klasycznym przyk∏adem aparat-
czyka, którego odsuni´to na boczny tor. Przed obj´ciem funkcji szefa PUBP by∏ sekretarzem Komite-
tu Powiatowego PPR – faktycznie to on rzàdzi∏ w P∏ocku i w powiecie. Nie mia∏ jednak wystarczajàco
mocnego poparcia we w∏adzach wojewódzkich PPR. Cieszy∏ si´ nimi natomiast Jakub Krajewski, któ-
ry doprowadzi∏ do odwo∏ania ¸uczaka i sam objà∏ stanowisko sekretarza Komitetu Powiatowego PPR.
Zmiany te nie spodoba∏y si´ jednak szeregowym cz∏onkom PPR w P∏ocku, wÊród których ¸uczak mia∏
opini´ swojego cz∏owieka, partyzanta, alowca. Aby za∏agodziç niezadowolenie, zaproponowano mu ob-
j´cie – zwalnianego akurat – stanowiska szefa PUBP w P∏ocku. Nigdy jednak nie pogodzi∏ si´ z tà zmia-
nà, przez ca∏y okres pe∏nienia obowiàzków szefa PUBP podkreÊla∏ swojà wa˝noÊç i prowokowa∏ kon-
flikty.

118 AIPN, 0206/124, t. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe i miesi´czne za lata 1945–1949, Raport
operatywny kierownika PUBP za okres 7 IV 1946–17 IV 1946 r., k. 232.



sale noclegowe dla funkcjonariuszy i dy˝urka. Areszt Urz´du znajdowa∏ si´
w piwnicy. Natomiast schody do niego prowadzàce by∏y tak skonstruowane, ˝e
nie mo˝na by∏o si´ pod nimi schowaç. Co ciekawe, obok schodów do piwnicy
znajdowa∏y si´ drzwi (znajdujà si´ tam do dnia dzisiejszego) prowadzàce na dzie-
dziniec Urz´du, na którym by∏y gara˝e i pomieszczenia gospodarcze.

W jaki wi´c sposób Bartkowski móg∏ przejÊç niezauwa˝ony z drugiego lub
pierwszego pi´tra obok pokoi noclegowych funkcjonariuszy i schowaç si´ pod
schodami do piwnicy, gdzie nie mo˝na si´ by∏o schowaç i gdzie w dodatku znaj-
dowa∏ si´ areszt? Najprawdopodobniej zosta∏ zabity w czasie przes∏uchania, a dla
zatarcia zbrodni w dokumentach zapisano, i˝ zginà∏ podczas próby ucieczki.

W ramach przygotowaƒ do obchodów 1 Maja, po uzgodnieniu trasy przemar-
szu pochodu i miejsca akademii z MO, szef Urz´du planowa∏ „zatrzymaç chwilo-
wo kilka niepewnych osób w mieÊcie i na powiecie, oczywiÊcie szczerych sympa-
tyków AK”119.

Maj. Przygotowania do referendum. Zebranie p∏ockiego PSL
W zwiàzku ze zbli˝ajàcym si´ terminem wyznaczonego na 30 czerwca 1946 r.

referendum ludowego dzia∏ania p∏ockiego Urz´du dostosowane zosta∏y do po-
trzeb kampanii propagandowej. W teren wyjecha∏y specjalne grupy propagando-
we, zorganizowane z cz∏onków PPR, ZWM i ORMO, ochraniane przez funkcjo-
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119 Ibidem, Raport operatywny kierownika PUBP za okres 17 IV 1946–27 IV 1946 r., k. 278.

ZejÊcie do aresztu PUBP w P∏ocku (widok wspó∏czesny).



nariuszy UB, których zadaniem by∏o przygotowanie majàcego nastàpiç g∏osowa-
nia. Jedna z takich grup, liczàca oko∏o szeÊçdziesi´ciu osób, w ramach wspiera-
nia bardziej zagro˝onych „przez reakcj´” miejsc w maju i czerwcu stacjonowa∏a
w gminach Lubowidz i Zieluƒ w powiecie m∏awskim. Uczestniczy∏a wówczas
w walkach z oddzia∏ami ROAK z batalionu „Znicz”. Kilka dni przed referendum
grupa ta powróci∏a do P∏ocka, obsadzi∏a cz´Êç lokali wyborczych w okolicznych
wsiach120.

Równie˝ dzia∏ania agentów i informatorów by∏y zwiàzane z referendum – na-
kazano im zbieranie informacji o dzia∏alnoÊci kó∏ gminnych PSL, wypowiedziach
ksi´˝y i nastrojach spo∏ecznych. Obserwowano dzia∏aczy PSL, m.in. podczas taj-
nych narad organizowanych w Wyszogrodzie, Brudzeniu i Rogozinie. W po∏owie
maja 1946 r. do dzia∏aƒ agenturalnych wykorzystywano w powiecie p∏ockim 357
informatorów i 112 agentów121.

Znacznie wzros∏a liczba osób przetrzymywanych w areszcie PUBP; 18 maja
wi´ziono w nim 67 osób, w tym 47 podejrzanych o dzia∏alnoÊç w podziemiu nie-
podleg∏oÊciowym.

19 maja 1946 r. w P∏ocku odby∏o si´ – obserwowane przez UB i milicj´ – ze-
branie wszystkich cz∏onków PSL w tym mieÊcie. Por. Stefan Go∏´biewski w takich
s∏owach opisa∏ jego przebieg: „o godz. 11 rano, zjazd PSL z miasta i z powiatu,
zjazd PSL trudno to nazwaç, ja to nazywam manifestacjà ca∏ej reakcji z terenu po-
wiatu, jak i miasta. Na zjeêdzie tym mo˝na by∏o zauwa˝yç przede wszystkim boga-
tych rolników, sklepikarzy, lepszych szabrowników, dobrze wyglàdajàcych panów
i panie, widzia∏em nawet rozparcelowanego dziedzica, m∏odzie˝ z gimnazjum,
która pomaga∏a ryczeç byd∏u na pasku reakcji. Wszyscy ci, którzy byli na zjeêdzie,
nic nie mieli i nic nie b´dà mieç wspólnego z ruchem ludowym w Polsce. Chodzi-
∏y s∏uchy, ˝e ma przyjechaç Miko∏ajczyk, ten »mesjasz reakcji« jednak nie przyje-
cha∏. Natomiast przyjecha∏ pose∏ KRN ob. Bryja – PSL-owiec. No i nasi »ludo-
wcy« mogli do woli wyszczekaç si´, a szczekanie to by∏o doÊç ostre i g∏oÊne”122. 
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120 AIPN, 0894/11, Teczka personalna Stanis∏awa Zakrzewskiego, OÊwiadczenie Mariana Kofmana, 30 IX
1980 r., k. 3.

121 W raporcie z 18 V 1946 r. Stefan Go∏´biewski informowa∏ m.in.: „w zwiàzku z nadchodzàcym referen-
dum niektórzy PSL-owcy prowadzà agitacj´, i˝ obecny rzàd nie mo˝e pozostaç, musi byç rzàd Miko∏aj-
czyka. Nam nasza agentura donosi: Informator »Wilk«: Urbaƒski Lucjan wyra˝a∏ si´ przy obecnoÊci
Olenderka Kazimierza i Warowskiego Stanis∏awa w takie s∏owa: »˚eby byli wszyscy takiego ducha jak
ja, to by by∏o nie tak jak jest obecnie, bo jeÊli b´dà rzàdziç tak jak teraz, to my b´dziemy dziadami. Po-
wsadzali na stanowiska same paciajarstwo, którzy kradnà i robià, co im si´ podoba, a sami mówià, ˝e
jest dobrze i niech ˝yje PPR i PPS. Tak byç nie mo˝e, to wszystko si´ nied∏ugo skoƒczy«. 
Informator »Wilk«: Matusiak Jan wyra˝a∏ si´ takimi s∏owami przy obecnoÊci K´pczyƒskiego Adama, ˝e
pod te gminy i wszystkie urz´dy to pod∏o˝yç granat i wysadziç. ˚eby ludzie czekali w ogonkach za chle-
bem, co to za demokracja i porzàdek, a˝ si´ patrzeç nie chce. Nie by∏o to jak za Niemców, a dokàd oni
rzàdziç b´dà, to tak b´dzie.
Informator »Organ«: obywatel Marzec Stanis∏aw ze wsi Proboszczewice, gm. Bia∏a, pow. p∏ocki, tak si´
wyra˝a∏, ˝e nie odstawi kontyngentu i dokàd ten rzàd b´dzie, to nic nie odstawi, bo to i tak wszystko
ruskie zabiorà. Polacy nie majà co jeÊç. Jak si´ zmieni, dopiero b´dzie wszystko odstawia∏” (AIPN,
0206/124, t. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe i miesi´czne za lata 1945–1949, Raport operatyw-
ny kierownika PUBP za okres 8 V 1946–18 V 1946 r., k. 15).

122 Ibidem, Raport operatywny kierownika PUBP za okres 17 V 1946–27 V 1946 r., k. 19.



Zebranie spotka∏o si´ z ˝ywym zainteresowaniem mieszkaƒców powiatu, co
znalaz∏o odbicie w kolejnych donosach od informatorów123.

Poza wyborem w∏adz PSL na zjeêdzie podj´to uchwa∏´ o poÊwi´ceniu 18 sierp-
nia 1946 r. sztandaru Zarzàdu Powiatowego PSL. 

W ostatniej dekadzie maja 1946 r. przeprowadzono kontrol´ stanu agentury
b´dàcej w dyspozycji funkcjonariuszy. Wykaza∏a ona, ˝e spoÊród 479 osób (112
agentów i 367 informatorów) czynnie pracuje tylko 249, w tym 14 agentów. Po-
zosta∏ych 230 to „martwe dusze”, które podnosi∏y statystyk´; zosta∏y one skreÊlo-
ne z kartoteki PUBP124.

Czerwiec. Referendum pod kontrolà UB
Niezale˝nie od dzia∏aƒ prowadzonych od kilku tygodni przez w∏adze politycz-

ne i od kampanii propagandowej, w ramach przygotowaƒ do referendum ludo-
wego na poczàtku czerwca 1946 r. powo∏ano w P∏ocku specjalny sztab operacyj-
ny. Mia∏ on zapewniç PPR pe∏nà kontrol´ nad przygotowaniami do referendum,
jego przebiegiem, a tak˝e wynikiem. Cz∏onkami sztabu byli: szef PUBP Stefan
Go∏´biewski, komendant powiatowy MO Edmund Morski, komendant powiato-
wy ORMO, dowódca jednostki WP i stacjonujàcej w P∏ocku jednostki KBW. 

W powiecie utworzono 42 komisje wyborcze. W zwiàzku z uznaniem przez
WUBP w Warszawie powiatu p∏ockiego za szczególnie zagro˝ony przez podzie-
mie niepodleg∏oÊciowe 15 czerwca 1946 r. do ka˝dej z komisji skierowano liczà-
ce po 21 cz∏onków „grupy ochrony”125. Ich zadaniem – poza ochronà samego bu-
dynku, w którym mieÊci∏ si´ lokal wyborczy – by∏o prowadzenie dzia∏aƒ
operacyjnych w terenie i zbieranie informacji agenturalnych. Cz∏onkowie grup
ochrony ÊciÊle wspó∏pracowali z miejscowymi placówkami PPR i grupami agita-
cyjnymi podczas akcji propagandowych oraz same je prowadzi∏y w trakcie patro-
lowania.

Poza stacjonujàcymi przy komisjach obwodowych grupami ochrony do dyspo-
zycji sztabu operacyjnego utworzono tzw. oddzia∏ rezerwowy. Stacjonowa∏ on
w P∏ocku, sk∏ada∏ si´ z czterech funkcjonariuszy UB, stu ˝o∏nierzy WP i KBW
oraz trudnej do okreÊlenia liczby milicjantów i cz∏onków ORMO126.
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123 Informator „Czo∏g” donosi∏: „w niedziel´ niektórzy cz∏onkowie PSL byli na wiecu w P∏ocku. Gdy wró-
cili, tak zacz´li rozmawiaç, ˝e na wiecu tym byli tacy mówcy, ˝e nawet starost´ wygwizdali. Ucieszeni
byli, ˝e nied∏ugo tym ∏apsom si´ skoƒczy. PSL musi wziàç wi´kszoÊç w g∏osowaniu i ˝eby Miko∏ajczyk
rzàdzi∏, a nie PPR ani PPS, bo to sà ∏obuzy, tylko kontyngentami by chcieli ˝yç”. Natomiast informator
„Borowicz” informowa∏: „obecnie panuje radoÊç ku∏aków, ˝e w czerwcu PPR fiknie. Miko∏ajczyk z PSL
wygra i ju˝ si´ skoƒczy z PPR-owcami. Agitacja reakcji g∏osi jedno, ˝eby na PPR-owców nie g∏osowaç,
to si´ skoƒczà kontyngenty” (ibidem, Raport kierownika PUBP za okres 18 V 1946 – 28 V 1946 r.,
k. 20).

124 Ibidem.
125 Zgodnie z instrukcjà ministra bezpieczeƒstwa publicznego dla sztabów powiatowych w sprawie zabez-

pieczenia akcji g∏osowania ludowego w sk∏ad takiej grupy wchodzili funkcjonariusz UB oraz funkcjo-
nariusze MO i cz∏onkowie ORMO. W powiatach szczególnie zagro˝onych do grup ochrony przydzie-
lano ˝o∏nierzy WP i KBW.

126 Najprawdopodobniej do oddzia∏u rezerwowego oddelegowany zosta∏ pluton specjalny KP MO w P∏oc-
ku, wykorzystywany przez UB podczas dzia∏aƒ w terenie. 



Niestety, na podstawie zachowanych dokumentów UB nie mo˝na opisaç prze-
biegu referendum ludowego w powiecie p∏ockim. Jedynym znanym dokumentem
PUBP, w którym wspomina si´ o tym wydarzeniu, jest raport operatywny przygo-
towany przez kierownika Sekcji III PUBP Tadeusza Woênickiego. Napisano
w nim: „w przesz∏ej dekadzie na terenie miasta P∏ocka panowa∏ spokój, ˝adnych
wystàpieƒ antyrzàdowych nie by∏o. Referendum odby∏o si´ bez ˝adnych zak∏ó-
ceƒ. Wszystkie agenturalne opracowania, jakie mamy w opracowaniu, uleg∏y
pewnemu zahamowaniu z powodu naszego wyjazdu na okres referendum, obec-
nie teraz nawiàzujemy kontakt z agenturà. Na terenie powiatu panowa∏ w dniu
referendum ca∏kowity spokój. ˚adnych napadów na lokale wyborcze lub cz∏on-
ków komisji nie by∏o”127.

Z ca∏à pewnoÊcià na takà sytuacj´ wp∏yn´∏a ogromna iloÊç wojska, milicji,
ORMO, grup operacyjnych PPR i ZWM, prowadzàcych kampani´ propagando-
wà w imieniu komunistów i „ochraniajàcych” lokale wyborcze. Faktem jest rów-
nie˝, ˝e w tym okresie w powiecie nie stacjonowa∏y ˝adne oddzia∏y zbrojne
ROAK lub NSZ, które na czas referendum przenios∏y si´ do g´sto zalesionych
zachodnich gmin powiatu sierpeckiego.

By∏y natomiast incydenty, które Êwiadczà o tym, i˝ przedstawicielom PPR
wcale nie zale˝a∏o na uczciwym wyniku referendum. Potrzebowali spektaklu,
który b´dà mogli przedstawiç jako autentycznà „wol´ ludu”. W obwodzie nr 4
w P∏ocku w czasie liczenia g∏osów oko∏o godz. 21.30 wtargn´li na sal´ prezydent
miasta Franciszek Koz∏owski i komendant powiatowy MO Edmund Morski
w asyÊcie funkcjonariusza UB, za˝àdali wyrzucenia jednego z cz∏onków komisji.
Pomimo protestów przewodniczàcy komisji Sowa wykona∏ polecenie. Podobnie
uczyniono w obwodzie nr 19 w ¸´gu, gdzie równie˝ podczas obliczania g∏osów
funkcjonariusze UB wyrzucili z sali cz∏onków komisji z PSL. Natomiast
w obwodzie nr 27 w Rembowie po zakoƒczeniu g∏osowania urn´ z kartami zabra-
li funkcjonariusze UB. W asyÊcie cz∏onków PPR przewieêli jà na posterunek MO
w Wyszogrodzie, gdzie karty „przeliczono”. Protestujàcy cz∏onkowie komisji z ra-
mienia PSL zostali zwymyÊlani. W obwodzie nr 32 w Staroêrebach kierownik
szko∏y Go∏´biewski wyrywa∏ starszym ludziom karty do g∏osowania i czyste wrzu-
ca∏ do urny. Pozwala∏o to cz∏onkom komisji zakreÊliç „w∏aÊciwà” odpowiedê. Po-
dobnie by∏o w obwodach nr 21 i 22 w Bodzanowie, gdzie cz∏onek komisji Bia∏ec-
ki przy pomocy ˝o∏nierzy KBW z ochrony lokalu wyborczego podglàda∏
g∏osujàcych i agitowa∏ za g∏osowaniem „3 x tak”. W niektórych obwodach ju˝ po
przeliczeniu g∏osów jawnie fa∏szowano wyniki g∏osowania: „z obwodu nr 12 we
wsi Skwierczynek, pow. P∏ock, urn´ z ca∏à komisjà wywieziono do urz[´du] gmin-
nego i o godz. 22 przeliczono g∏osy. Na 951 g∏osujàcych – 700 na pierwsze pyta-
nie g∏osowa∏o »nie«. W tym czasie przyby∏ cz∏onek komisji okr´gowej z komen-
dantem milicji i za˝àdali procentowego wykazania wyniku g∏osowania na
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127 AIPN, 0206/124, t. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe i miesi´czne za lata 1945–1949, Raport
operatywny kierownika Sekcji III PUBP w P∏ocku do szefa Wydzia∏u III WUBP w Warszawie za okres
27 VI 1946–7 VII 1946 r., k. 27.



pierwsze pytanie, co te˝ uczynili i wykazali, ˝e 70 proc. g∏osujàcych odpowiedzia-
∏o negatywnie. Wówczas cz∏onek komisji okr[´gowej] poleci∏ usunàç zast´pców,
a ca∏ej komisji zapowiedzia∏, a˝eby wynik utrzymaç w Êcis∏ej tajemnicy, gro˝àc
konsekwencjami”128.

Po zebraniu z ca∏ego kraju dowodów nadu˝yç i fa∏szerstw dokonanych podczas
referendum, 9 lipca 1946 r. w∏adze PSL z∏o˝y∏y na r´ce Generalnego Komisarza
G∏osowania Ludowego protest, ˝àdajàc uniewa˝nienia wyników referendum129. 

Lipiec – sierpieƒ. Wykonany wyrok Êmierci na ˝o∏nierza NSZ Tadeusza
Sumiƒskiego „Panter´”. UroczystoÊç PSL zak∏ócana przez UB i PPR

12 lipca 1946 r. obradujàcy na sesji wyjazdowej w P∏ocku Wojskowy Sàd
Rejonowy z Warszawy (w sk∏adzie: Mieczys∏aw Buczkowski – przewodniczàcy,
Tadeusz Przesmyder – s´dzia, Józef Kàsek – ∏awnik) skaza∏ na kar´ Êmierci ˝o∏-
nierza NSZ Tadeusza Sumiƒskiego130. By∏ to pierwszy tak wysoki wyrok orzeczo-
ny w P∏ocku wobec ˝o∏nierza podziemia niepodleg∏oÊciowego. Wykonano ten wy-
rok 14 sierpnia 1946 r. o godz. 19.30 w wi´zieniu w P∏ocku.

Fa∏szerstwa i nadu˝ycia pope∏nione przez PPR podczas referendum odbi∏y si´
szerokim echem w P∏ocku i powiecie. W raporcie z 17 lipca 1946 r. por. Stefan
Go∏´biewski pisa∏: „po referendum daje si´ zauwa˝yç konsternacj´ wÊród do∏u
PSL, niektórzy wr´cz mówià, ˝e walka jest przegrana, natomiast góra PSL dalej
pracuje, ˝eby ko∏o siebie zgrupowaç jak najwi´cej zamo˝nych ch∏opów. Nato-
miast wÊród ludzi chwiejniejszych daje si´ zauwa˝yç wi´ksze zaufanie do naszej
si∏y i teraz mo˝na przypisaç w niektórych gminach przyp∏yw ludzi do partii PPR.
Po og∏oszeniu wyniku g∏osowania dalej idzie szeptana propaganda o trzeciej woj-
nie i tak w Polsce byç nie mo˝e”131.

Wyniki referendum by∏y dla funkcjonariuszy PUBP w P∏ocku sygna∏em do ge-
neralnej walki z PSL. Wypracowana przez Jakuba Bermana strategia walki PPR
z jedynà legalnà opozycyjnà partià politycznà zak∏ada∏a rozbicie PSL poprzez
rozpraw´ z kierownictwem partii w terenie. Berman liczy∏, ˝e „ch∏opi, nie majàc
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128 Za∏àcznik nr 10 do protestu PSL przeciw nadu˝yciom w zwiàzku z g∏osowaniem, Warszawa 9 VII
1946 r. [w:] Referendum z 30 czerwca 1946 r. Przebieg i wyniki, oprac. A. Paczkowski, Warszawa 1993,
s. 171–188; C. Os´kowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce, Warszawa 2000, s. 294–308.

129 Pomimo z∏o˝onego przez PSL protestu, 12 VII 1946 r. og∏oszono oficjalne wyniki referendum. Wed∏ug
nich w referendum uczestniczy∏o 90,1 proc. uprawnionych do g∏osowania. Oddano 11 530 551 wa˝nych
g∏osów (97,2 proc. g∏osujàcych), „tak” odpowiedzia∏o na pierwsze pytanie 7 844 552 (68 proc.) g∏osujà-
cych, na drugie pytanie – 8 896 105 (77,2 proc.), natomiast na trzecie pytanie – 10 534 697 (91,4 proc.)
(AAN, KRN, 91, Protokó∏ 39 posiedzenia Prezydium KRN, 11 VII 1946 r.). 17 IX 1946 r. protest PSL
zosta∏ odrzucony.

130 Tadeusz Sumiƒski ps. „Pantera” – ur. 15 IX 1922 r. w Chudzynku, gm. Bielsk. W czasie okupacji nie-
mieckiej ˝o∏nierz ZWZ, AK (∏àcznik mi´dzy komendantem Rejonu Bielsk a komendantem Obwodu
P∏ock). Po wkroczeniu wojsk radzieckich nie ujawni∏ si´, kontynuowa∏ walk´ w NSZ, pe∏ni∏ funkcj´ do-
wódcy dru˝yny bojowej w wy∏àcznej dyspozycji por. Stefana Bronarskiego „LiÊcia”. Uczestnik wielu ak-
cji zbrojnych przeciw przedstawicielom w∏adzy komunistycznej. Aresztowany 14 XI 1945 r., skazany na
Êmierç 12 VII 1946 r. Zamordowany 14 VIII 1946 r.

131 AIPN, 0206/124, t. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe i miesi´czne za lata 1945–1949, Raport kie-
rownika PUBP w P∏ocku za okres 8 VII 1946–18 VII 1946 r., k. 30.



alternatywy, w swej masie b´dà musieli przystàpiç do kontrolowanego Stronnic-
twa Ludowego. Na skutek tej i podobnych instrukcji aparat represji przystàpi∏ do
aresztowaƒ. Zaostrzy∏a si´ cenzura peeselowskiej prasy”132. 

W ramach rozpoznania dzia∏aczy PSL wywodzàcych si´ ze Êrodowisk nauczyciel-
skich i by∏ych ˝o∏nierzy AK w PUBP rozpocz´to rozpracowanie operacyjne „Mi´-
dzymiastowi”133, w którym wykorzystano agentk´ o pseudonimie „Karolina”134.

Tymczasem PUBP stara∏o si´ utrudniç trwajàce od poczàtku miesiàca przygo-
towania do planowanego na 18 sierpnia zjazdu powiatowego PSL i uroczystego
poÊwi´cenia sztandaru Zarzàdu Powiatowego. Wysuwa∏o kolejne ˝àdania doty-
czàce miejsca i sposobu przeprowadzenia imprezy. Zjazd, planowany pierwotnie
jako spotkanie otwarte na placu sportowym, trzeba by∏o – na ˝àdanie szefa
PUBP – zorganizowaç w lokalu zamkni´tym. Jedynym miejscem mogàcym po-
mieÊciç zaproszonych goÊci by∏o kino „PrzedwioÊnie”, tam jednak – wyraênie pod
wp∏ywem UB – odmówiono w∏adzom PSL u˝yczenia lokalu. Na proÊb´ mecena-
sa Lutyƒskiego i Franciszka Makowskiego z pomocà organizatorom przyszli ksi´-
˝a salezjanie, którzy wypo˝yczyli na zjazd pomieszczenia koÊcio∏a pod wezwa-
niem Êw. Stanis∏awa Kostki, „Stanis∏awówki”.

Przygotowania trwa∏y nadal, i to z obu stron.
16 sierpnia w siedzibie PUBP w P∏ocku odby∏a si´ narada z udzia∏em komen-

danta powiatowego MO mjr. Edmunda Morskiego oraz sekretarzy miejskiego
i powiatowego PPR, na której podj´to ustalenia dotyczàce rozbicia organizowa-
nej przez PSL uroczystoÊci. Dowodzenie ca∏à akcjà powierzono zast´pcy szefa
PUBP ppor. Sergiuszowi Niczyporukowi. Nakazano Êciàgnàç do P∏ocka funkcjo-
nariuszy UB, ORMO i milicji z ca∏ego powiatu. Wszyscy zostali zakwaterowani
w PUBP, Komendzie Powiatowej MO i w Starostwie Powiatowym, gdzie mieli ca-
∏odzienne wy˝ywienie. 
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132 R. Spa∏ek, Jakub Berman – wspó∏twórca podstaw paƒstwa komunistycznego w Polsce (grudzieƒ 1943 –
– grudzieƒ 1948), „WiadomoÊci Historyczne” 2001, nr 3 (242).

133 Rozpracowanie operacyjne „Mi´dzymiastowi” rozpocz´te zosta∏o przez PUBP w P∏ocku w celu pene-
tracji Êrodowiska by∏ych ˝o∏nierzy AK wywodzàcych si´ z Polskiej Organizacji Zbrojnej i „Rocha”,
czyli konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego. Skierowane by∏o przeciw mieszkaƒcom wsi Zalesie
(gm. Zàgoty), nauczycielom miejscowej szko∏y – Lucynie i W∏adys∏awowi Lisickim, których uwa˝ano za
przywódców grupy. Nie tworzyli oni jednak ˝adnej organizacji, lecz byli grupà przyjació∏, w sk∏ad któ-
rej wchodzili uczestnicy Powstania Warszawskiego i ˝o∏nierze AK. Wykorzystujàc prac´ w szkole w Za-
lesiu, pomagali swoim kolegom, równie˝ absolwentom seminariów nauczycielskich, w znalezieniu pra-
cy w wiejskich szko∏ach i przetrwaniu trudnych czasów. Lisiccy aresztowani zostali przez UB z P∏ocka
w sierpniu lub wrzeÊniu 1946 r. (Lucyna Lisicka zosta∏a zabrana z domu swojej matki we wsi Kostro-
gaj, gm. Rogozino, wraz z kilkumiesi´cznym synem Stefanem, natomiast W∏adys∏aw Lisicki – podczas
ob∏awy w okolicy Zalesia). Przetrzymywano ich w areszcie PUBP, po ponad dwutygodniowym Êledztwie
zwolniono, nadal jednak ich inwigilowano. Ca∏odziennà obserwacj´ prowadzili ich sàsiedzi, informato-
rzy o pseudonimach „Ogrodowicz” i „Borowicz”. Po nieudanej próbie zabicia go W∏adys∏aw Lisicki
ukrywa∏ si´ do amnestii 1947 r.

134 Agent „Karolina”, zwerbowana w drugiej po∏owie czerwca 1946 r. narzeczona informatora „Klona”.
Wprowadzona w Êrodowisko by∏ych ˝o∏nierzy AK (których zna∏a z okresu okupacji niemieckiej) na po-
lecenie Cyryla Rychtera, przywozi∏a do P∏ocka nielegalnà literatur´ wydawanà w Gdaƒsku. Ze wzgl´-
du na brak dokumentów nie mo˝na ustaliç, jakie by∏y jej dalsze losy ani jakà rol´ ostatecznie odegra∏a
w rozpracowaniu tego Êrodowiska i aresztowaniu ma∏˝eƒstwa Lisickich.



W przeddzieƒ uroczystoÊci, 17 sierpnia, do w∏adz powiatowych PSL dotar∏a
wiadomoÊç, i˝ funkcjonariusze milicji z P∏ocka zamierzajà zatrzymywaç wszyst-
kich udajàcych si´ na poÊwi´cenie sztandaru. Przedstawiciele PSL zwrócili si´
wi´c do komendanta powiatowego MO o wydanie rozkazu, aby funkcjonariusze
milicji zaniechali bezprawnych dzia∏aƒ wobec osób przybywajàcych do P∏ocka.
Morski obieca∏ wydaç takie polecenie oraz poinformowa∏, ˝e w celu zapewnienia
bezpieczeƒstwa w czasie uroczystoÊci wyÊle patrol, który b´dzie pilnowa∏ porzàd-
ku. Nie wierzàc w zapewnienia milicji, organizatorzy postanowili stworzyç w∏asnà
Obywatelskà Stra˝ Porzàdkowà, której zadaniem by∏o pilnowanie porzàdku i nie-
dopuszczenie do prowokacji. W jej sk∏ad weszli cz∏onkowie PSL z P∏ocka i naj-
liczniejszych kó∏ z powiatu. Wys∏ane 17 sierpnia po po∏udniu do Drobina po
cz∏onków Stra˝y Porzàdkowej dwa wynaj´te samochody zosta∏y zatrzymane
przez UB i milicj´. Po kilku godzinach zosta∏y zwolnione, jednak kierowcom nie
pozwolono zabraç nimi cz∏onków Stra˝y.

Ile warte by∏y zapewnienia komendanta MO, okaza∏o si´ ju˝ nast´pnego dnia.
Ludzie jadàcy furmankami, rowerami czy idàcy pieszo na uroczystoÊç byli zatrzy-
mywani przez funkcjonariuszy MO z posterunków w Bodzanowie, Bia∏ej, Drobi-
nie, Brudzeniu i zawracani.

Pierwsze osoby zaopatrzone w legitymacje i karty wst´pu, zacz´to wpuszczaç
na miejsce uroczystoÊci 18 sierpnia o godz. 9. Przyjecha∏y delegacje PSL ze
sztandarami z Rembertowa, W∏och, Sochaczewa, P∏oƒska, Ciechanowa, M∏awy,
Rypina, ¸odzi, Olsztyna i Warszawy. W∏adze krajowe partii reprezentowali po-
s∏owie Andrzej Witos i Kazimierz Bagiƒski oraz sekretarz Zarzàdu Wojewódz-
kiego PSL Stanis∏aw Laskowski. Ogó∏em zebra∏o si´ kilka tysi´cy cz∏onków
i sympatyków PSL.

Pomimo dok∏adnej kontroli do „Stanis∏awówki” przenikn´∏a dowodzona
przez Kazimierza Pest´ bojówka z∏o˝ona z cz∏onków ZWM i PPR, którzy zacz´-
li prowokowaç awantury. DoÊç szybko zostali usuni´ci z miejsca zebrania przez
cz∏onków Stra˝y, kierowanych przez instruktora wojewódzkiego PSL Franciszka
Makowskiego. Po pewnym czasie grupa ta wróci∏a, tym razem w asyÊcie funkcjo-
nariuszy UB, którzy aresztowali Makowskiego. Interweniujàcy w jego obronie
sekretarz Zarzàdu Wojewódzkiego PSL Stanis∏aw Laskowski równie˝ zosta∏
aresztowany. W tym samym czasie na dachach okolicznych budynków pojawili si´
cz∏onkowie PPR i ZWM, którzy gwizdami i wulgarnymi krzykami usi∏owali
zak∏óciç uroczystoÊç. W momencie zrywania przez bojówkarzy z PPR urzàdzeƒ
nag∏aÊniajàcych dosz∏o do starcia z cz∏onkami Stra˝y Porzàdkowej. W tym mo-
mencie do akcji wkroczyli funkcjonariusze UB (m.in. chor. Adam Chabowski,
szer. Tadeusz Marciniak, sier˝. Antoni Nec i sier˝. Szczepan Nec) i aresztowali
cz∏onków Stra˝y, umo˝liwiajàc jednoczeÊnie dowodzonym przez Kazimierza
Pest´ bojówkarzom wtargni´cie na miejsce uroczystoÊci135. Podczas przemówienia
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135 WÊród cz∏onków PPR-owskiej bojówki dzia∏acze PSL rozpoznali referenta spo∏eczno-politycznego
Dobrzyƒskiego i referenta gospodarczego Marciniaka ze starostwa powiatowego w P∏ocku (AIPN,
MBP, 448, Gabinet Ministra, Interpelacje pos∏ów PSL 1946–1947, k. 213).



Kazimierza Bagiƒskiego uzbrojeni w kije i pistolety bojówkarze wdarli si´ na sa-
l´, bijàc zebranych i strzelajàc w powietrze. Kilkadziesiàt osób dotkliwie pobili,
wÊród nich Danut´ i Henryka Pyjko, Zygmunta Czarnowskiego, Józefa Rogoz´,
Henryka Kobrzyƒskiego oraz pos∏ów Andrzeja Witosa i Kazimierza Bagiƒskiego.
Zniszczyli równie˝ kilka sztandarów i zdemolowali sal´. 

Przebywajàcy podczas zajÊcia na dziedziƒcu funkcjonariusze UB i milicji
spokojnie przyglàdali si´ demolowaniu sali i biciu zebranych. Interweniowali tyl-
ko wtedy, gdy napadni´ci zacz´li si´ broniç, brutalnie ich bijàc i aresztujàc136.
Ogó∏em aresztowano kilkadziesiàt osób, które od wieczora 18 sierpnia by∏y zwal-
niane bez postawienia jakiegokolwiek zarzutu137. Jednak w areszcie pozosta∏o
kilkunastu najbardziej znanych i cieszàcych si´ najwi´kszym uznaniem przewod-
niczàcych gminnych kó∏ PSL.

W zwiàzku z zajÊciami w P∏ocku grupa pos∏ów PSL z∏o˝y∏a 29 sierpnia 1946 r.
w Sejmie interpelacj´ „W sprawie wspó∏dzia∏ania organów bezpieczeƒstwa pu-
blicznego i administracji publicznej w rozbiciu w dniu 18 sierpnia 1946 r. Zjazdu
PSL w P∏ocku i pobiciu cz∏onków PSL przez cz∏onków Polskiej Partii Robotni-
czej”. Podobnie jak wiele innych, pozosta∏a ona bez odpowiedzi.

Tymczasem w powiecie akcja bojówki PPR i UB spowodowa∏a ogólne oburze-
nie i wzrost antykomunistycznych nastrojów. Dzia∏ajàcy w Êrodowisku wiejskim
agent „Orzech” donosi∏: „mia∏em mo˝noÊç byç w kuêni u Janiaka i rozmawia∏em
o tym zjeêdzie w P∏ocku dn. 18 sierpnia 1946 r. Mieczys∏aw Lewicki powiedzia∏
w obecnoÊci Pokorskiego Adama i Marciniaka Witolda, ˝e jak si´ czasy zmienià,
to zrobi sobie sztylet i po dziesi´ciu b´dzie przebija∏, za to, ˝e rozganiali to zebra-
nie. Kogo – to nie powiedzia∏, ale na pewno z MO, UB lub z PPR”138.

Z kolei w P∏ocku pracujàcy w magistracie agent „Cezar” informowa∏: „po nie-
udanym wiecu na twarzach niektórych pracowników magistratu maluje si´ smu-
tek, gdy˝ spodziewali si´ wielkich manifestacji. Idàc ul. Grodzkà do fryzjera s∏y-
sza∏em, jak dwie kobiety i m´˝czyzna rozmawiali, ˝e na tym wiecu PSL zostali
pobici dziennikarze zagraniczni”139.

Kontynuowano dzia∏ania represyjne wobec aktywnych cz∏onków Stronnictwa.
Zarówno w powiecie p∏ockim, jak i powiatach okolicznych rozpocz´∏y si´ maso-
we aresztowania przewodniczàcych kó∏ oraz so∏tysów nale˝àcych do PSL. Po kil-
ku dniach zwalniano ich, jednak tylko po to, by za kilka godzin ponownie aresz-
towaç. W trakcie przes∏uchaƒ na UB wszyscy byli zmuszani do wystàpienia z PSL
i wstàpienia do kolaborujàcego z PPR Stronnictwa Ludowego. Zarzucano im
wspó∏prac´ z podziemiem niepodleg∏oÊciowym. A gdy wracali do domu, gospo-
darstwa ich by∏y nocami nachodzone przez uzbrojone komunistyczne bojówki,
które niszczy∏y dobytek i straszy∏y, ˝e jeÊli nie zaniechajà dzia∏alnoÊci, to zostanà
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136 Ibidem.
137 AIPN, 0206/127, t. 1, WUBP w Warszawie, Meldunki informacyjne za lata 1946, 1949, 1952, 1955 

i 1957, Raport specjalny naczelnika Wydzia∏u V WUBP, 21 VIII 1946 r., k. 3.
138 AIPN, 0206/124, t. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe i miesi´czne za lata 1945–1949, Raport

dekadowy kierownika PUBP w P∏ocku za okres 20 VIII 1946–30 VIII 1946 r., k. 39.
139 Ibidem, k. 40.



zabici, a gospodarstwa spalone. Rozpuszczano plotki o planowanych zabójstwach
bardziej aktywnych dzia∏aczy. 

Dla lepszego dop∏ywu informacji funkcjonariusze UB zwi´kszyli liczb´ agen-
tów i informatorów inwigilujàcych w P∏ocku i powiecie dzia∏alnoÊç PSL. Dzia∏a-
jàcy we w∏adzach miejskich tej partii agent „Andrzej” donosi∏ wówczas m.in.:
„w lokalu PSL-u byli przedstawiciele z wojew[ództwa] w sprawie Czarnomskie-
go, majà sk∏adaç interpelacj´ w zwiàzku z aresztowaniem go. Na kongres PSL do
Warszawy ma pojechaç kilka osób, nazwisk ich jeszcze nie ustalono”140. 

Kilka dni póêniej kolejny agent umiejscowiony wÊród dzia∏aczy PSL, u˝ywajà-
cy pseudonimu „Klon”, relacjonowa∏ przebieg spotkania organizacyjnego Zarzà-
du Powiatowego z delegatami NKW PSL: „na wtorkowym posiedzeniu prezesów
kó∏ i kó∏ gminnych by∏ obecny z Warszawy prezes Bryja i Laskowski oraz jakiÊ
przedstawiciel z rzeszowskiego. Pose∏ Bryja nakreÊli∏ ogólnà sytuacj´ politycznà.
Mi´dzy innymi powiedzia∏: obecnie jesteÊmy w okresie przedwyborczym, musimy
uzbroiç si´ w cierpliwoÊç i w zimnà krew, by przetrwaç wszelkie zakusy przeciw-
ników, bo my z automatem do wyborów nie pójdziemy. [...] Nale˝y byç przygoto-
wanym na ró˝ne zakusy przeciwnika, tj. w poczàtku chwytano si´ terroru, zabija-
jàc Zalewskiego i Tomczaka. W dniu 18 sierpnia 1946 r. bojówkarze PPR
uzbrojeni w kije wpadli do sali, by nas obiç, to w przysz∏oÊci ci panowie b´dà sta-
rali si´ nas sterroryzowaç, szczególnie w okresie wyborczym [...] w UB w P∏ocku
nic si´ nie da zrobiç, tylko w Warszawie. Bo na z∏odzieja nie idzie si´ do z∏odzie-
ja, bo i jak mo˝na iÊç do tych, co zamiast pilnowaç porzàdku, jak MO i UB, byli
os∏onà PPR-owskich bojówkarzy, a nawet na wst´pie wyaresztowali przewodni-
czàcego i komendanta stra˝y. Dobrze wiemy z imienia i nazwiska, kto sà ci pano-
wie, lecz nie dowiedzà si´ oni o Êwiadkach, bo by ich bezpieka zawczasu unie-
szkodliwi∏a, by im nie stali si´ koÊcià w gardle. W Komisji Specjalnej, która
zjedzie na miejsce celem badania zajÊcia, b´dzie i nasz cz∏owiek, przed którym
b´dziecie mogli wypowiedzieç jeszcze raz swoje spostrze˝enia. Nast´pnie jakiÊ
obywatelz gm. Staroêreby, zwany przez prezesa »kolegà ze Staroêreb«, oÊwiad-
czy∏, ˝e ju˝ go kilkakrotnie powiadamiano o tym, i˝ on zostanie zabity, a referent
bezpieczeƒstwa oÊwiadczy∏ mu, i˝ mo˝e byç pewny, ˝e z jego r´ki nie zginie”141.

Wrzesieƒ. Aresztowania ˝o∏nierzy ROAK
4 wrzeÊnia 1946 r. pose∏ Wincenty Bryja i sekretarz Zarzàdu Wojewódzkiego

PSL Stanis∏aw Laskowski odebrali z PUBP w P∏ocku zniszczone sztandary PSL,
zarekwirowane przez funkcjonariuszy UB podczas pacyfikowania przez bojówk´
PPR uroczystoÊci ich poÊwi´cenia.

7 wrzeÊnia odby∏a si´ w P∏ocku narada szefów powiatowych urz´dów bezpie-
czeƒstwa z P∏oƒska, Sierpca i P∏ocka, której tematem by∏o skoordynowanie dzia-
∏aƒ i ustalenie wspólnej strategii w walce z podziemiem niepodleg∏oÊciowym i le-
galnie dzia∏ajàcym PSL.
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140 Ibidem.
141 Ibidem, Raport dekadowy kierownika PUBP w P∏ocku za okres 20 VIII 1946–8 IX 1946 r., k. 42.



W pierwszym tygodniu wrzeÊnia 1946 r. z funkcjonariuszami UB w powiecie
p∏ockim wspó∏pracowa∏o 234 informatorów i agentów. Funkcjonariusze UB mie-
li w mieÊcie i powiecie 98 spotkaƒ z informatorami i agentami. Otrzymali 71 mel-
dunków.

W okresie tym nie zwerbowali do wspó∏pracy nikogo142. W areszcie PUBP
przebywa∏y 34 osoby aresztowane i 14 osób zatrzymanych – cz∏onkowie PSL i by-
li ˝o∏nierze AK. 

W pierwszej po∏owie wrzeÊnia
1946 r. funkcjonariusze Sekcji III
PUBP odnotowali dwa du˝e sukcesy.
6 wrzeÊnia w Jeleniej Górze areszto-
wali ukrywajàcego si´ od marca 1946 r.
dowódc´ oddzia∏u ROAK Jana Bole-
s∏awa Jaroszewskiego „Zawiej´”. Kil-
ka dni póêniej przewieziono go do
P∏ocka i przes∏uchiwano. W tym sa-
mym czasie w Suszu aresztowano
Franciszka ˚abowskiego „Staszka” –
˝o∏nierza wchodzàcego w sk∏ad Ob-
wodu „Mewa” oddzia∏u ROAK, do-
wodzonego przez Albina Koci´ckiego
„Groênego”. Jego tak˝e przewieziono
do P∏ocka i poddano przes∏uchaniom.
Prowadzone by∏y one wspólnie przez
funkcjonariuszy UB z P∏ocka i Sierp-
ca, bowiem oddzia∏ „Groênego” dzia-
∏a∏ na pograniczu p∏ocko-sierpeckim.

18 wrzeÊnia rano stra˝nik aresztu
PUBP odnalaz∏ zw∏oki powieszonego
na kracie okiennej Jana Boles∏awa
Jaroszewskiego. Tego samego dnia
dr Franciszek Ma∏kiewicz przeprowa-
dzi∏ ogl´dziny zw∏ok. Obecni byli s´-
dzia Boles∏aw J´drzejewski i funkcjonariusze UB Antoni Nec i Lucjan Cichocki.
Za powód Êmierci uznano „powieszenie samobójcze”143.
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142 AIPN, 0255/318, Raporty specjalne WUBP w Warszawie, PUBP P∏ock, Raport operatywny za okres
8 IX 1946–18 IX 1946 r., k. 224.

143 AP m.st. Warszawy, Akta WSR w Warszawie, Sr 676/47, Akta sprawy Zenona Szymczaka i innych,
k. 59. W zachowanych dokumentach PUBP, poza protoko∏em ogl´dzin zw∏ok Jana Boles∏awa Jaro-
szewskiego „Zawiei”, nie ma dokumentów dotyczàcych jego osoby. Z ca∏à pewnoÊcià by∏ przes∏uchiwa-
ny przez funkcjonariuszy UB w Jeleniej Górze i w P∏ocku. Nie ma jednak ani jednego protoko∏u, ani
jednej notatki dotyczàcej z∏o˝onych zeznaƒ. Równie˝ w toczàcych si´ przed WSR sprawach karnych
˝o∏nierzy z jego oddzia∏u nie ma najmniejszego dokumentu przygotowanego na podstawie uzyskanych
od niego informacji. Zachodzi wi´c podejrzenie, ˝e nie z∏o˝y∏ on zeznaƒ, a poddany torturom, aby

Wn´trze jednej z cel (widok wspó∏czesny).



Sàdzàc z raportów dekadowych wysy∏anych do WUBP w Warszawie, jesienià
1946 r. dzia∏ania podziemia w P∏ocku i w powiecie p∏ockim os∏ab∏y, a co za tym
idzie – zmniejszy∏a si´ te˝ aktywnoÊç operacyjna PUBP. Szef Urz´du – por. Ste-
fan Go∏´biewski – informowa∏ swych prze∏o˝onych g∏ównie o sytuacji ogólnej.
Podleg∏y mu teren jawi si´ w dokumentach p∏ockiego PUBP jako jeden z najspo-
kojniejszych rejonów województwa warszawskiego. W przeciwieƒstwie do sàsied-
nich powiatów p∏oƒskiego i sierpeckiego nie raportowano stàd o dzia∏alnoÊci od-
dzia∏ów niepodleg∏oÊciowego podziemia zbrojnego, choç skàdinàd wiadomo, ˝e
mia∏o ono sta∏e bazy m.in. w gminach Brudzeƒ, Bielsk, Staroêreby i Bodzanów144.
Nie ma równie˝ informacji o prowadzonych rozpracowaniach operacyjnych obej-
mujàcych wybrane Êrodowiska czy osoby. 

Czytajàc te dokumenty, odnosi si´ natomiast wra˝enie, ˝e totalnej inwigilacji
poddano wszystkie dzia∏ajàce w mieÊcie i powiecie organizacje spo∏eczne i poli-
tyczne, niezale˝nie od ich opcji politycznej. Opracowane na podstawie donosów
agentów informacje w równej cz´Êci poÊwi´cone sà dzia∏alnoÊci PSL, jak i wspó∏-
pracujàcej z komunistami PPS i SL. Niemal w ka˝dym raporcie znajduje si´ rów-
nie˝ informacja o dzia∏alnoÊci Zwiàzku Walki M∏odych, Organizacji M∏odzie˝o-
wej Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i kó∏ „Wici”. Wydaje si´, ˝e
dzia∏alnoÊç agenturalna by∏a w PUBP najwa˝niejszym kierunkiem dzia∏ania.
Znacznie te˝ wzros∏a liczba agentów i informatorów. Na prze∏omie listopada
i grudnia 1946 r. z funkcjonariuszami PUBP wspó∏pracowa∏o 289 osób145, od któ-
rych przychodzi∏o oko∏o 140 donosów tygodniowo146.
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nikogo nie wydaç, pope∏ni∏ samobójstwo. Mo˝liwe te˝, i˝ zmar∏ podczas tortur (jednà ze stosowanych
w p∏ockim UB tortur by∏o wieszanie g∏owà w dó∏ na linie okr´conej wokó∏ szyi i krepujàcej jednocze-
Ênie r´ce i nogi), a Êmierç samobójcza zosta∏a zainscenizowana. Ta wersja wydaje si´ najbardziej praw-
dopodobna, bowiem kraty w oknach p∏ockiego aresztu sà zamontowane od strony zewn´trznej muru
(za oknem), natomiast od strony celi by∏a siatka. Niestety, nie mo˝na dziÊ wyjaÊniç prawdziwych oko-
licznoÊci Êmierci tego ˝o∏nierza.

144 W owym czasie w pow. P∏ock dzia∏a∏y dwie du˝e struktury podziemia niepodleg∏oÊciowego: dowodzo-
ny przez por. Franciszka Majewskiego „S∏onego” oddzia∏ ROAK z Obwodu „Mewa” i oddzia∏ NZW
por. Józefa Boguszewskiego „Lwa”, który od po∏owy 1946 r. wchodzi∏ w sk∏ad zorganizowanej przez
por. Stefana Bronarskiego „Romana” regionalnej struktury NZW u˝ywajàcej nazwy 11 Grupa Opera-
cyjna NSZ.

145 W ciàgu zaledwie trzech miesi´cy do wspó∏pracy z UB zwerbowano w mieÊcie i powiecie ponad 50
osób. Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e w tym czasie wykreÊlono z ewidencji PUBP oko∏o 20 osób, liczba osób
zwerbowanych wzrasta do ponad siedemdziesi´ciu.

146 W opisywanym okresie zaobserwowaç mo˝na w P∏ocku narastajàcy konflikt mi´dzy cz∏onkami PPR
a PPS. Wydaje si´, ˝e w∏aÊnie PPS, zaraz po PSL, poddana zosta∏a najwi´kszej inwigilacji. Zarówno w do-
nosach informatorów, jak i analizach szefa PUBP du˝o miejsca poÊwi´cono postawie cz∏onków cieszàcej
si´ w P∏ocku du˝ym poparciem jeszcze z okresu przedwojennego PPS, wobec poczynaƒ zdominowanych
przez PPR w∏adz miasta i powiatu. P∏occy socjaliÊci, Êwiadomi zaufania, jakim si´ cieszyli oraz wielolet-
niego dorobku politycznego swojej partii, nie zgadzali si´ z narzuconà dominacjà tworzàcej si´ elity ko-
munistycznej. Przede wszystkim protestowali przeciw obsadzaniu niemal wszystkich stanowisk w admini-
stracji miejskiej i powiatowej przez prostackich i niedouczonych urz´dników z PPR. Podj´te przez
funkcjonariuszy UB dzia∏ania w znacznym stopniu powstrzyma∏y t´ fal´ krytyki. Znalaz∏o to odzwiercie-
dlenie w raportach przekazywanych z P∏ocka przez por. Stefana Go∏´biewskiego do WUBP w Warszawie:
„PPS – kierownictwo opanowane przez prawych (sympatycy WRN), jednak ostatnio idzie bardziej na
wspó∏prac´ z PPR” (AIPN, 0206/124, t. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe i miesi´czne za lata
1945–1949, Raport dekadowy kierownika PUBP w P∏ocku za okres 27 IX 1946–7 X 1946 r., k. 52).



Tymczasem podj´te wobec PSL dzia∏ania represyjne zacz´∏y przynosiç pierw-
sze efekty. W raporcie z 20 wrzeÊnia agent „Andrzej” donosi∏: „10 wrzeÊnia mia-
∏o si´ odbyç zebranie Ko∏a Miejskiego, z powodu nieprzybycia cz∏onków zebra-
nie si´ nie odby∏o. W dniu 17 wrzeÊnia mia∏a przyjechaç instruktorka z Warszawy,
ale nie przyjecha∏a z niewiadomych powodów. [...] Ch∏opi ze wsi przyje˝d˝ajà
w dalszym ciàgu, ale nie tak licznie jak pierw. Po zajÊciu 18 sierpnia nie by∏o jesz-
cze ani jednego zebrania miejskiego. Przypuszczam, ˝e sà to przyczynà tego re-
zygnacja lub te˝ obawa”147.

Paêdziernik. Atak ROAK na posterunek MO w Radziwiu
26 paêdziernika 1946 r. w P∏ocku odbywa∏a si´ najwi´ksza zbrojna akcja pod-

ziemia niepodleg∏oÊciowego. Oko∏o godz. 11 wieczorem po∏àczone oddzia∏y
W∏adys∏awa Dubielaka „MyÊliwego”148 i Józefa Mickiewicza „Iskry”149 z Obwodu
„Rybitwa” Ruchu Oporu Armii Krajowej rozbi∏y posterunek MO w Radziwiu. Po
wtargni´ciu do budynku, w którym znajdowa∏o si´ trzech funkcjonariuszy MO
i dwóch cz∏onków ORMO, partyzanci zniszczyli akta milicyjne, w których znaj-
dowa∏y si´ raporty i donosy agentów. Milicjantów ukarali ch∏ostà za z∏e trakto-
wanie mieszkaƒców i propagowanie idei komunistycznej. Wycofujàc si´, zabrali
z posterunku broƒ (17 karabinów, rkm) oraz amunicj´. Podczas akcji nie oddano
ani jednego strza∏u. Tej samej nocy oddzia∏y „MyÊliwego” i „Iskry” wykona∏y po-
dobne akcje na posterunki MO w Górach k. P∏ocka, ¸àcku i Dobrzykowie. Prze-
prowadzenie zakrojonej na takà skal´ akcji mo˝liwe by∏o dzi´ki u˝yciu samocho-
dów z rozbitej kilka godzin wczeÊniej w lasach nieopodal Gàbina kolumny
zaopatrzeniowej WUBP w Bydgoszczy150.
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147 Ibidem, Raport dekadowy kierownika PUBP w P∏ocku za okres 18 IX 1946–28 IX 1946 r., k. 50.
148 W∏adys∏aw Dubielak – ur. 20 VII 1924 r. w Dobrzykowie. Przed wojnà uczeƒ Gimnazjum im. W∏ady-

s∏awa Jagie∏∏y w P∏ocku. W czasie okupacji niemieckiej ˝o∏nierz AK, dowódca placówki w Dobrzyko-
wie. Po wkroczeniu wojsk radzieckich dowódca oddzia∏u ROAK w pow. Gostynin. Ujawni∏ si´ w War-
szawie w kwietniu 1947 r. Zagro˝ony aresztowaniem wyjecha∏ do Wroc∏awia, skàd we wrzeÊniu 1949 r.
zbieg∏ do Berlina Zachodniego. W marcu 1950 r. rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç w polskich organizacjach wy-
wiadowczych dzia∏ajàcych dla Wielkiej Brytanii. Aresztowany 10 IX 1954 r. w Berlinie Wschodnim
przez s∏u˝b´ bezpieczeƒstwa NRD, 14 IX 1954 r. przekazany do Polski. Wyrokiem Wojskowego Sàdu
Garnizonowego w Warszawie 4 VI 1955 r. skazany na kar´ Êmierci. Wyrok wykonano 27 X 1955 r.
(J. Paw∏owicz, op. cit., s. 93–94).

149 Adam Dubrawski „Iskra”, Józef Mickiewicz – ur. 28 I 1924 r. w Adamowie na Nowogródczyênie.
W czasie okupacji niemieckiej ˝o∏nierz Nowogródzkiego Okr´gu AK. Uczestnik akcji „Ostra brama”.
Po zaj´ciu przez wojska radzieckie wschodnich terenów Rzeczypospolitej dowódca patrolu zbrojnego
wchodzàcego w sk∏ad podziemia antyradzieckiego. W marcu 1946 r. pod zmienionym nazwiskiem
(Józef Mickiewicz) przedosta∏ si´ do Polski i zamieszka∏ w powiecie gostyniƒskim. Od czerwca 1946 r.
do stycznia 1947 r. dowódca oddzia∏u zbrojnego ROAK w Obwodzie „Rybitwa”. Po rozwiàzaniu od-
dzia∏u nie ujawni∏ si´ podczas amnestii 1947 r. Ukrywa∏ si´ w Szczecinie i Wroc∏awiu. Aresztowany
6 IX 1950 r. Skazany przez WSR w Warszawie na kar´ Êmierci zamienionà na 15 lat wi´zienia (J. Paw-
∏owicz, op. cit., s. 94–95).

150 Archiwum Wojsk Làdowych, Akta WSG w Warszawie, Sg 12/55, Akta sprawy W∏adys∏awa Dubielaka;
AP m.st. Warszawy, Akta WSR w Warszawie, Sr 1327/50, Akta sprawy Adama Dubrawskiego i W∏ady-
s∏awa Milczarskiego; AIPN, 0206/124, t. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe i miesi´czne za lata
1945–1949, Raport dekadowy kierownika PUBP w P∏ocku za okres 28 X 1946–8 XI 1946 r., k. 65; Re-
lacja Adama Dubrawskiego, 6 VI 2002 r., nagranie w zbiorach autora.



Listopad – grudzieƒ. Przedwyborcze represje wobec PSL 
Od 12 do 19 listopada wi´kszoÊç funkcjonariuszy PUBP w P∏ocku zaanga˝o-

wana by∏a w ochron´ procesów politycznych, jakie odbywa∏y si´ w budynku sàdu.
W tych dniach obradowa∏ w P∏ocku na sesji wyjazdowej Wojskowy Sàd Rejono-
wy z Warszawy, który rozpatrywa∏ spraw´ ˝o∏nierzy Polskiego Zwiàzku Powstaƒ-
czego. Podczas trzech kolejnych rozpraw dwudziestu ˝o∏nierzy PZP zosta∏o ska-
zanych na d∏ugoletnie wyroki wi´zienia151.

W listopadzie rozpocz´to w P∏ocku przygotowania do zapowiedzianych na
19 stycznia 1947 r. wyborów do Sejmu Ustawodawczego. W raporcie z 8 listopa-
da szef PUBP meldowa∏: „Komisja Porozumiewawcza Stronnictw Demokratycz-
nych zakoƒczy∏a organizowanie Komisji Obwodowych, do których nie wszed∏ ˝a-
den cz∏onek PSL. Jak nam nasza agentura donosi, w PSL do tej chwili nie jest
zdecydowane, kogo wystawiç na pos∏a. Poniewa˝ ch∏opi chcieliby widzieç pos∏a
ch∏opa, natomiast obecni kierownicy PSL chcieliby widzieç kandydata inteligen-
ta, tak jak np. rejent Makowski, zdecydowany reakcjonista. Specjalnych przygo-
towaƒ do wyborów do tej chwili Zarzàd PSL nie robi∏. Z wypowiedzi poszczegól-
nych cz∏onków PSL wynika, i˝ sà za∏amani, poniewa˝ twierdzà, ˝e wybory i wyniki
b´dà takie, jakie b´dzie chcia∏ PPR”152.

W tym te˝ czasie z P∏ocka w celu zabezpieczenia kampanii przedwyborczej
i wyborów wyjecha∏o do M∏awy stu funkcjonariuszy MO i ORMO. W powiecie
p∏ockim do wszystkich obwodów wyborczych przydzielono po jednym funkcjona-
riuszu UB, MO i cz∏onku ORMO.

W po∏owie grudnia 1946 r. w ramach przygotowaƒ do wyborów w powiecie
p∏ockim zwi´kszono represje przeciw cz∏onkom PSL i „niepewnym” z PPS. W ra-
porcie z 18 grudnia 1946 r. szef PUBP pisa∏: „Wyborcze komisje obwodowe jesz-
cze ostatecznie nieskompletowane, dzi´ki lekcewa˝eniu tej sprawy przez pe∏no-
mocników po linii paƒstwowej i partyjnej. Komisje stare prawie w ca∏oÊci by∏y
zwerbowane, wobec nowych zmian b´dziemy werbowaç od nowa. PSL na temat
wyborów prawie nic nie dyskutuje, ale i nic nie robi. Prawie wszyscy pepeesowcy
z komisji zostali usuni´ci jako niepewni. Na ostatniej Komisji Porozumiewawczej
Stronnictw Demokratycznych przedstawiciel PPS zaznaczy∏, ˝e stanowisko PPS
w sprawie skreÊlania z list wyborczych jest takie, aby skreÊlaç tych tylko, którym
jest sàdownie udowodniona wspó∏praca z bandami lub okupantem [...] PSL nadal
w trakcie rozk∏adu, na dwóch gminnych ko∏ach uchwalono rezolucje o rozwiàza-
niu PSL i przejÊciu do SL, to samo przygotowuje si´ na nast´pnych gminach. Ofi-
cjalnej propagandy lub zebrania ze strony PSL w obecnej dekadzie nie by∏o.

Przygotowujemy plan oficjalnego rozwiàzania Zarzàdu Powiatowego PSL
i przejÊcia do SL, wszelkie dane wskazujà, i˝ plan ten nie zawiedzie.

Tajnego aparatu wyborczego [PSL] ustalono dotychczas 16 osób, w tym komi-
sarz powiatowy i ∏àcznik P∏ock – Warszawa.
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151 Podczas rozpraw zapad∏y wyroki od roku do do˝ywotniego wi´zienia. Dowódca PZP Marceli Kowalski zo-
sta∏ skazany na 10 lat wi´zienia. Zmar∏ w wi´zieniu w P∏ocku 22 IX 1948 r. (J. Paw∏owicz, op. cit., s. 180).

152 AIPN, 0206/124, t. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe i miesi´czne za lata 1945–1949, Raport de-
kadowy kierownika PUBP w P∏ocku za okres 28 X 1946–8 XI 1946 r., k. 63.



Dotychczas przygotowano do aresztów prewencyjnych 17 osób”153.
Liczba ta sukcesywnie ros∏a. W ostatniej dekadzie grudnia 1946 r. funkcjona-

riusze UB aresztowali 54 cz∏onków PSL pod pretekstem posiadania broni, kon-
taktu z podziemiem niepodleg∏oÊciowym lub niewywiàzania si´ ze Êwiadczeƒ rze-
czowych. Doprowadzi∏o to do rozwiàzania zarzàdów gminnych PSL w pi´tnastu
gminach powiatu, a tak˝e sk∏oni∏o do ukrywania si´ kilku cz∏onków Zarzàdu Po-
wiatowego. Praktycznie na prze∏omie 1946 i 1947 r. PSL w powiecie p∏ockim ze-
sz∏o do podziemia. Oficjalnie dzia∏a∏y tylko trzy zarzàdy gminne – w Bia∏ej, Dro-
binie i Rogozinie. 

RównoczeÊnie z dzia∏aniami wymierzonymi w PSL trwa∏y akcje przeciw ukry-
wajàcym si´ ˝o∏nierzom niepodleg∏oÊciowego podziemia zbrojnego. 17 i 18 grud-
nia 1946 r. w gminach Bodzanów i Miszewo Murowane grupa operacyjna UB,
MO i KBW przeprowadzi∏a operacj´ majàcà na celu schwytanie Józefa Budnic-
kiego „Ró˝y”154 i Ludomira Âwierzyƒskiego „Lutka”155 z oddzia∏u Jana Boles∏a-
wa Jaroszewskiego „Zawiei”. Akcja nie przynios∏a ˝adnego rezultatu.

III. ZNIEWALANIE SPO¸ECZE¡STWA, PACYFIKACJA PPS

Rok 1947

Styczeƒ. Sfa∏szowane wybory i rozbicie PSL. Ataki na PPS
11 stycznia 1947 r. rozwiàzany zosta∏ w P∏ocku Zarzàd Powiatowy PSL. Usta-

wicznie inwigilujàc to Êrodowisko, UB dowiedzia∏o si´ na poczàtku stycznia
1947 r., kto nale˝y do tajnych struktur powiatowych stronnictwa przeznaczonych
do obs∏ugi komisji wyborczych. Zdekonspirowano wówczas 33 m´˝ów zaufania,
trzech ∏àczników i dwóch cz∏onków komisji wyborczych. Po zatrzymaniu przez
UB wi´kszoÊç tych osób zrezygnowa∏a z udzia∏u w akcji wyborczej. SpoÊród
41 cz∏onków PSL wytypowanych przez w∏adze partii na m´˝ów zaufania wszyscy
zrezygnowali z dalszej dzia∏alnoÊci. Tylko w szeÊciu obwodach, wytypowanych
przez UB, pozwolono na udzia∏ przedstawicieli PSL w pracach komisji wybor-
czych.

Kilka dni przed wyborami funkcjonariusze UB aresztowali w powiecie kolej-
nych 75 cz∏onków i sympatyków PSL.
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153 Ibidem, Raport dekadowy za okres od dnia 18 XII 1946 do 28 XII 1946 r., k. 78.
154 Jan Budnicki – syn Stanis∏awa i ¸ucji, ur. 17 III 1920 r. w Rogowie, pow. P∏ock. W czasie okupacji nie-

mieckiej ˝o∏nierz AK. Po wkroczeniu wojsk radzieckich, zagro˝ony aresztowaniem, wspólnie z Ludo-
mirem Âwierzyƒskim „Lutkiem” zorganizowa∏ dziesi´cioosobowy oddzia∏ samoobrony, kontynuujàc
walk´ z nowym okupantem. U˝ywa∏ pseudonimu „Ró˝a”. Aresztowany 23 III 1946 r., kilka dni póêniej
zbieg∏ z wi´zienia w P∏ocku. Ukrywa∏ si´ do amnestii 1947 r.

155 Lucjan Âwierzyƒski „Lutek” – ur. 15 VIII 1925 r. we wsi Garwacz (pow. P∏ock), syn Józefa i Stefanii.
W czasie okupacji niemieckiej ˝o∏nierz AK. Po wkroczeniu wojsk radzieckich, zagro˝ony aresztowa-
niem, wspólnie z Józefem Budnickim „Ró˝à” zorganizowa∏ dziesi´cioosobowy oddzia∏ samoobrony,
kontynuujàc walk´ z nowym okupantem. W paêdzierniku 1945 r. oddzia∏ Âwierzyƒskiego wszed∏
w sk∏ad oddzia∏u ROAK Jana Boles∏awa Jaroszewskiego „Zawiei”.



Dla wzmocnienia dzia∏aƒ UB w terenie i dla zabezpieczenia lokali partyjnych
w P∏ocku utworzono uzbrojone bojówki PPR i PPS. W raporcie z 17 stycznia
1947 r. szef PUBP meldowa∏: „partie polityczne PPR i PPS zmobilizowane
i uzbrojone. PPR w sile 25 ludzi dobrze uzbrojonych i gotowych na ka˝de ˝àda-
nie, PPS w sile 25 ludzi bardzo s∏abo uzbrojonych”156. Niestety, nie zachowa∏y si´
dokumenty UB opisujàce przebieg wyborów do Sejmu 19 stycznia 1947 r. Og∏o-
szenie oficjalnych wyników definitywnie zakoƒczy∏o dzia∏alnoÊç PSL w powiecie
p∏ockim157. Fa∏szerstwami wyborczymi oraz likwidacjà PSL w P∏ocku i powiecie
zajmowali si´ funkcjonariusze Sekcji 5 PUBP, której dzia∏alnoÊç by∏a nadzorowa-
na przez zast´pc´ szefa Urz´du Sergiusza Niczyporuka.

Likwidacja PSL i pacyfikacja sympatyzujàcych z nim Êrodowisk w powiecie p∏oc-
kim zakoƒczy∏a etap walki komunistów z legalnà opozycjà politycznà. Rozpoczà∏
si´ nowy okres dzia∏alnoÊci PUBP – teraz jego funkcjonariusze rozpocz´li dzia∏a-
nia operacyjne majàce na celu wyeliminowanie z „bratniej” PPS przeciwników po-
∏àczenia z PPR. Najbardziej aktywnych oponentów poddano inwigilacji, którà pro-
wadzili m.in. agenci: „Ka∏amarz”, „RyÊ”, „Migacz”, „Âmia∏y”, „Partyzant”.

W kolejnych raportach kierowanych do WUBP w Warszawie szef Urz´du
meldowa∏: „w dniu 26 bm. [stycznia] przyby∏ do P∏ocka premier rzàdu Osóbka-
-Morawski. Przyj´cie mia∏o charakter partyjny, przyjazd by∏ zwiàzany z ca∏kowi-
tym uruchomieniem Elektrowni P∏ockiej. Po puszczeniu turbozespo∏u Premier
przyby∏ do teatru, gdzie wyg∏osi∏ referat przyj´ty owacyjnie przez publicznoÊç.
Bilety wst´pu PPS rozprowadzi∏o mi´dzy swych cz∏onków i sympatyków. Nato-
miast z PPR poza sekretarzami partii nikogo nie wpuszczono”158.

Ataki na PPS i oczekiwane przez resortowych mocodawców tendencyjne in-
formacje zajmowa∏y wiele miejsca w donosach tajnych wspó∏pracowników. Wy-
bitnie tendencyjny obraz p∏ockiej PPS odnajdujemy w raportach szefa PUBP dla
WUBP w Warszawie. Meldowa∏ on np.: „z PPS wspó∏praca nie jest zbyt dobra
z winy PPS, która chce zawsze zajmowaç czo∏owe stanowiska, powo∏ujàc si´ przy
ka˝dej okazji na swój stan d∏ugoletniej tradycji. W PPS istniejà pog∏oski, ˝e jako-
by UB zmusi∏o ich cz∏onka ob. Perneja do zrzeczenia si´ mandatu poselskiego,
a komitet PPS nie stara si´ wyjaÊniç swym cz∏onkom powodu zrzeczenia si´, gdy˝
jak nam wiadomo, by∏o to za∏atwione odgórnie na ostatniej odprawie sekretarzy
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156 AIPN, 0206/124, t. 1, cz. 2, PUBP P∏ock, Raport dekadowy za okres od dnia 8 I 1947 do 18 I 1947 r., 
k. 5.

157 W raporcie dekadowym z 28 I 1947 r. szef PUBP meldowa∏: „Po rozbiciu PSL daje si´ zauwa˝yç wzrost
SL, które kosztem PSL wzros∏o o 5000 cz∏onków. Do chwili rozwiàzania PSL, SL liczy∏o oko∏o 1500
cz∏onków, w zwiàzku z tym nale˝y szczególnà uwag´ zwróciç na SL. Pomimo zawartej umowy mi´dzy
PPR i PPS obie te partie nie mogà wejÊç na tory szczerej wspó∏pracy – z winy PPS. PPS opanowane
przez starych dzia∏aczy sprzed 1939 r., ich ambicje nie mogà pogodziç si´ z tym, ˝e m∏odzi dzia∏acze
PPR-owcy im dorównujà, a nawet przewy˝szajà. PPS obecnie na terenie miasta i powiatu liczy 1750
cz∏onków. SD nadal jest ma∏o aktywne, posiada 340 cz∏onków, przewa˝nie element urz´dniczy. PPR
wzros∏o na mieÊcie i powiecie do 9422 cz∏onków. Jak da∏o si´ zauwa˝yç tak w akcji przedwyborczej, jak
i w samym dniu g∏osowania, Komitet Miejski PPR nie stanà∏ na wysokoÊci zadania przez nieumiej´tne
organizowanie akcji wyborczej – z∏y stosunek do inteligencji, co êle wp∏ywa na werbunek do partii” (ibi-
dem, Raport dekadowy za okres od dnia 18 I 1947 do 28 I 1947 r., k. 6).

158 Ibidem, k. 7.



komitetów powiatowych i miejskich. Obywatel Lipiec z Komitetu Wojewódzkie-
go PPS w rozmowie w cztery oczy z ka˝dym sekretarzem da∏ instrukcj´, by w sze-
regi PPS wciàgaç kogo si´ tylko da – nie patrzàc na opinie i ˝eby za wszelkà
cen´ wsadzaç wtyczki do PPR i SL”159. W kolejnym raporcie Stefan Go∏´biewski
donosi∏: „W PPS daje si´ zauwa˝yç nadal usi∏owanie, aby wciàgaç jak najwi´cej
ludzi, nie patrzàc, kim oni sà lub byli. W rezultacie coraz wi´cej ró˝nego cham-
stwa PPS wch∏ania w swe szeregi i dlatego stosunek PPS z PPR jest niezdecydo-
wany, a czasem nawet wrogi. Z góry PPS nic na to nie reagujà”160.

Luty – marzec – kwiecieƒ. Amnestia – zwolnienia z wi´zieƒ i ujawnienia 
W lutym 1947 r. Sejm og∏osi∏ ustaw´ o amnestii, dajàcà ludziom podziemia

pozornà mo˝liwoÊç zakoƒczenia walki i powrotu do normalnego ˝ycia. W P∏ocku
Komisja Amnestyjna, w której sk∏ad wchodzili funkcjonariusz UB i pracownik
Powiatowej Rady Narodowej, rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç dopiero 6 marca. Urz´do-
wa∏a w siedzibie PUBP. Wed∏ug przewidywaƒ UB z wi´zienia w P∏ocku mia∏o
wyjÊç oko∏o 700 osób przetrzymywanych z powodów politycznych. W okresie
obowiàzywania ustawy amnestyjnej w powiecie p∏ockim dzia∏a∏y z∏o˝one z funk-
cjonariuszy UB i ˝o∏nierzy KBW grupy propagandowe, których zadaniem by∏o
prowadzenie agitacji amnestyjnej.

W okresie amnestii, w marcu i kwietniu 1947 r., w powiecie p∏ockim ujawni∏o
si´ 65 osób. By∏o wÊród nich 34 dezerterów z WP, jeden dezerter z UB, jeden ˝o∏-
nierz NSZ, szeÊciu cz∏onków WiN, osiemnastu ˝o∏nierzy ROAK, trzy osoby nie-
legalnie posiadajàce broƒ, dwie osoby poszukiwane za z∏odziejstwo. Ujawniajàcy
si´ zdali pi´ç sztuk broni i osiemnaÊcie sztuk amunicji161. Z wi´zienia w P∏ocku
zwolniono 686 osób162.

5 marca do P∏ocka przyby∏ nowy komendant powiatowy MO por. Sobolewski.
Zakoƒczy∏ si´ tym samym kilkumiesi´czny okres ba∏aganu w strukturach milicji,
spowodowany brakiem komendanta.

Na prze∏omie marca i kwietnia 1947 r. Sekcja III PUBP w P∏ocku mia∏a
dwóch agentów i trzynastu informatorów. O innych sekcjach nie ma danych z te-
go okresu163. 

Maj. ZajÊcia w Wyszogrodzie 
Zdaniem szefa p∏ockiego PUBP w maju 1947 r. administracjà w powiecie po-

dzieli∏y si´ PPR i SL. Na pi´tnastu wójtów jedenastu nale˝a∏o do PPR, czterech
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159 Ibidem, Raport dekadowy za okres od dnia 28 I 1947 do 8 II 1947 r., k. 9.
160 Ibidem, Raport dekadowy za okres od dnia 8 II 1947 do 28 II 1947 r., k. 12. Zdumiewa hipokryzja za-

warta w tych dokumentach; szef PUBP b´dàcy cz∏onkiem p∏ockiej organizacji PPR, w szeregach któ-
rej znajdowali si´ autentyczni mordercy i kryminaliÊci ze szwadronu Êmierci Rypiƒskiego, a tak˝e zwy-
k∏e p∏ockie m´ty i szumowiny, mia∏ czelnoÊç opiniowaç miejscowy PPS i zarzucaç tej partii niew∏aÊciwy
dobór ludzi.

161 Ibidem, Sprawozdanie z akcji ujawnienia si´ i sytuacji politycznej w powiecie, k. 1.
162 Ibidem, Raport dekadowy za okres od dnia 28 III 1947 do 8 IV 1947 r., k. 32.
163 AIPN, 0255/318, Raporty specjalne WUBP w Warszawie, PUBP P∏ock, Sprawozdanie dekadowe za

okres 28 III 1947–8 IV 1947 r., k. 31.



do SL. Wszyscy przewodniczàcy rad gminnych byli cz∏onkami PPR, natomiast
przewodniczàcy Powiatowej Rady Narodowej by∏ cz∏onkiem SL. 

Zdecydowanie inaczej wyglàda∏a sytuacja w P∏ocku, który by∏ miastem wy-
dzielonym. Jego prezydent pochodzi∏ z PPR, ale administracja prawie wy∏àcznie
by∏a w r´kach PPS. Równie˝ w Radzie Miejskiej PPS mia∏a wi´kszoÊç. Cz∏onko-
wie PPS zarzàdzali te˝ spó∏dzielnià „Spo∏em”, spó∏dzielnià „Zgoda” oraz Izbà
Skarbowà.

W nocy z 13 na 14 maja milicjanci z posterunku w Wyszogrodzie i referent
gminny UB Adam Klonowski aresztowali dwie kobiety oskar˝one o wywo∏anie
zajÊç antypaƒstwowych i pobicie milicjanta164. W ich obronie14 maja ju˝ o godz.
8 rano przed posterunkiem MO zebra∏o si´ oko∏o trzystu mieszkaƒców Wyszo-
grodu. ˚àdali natychmiastowego zwolnienia kobiet z aresztu. Podobnie jak dzieƒ
wczeÊniej, wznosili okrzyki przeciwko rzàdowi komunistycznemu i Zwiàzkowi
Radzieckiemu. Pobili wspó∏pracujàcego z milicjà Hersza Nejmana, miejscowego
cz∏onka PPR narodowoÊci ˝ydowskiej, do którego krzyczano: „Wasze rzàdzenie
si´ ju˝ skoƒczy”. 

Protestujàcy zostali rozp´dzeni po przybyciu do Wyszogrodu posi∏ków milicji
i UB z P∏ocka. Za udzia∏ w proteÊcie aresztowano jedenastu mieszkaƒców Wy-
szogrodu: Jana Grzelaka, Mari´ Gabin, Antonin´ Witwickà, Alfred´ Zalewskà,
Stanis∏aw´ W∏odarskà, Janin´ Szkop, Regin´ Zalewskà, Eugeniusza Mijasa, Ja-
na Mielczarka, Józefa Szulewskiego i Zygmunta Balciƒskiego165.

ZajÊcia w Wyszogrodzie odbi∏y si´ szerokim echem nie tylko w powiecie p∏oc-
kim. Za nieodpowiedzialne zachowanie oraz sprowokowanie zajÊç funkcjonariu-
sze MO ponieÊli konsekwencje s∏u˝bowe, natomiast referent gminny UB Adam
Klonowski zosta∏ dyscyplinarnie zwolniony ze s∏u˝by166. 

Czerwiec – lipiec – sierpieƒ – wrzesieƒ. Wsypa w ROAK. Reorganizacja p∏oc-
kiego UB. Dzia∏ania przeciw instytucjom katolickim

2 czerwca funkcjonariusze PUBP zlikwidowali w P∏ocku jeden z lokali konspi-
racyjnych ROAK. Wsypa nastàpi∏a po przypadkowym aresztowaniu Mariana
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164 13 V 1947 r. w Wyszogrodzie dosz∏o do zajÊç mi´dzy mieszkaƒcami miasta a milicjantami z tamtejsze-
go posterunku. Sprowokowane one zosta∏y przez funkcjonariusza MO Stanis∏awa Olczaka, który pró-
bowa∏ zarekwirowaç rower przeje˝d˝ajàcemu obok posterunku uczniowi gimnazjum. Ten nie odda∏ ro-
weru. Do pomocy w obezw∏adnieniu ch∏opca Olczak wezwa∏ pos∏ugujàcego na posterunku MO
Niemca. W trakcie szamotaniny ch∏opak zosta∏ pobity, si∏à odebrano mu rower, którym Olczak odje-
cha∏. Ca∏emu zajÊciu przyglàda∏a si´ grupa mieszkaƒców Wyszogrodu, którzy krzyczeli „nie dawaç ro-
weru – niech sobie kupi, oni zarabiajà lepiej od nas”. Kilka minut póêniej na posterunek przysz∏a gru-
pa kobiet, które protestujàc przeciwko okradzeniu i pobiciu gimnazjalisty, pobi∏y z kolei Niemca
i funkcjonariusza MO Baczewskiego, którego próbowano te˝ rozbroiç. W obronie bitego Niemca sta-
n´∏a Alicja Listke, ˝ona referenta gminnego UB Adama Klonowskiego, równie˝ Niemka. W trakcie
zajÊcia zarówno uczestnicy, jak i gapie wznosili okrzyki przeciwko komunistom i Zwiàzkowi Radziec-
kiemu oraz ˝àdali chleba. ZajÊcie trwa∏o blisko godzin´, po czym protestujàcy rozeszli si´.

165 AIPN, 0206/12, t. 1, Raporty specjalne WUBP do MBP za rok 1947, Raport specjalny szefa WUBP
w Warszawie pp∏k. Tadeusza Paszty, 16 V 1947, k. 62.

166 Powodem zwolnienia Klonowskiego ze s∏u˝by w UB nie by∏y tylko zajÊcia w Wyszogrodzie, ale tak˝e
m.in. to, ˝e „dnia 8 V 1947 r. Klonowski bez wymaganego zezwolenia swoich zwierzchników zawar∏



Majewskiego, przy którym znaleziono w walizce dwa automaty MP i 204 sztuki
amunicji167. Zatrzymany by∏ rodzonym bratem por. Franciszka Majewskiego
„S∏onego”, dowódcy oddzia∏u ROAK dzia∏ajàcego m.in. w powiecie p∏ockim, na-
tomiast broƒ, którà przenosi∏, otrzyma∏ od Wiktorii Pospisiel, zamieszka∏ej
w P∏ocku przy ul. Stalina 27168. Aresztowana Pospisiel zezna∏a, ˝e broƒ otrzyma-
∏a od swego syna Stanis∏awa Pospisiela169, funkcjonariusza PUBP w Wejherowie,
który dzieƒ wczeÊniej przywióz∏ jà dla „S∏onego”. Likwidacja lokalu przy ul. Sta-
lina by∏a jednym z najwi´kszych sukcesów p∏ockiego PUBP w 1947 r.

W sierpniu 1947 r. MBP przeprowadzi∏o reorganizacj´ wojewódzkich i powia-
towych struktur resortu bezpieczeƒstwa. Zgodnie z etatem nr 35/221, zatwierdzo-
nym przez wiceministra Mieczys∏awa Mietkowskiego, od 22 sierpnia 1947 r.
w PUBP w P∏ocku istnia∏y 53 stanowiska wojskowe dla funkcjonariuszy (30 ofi-
cerów, 11 podoficerów, 12 szeregowych), trzy stanowiska cywilne i cztery kon-
traktowe, równie˝ dla osób cywilnych. Struktura organizacyjna Urz´du wyglàda-
∏a wówczas nast´pujàco:

– Kierownictwo (3 stanowiska): szef Urz´du (mjr), zast´pca szefa Urz´du 
(kpt.), starszy referent (por.);

– Samodzielne stanowisko: starszy referent personalny (ppor.);
– Sekretariat (2 stanowiska): sekretarz (chor.), maszynistka (cywil);
– Referat I (2 stanowiska): starszy referent (ppor.), referent (chor.);
– Referat II (3 stanowiska): referent ewidencji operacyjnej (chor.), szyfrant – 

fotograf (chor.), kurier specjalnej poczty (plut.);
– Referat III (5 stanowisk): starszy referent (ppor.), referent (chor. – 2 stano-

wiska), m∏odszy referent (st. sier˝. – 2 stanowiska); 
– Referat IV (4 stanowiska): starszy referent (ppor.), referent (chor. – 2 sta-

nowiska), m∏odszy referent (st. sier˝. – 2 stanowiska);
– Referat V (4 stanowiska): starszy referent (ppor.), referent (chor. – 2 stano-

wiska), m∏odszy referent (st. sier˝.);
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w Wyszogrodzie zwiàzek ma∏˝eƒski z 17-letnià Alicjà Listke, córkà volksdeutscha II grupy” (AIPN,
0892/488, Teczka personalna Adama Klonowskiego, Raport naczelnika Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy
WUBP w Warszawie, 11 VII 1947 r., k. 32).

167 Po odebraniu od Wiktorii Pospisiel broni Marian Majewski uda∏ si´ na przystanek autobusowy, by od-
jechaç do stacjonujàcego nieopodal P∏ocka oddzia∏u „S∏onego”. Poniewa˝ do odjazdu autobusu by∏o
jeszcze kilka minut, wyszed∏ kupiç coÊ do picia, walizk´ z bronià pozostawiajàc pod opiekà kierowcy.
Ten zaÊ pod nieobecnoÊç w∏aÊciciela chcia∏ ukraÊç jej zawartoÊç. Widzàc, i˝ w Êrodku jest broƒ, prze-
straszy∏ si´ i zawiadomi∏ stojàcego nieopodal milicjanta. Majewskiego aresztowano na rogatkach mia-
sta. Zosta∏ skazany przez WSR w Warszawie na 5 lat wi´zienia (AP m.st. Warszawy, Akta WSR w War-
szawie, Sr 1387/47, Akta sprawy Wiktorii Pospisiel i Mariana Majewskiego).

168 Lokal, w którym mieszka∏a Wiktoria Pospisiel, przy ul. Stalina 27, wykorzystywany by∏ przez ROAK
niemal od powstania organizacji. Odbywa∏y si´ w nim spotkania Franciszka Majewskiego „S∏onego”
z cz∏onkami ROAK organizacji z P∏ocka i powiatu, s∏u˝y∏ te˝ jako punkt przerzutowy broni. Wiktoria
Pospisiel zosta∏a skazana przez WSR w Warszawie na 5 lat wi´zienia.

169 Stanis∏aw Pospisiel „Leszek” zosta∏ aresztowany 4 VI 1947 r. Przes∏uchiwany by∏ w siedzibie WUBP
w Gdaƒsku m.in. przez delegowanego z P∏ocka st. referenta Tadeusza Woênickiego. Podczas transpor-
tu na rozpraw´ sàdowà przed WSR w Warszawie zbieg∏ z konwoju. Do∏àczy∏ do oddzia∏u „S∏onego”.
Zginà∏ 22 II 1949 r. w walce z Grupà Operacyjnà UB i KBW nieopodal wsi Sinogóra, gm. Lubowidz,
pow. M∏awa. 



– Referat Âledczy (3 stanowiska): starszy oficer Êledczy (por.), oficer Êledczy 
(ppor. – 2 stanowiska);

– Placówka UBP – Bodzanów (3 stanowiska): starszy referent (ppor.), refe-
rent (chor.), m∏odszy referent (st. sier˝.);

– Placówka UBP – Brudzeƒ Du˝y (3 stanowiska): starszy referent (ppor.), re-
ferent (chor.), m∏odszy referent (st. sier˝.);

– Placówka UBP – Drobin (3 stanowiska): starszy referent (ppor.), referent 
(chor.), m∏odszy referent (st. sier˝.);

– Aparat gospodarczy (8 stanowisk): intendent (chor.), administrator (cywil),
buchalter (cywil), szofer (plut. – 2 stanowiska), sprzàtaczka (cywil – 2 sta-
nowiska dla etatów kontraktowych), woênica (cywil – stanowisko dla etatu
kontraktowego);

– Ochrona (14 stanowisk): komendant (chor.), wartownik (szer. – 9 stanowisk);
– Areszt: oddzia∏owy (st. sier˝.), wartownik (szer. – 3 stanowiska);
– Ambulatorium: lekarz (kpt.), piel´gniarka (cywil – stanowisko dla etatu

kontraktowego).
Urzàd mia∏ 38 pistoletów stanowiàcych broƒ osobistà funkcjonariuszy, 10 pis-

toletów maszynowych, 5 karabinów170. Ponadto na wyposa˝eniu PUBP by∏ samo-
chód osobowy, ci´˝arowy i motocykl.

W sierpniu 1947 r. Referat IV PUBP w P∏ocku rozpoczà∏ szeÊç spraw opera-
cyjno-Êledczych171, które dotyczy∏y przest´pstw gospodarczych. Romualda Kop-
czyƒskiego podejrzewano o nielegalnà sprzeda˝ pochodzàcych z UNRRA wyro-
bów miedzianych. Po przeprowadzeniu dochodzenia spraw´ przekazano do
Wydzia∏u IV WUBP w Warszawie. Kotowskiego, administratora Paƒstwowego
Majàtku NieruchomoÊci Ziemskich, podejrzewano o niegospodarnoÊç i dewasta-
cj´ majàtku. Po zakoƒczeniu Êledztwa akta wys∏ano naczelnikowi Wydzia∏u IV
WUBP w Warszawie. In˝yniera Nieklasa, kierownika odlewni z P∏ockich Zak∏a-
dów Przemys∏owych, podejrzewano o niszczenie odlewów. Poniewa˝ funkcjona-
riusze UB nie mieli wystarczajàcych dowodów, za∏o˝yli spraw´ o kryptonimie
„Ogieƒ”. Kierownika zakupów w ZEOM172 Juliana Bartmana podejrzewano
o nadu˝ycia; jego sprawie nadano kryptonim „Szabrownik”. Pracowników Spó∏-
dzielni Rolniczo-Handlowej „Samopomoc Ch∏opska” w P∏ocku podejrzewano
o wysy∏anie do m∏ynów w Kutnie nadmiernie zanieczyszczonego zbo˝a. Spraw´
wed∏ug w∏aÊciwoÊci przes∏ano do PUBP w Kutnie. 

Zaniechano natomiast prowadzenia sprawy J´drzejewskiego, Królikowskiego
i Che∏mickiego – rejentów z P∏ocka podejrzanych o nadu˝ycia. Spraw´ przekaza-
no kierownikowi ochrony skarbowej w P∏ocku – Bedli.

We wrzeÊniu wszcz´to spraw´ o kryptonimie „¸apownik” przeciwko Aleksan-
drowi Wasilewskiemu – naczelnikowi Wydzia∏u Powiatowego Urz´du Likwida-
cyjnego w P∏ocku – podejrzewanemu o branie ∏apówek.
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170 AIPN, MBP, 2354, Etaty personalne PUBP, Etat nr 35/221.
171 Tak okreÊlano sprawy, w których cz´Êç podejrzanych by∏a ju˝ aresztowana.
172 Dokumenty UB oraz znana literatura opisujàca histori´ P∏ocka po 1945 r. nie rozwijajà tego skrótu.



Zdecydowanie inaczej przedstawia si´ w tym okresie dzia∏alnoÊç Referatu V.
Od sierpnia 1947 r. zatrudniano w nim trzech funkcjonariuszy, z którymi wspó∏-
pracowa∏o 58 informatorów. Wydaje si´, i˝ referat ten prowadzi∏ najbardziej
ofensywnà ze wszystkich referatów PUBP dzia∏alnoÊç w terenie. Jego funkcjona-
riusze inwigilowali personel kancelarii i dyrektora p∏ockiego „Caritasu”, spowo-
dowali rozwiàzanie p∏ockiej struktury Katolickiego Stowarzyszenia M∏odzie˝y,
prowadzili dzia∏ania represyjne wobec g∏oszàcych patriotyczne kazania probosz-
cza parafii K´pa Polska ks. Józefowskiego i proboszcza parafii Âwi´cieniec
ks. Krywiƒczuka. Materia∏y dotyczàce obu ksi´˝y zosta∏y przekazane do WUBP
w Warszawie. Poza tym funkcjonariusze podj´li interwencj´ u komendanta huf-
ca ZHP w P∏ocku, by zniech´ca∏ harcerzy do udzia∏u w uroczystoÊciach koÊciel-
nych. Prowadzili werbunek informatorów w Êrodowisku koÊcielnym, we wrzeÊniu
1947 r. zwerbowali do wspó∏pracy osobistego kierowc´ bp. Tadeusza Paw∏a
Zakrzewskiego, który – zdaniem szefa Urz´du – „o ka˝dym ruchu i prowadzonej
rozmowie w czasie jazdy” informowa∏ UB173.

Poza inwigilacjà KoÊcio∏a katolickiego funkcjonariusze Referatu V prowadzi-
li dzia∏ania operacyjne wobec wszystkich partii politycznych i organizacji spo∏ecz-
nych dzia∏ajàcych w powiecie. W raporcie z 11 listopada 1947 r. szef Urz´du mel-
dowa∏: „dokonamy wszelkich staraƒ i zbieramy materia∏y na wszystkich cz∏onków
zarzàdów w partiach i organizacjach w celu nasadzenia tam agentury. [...] Zebra-
liÊmy materia∏y kompromitujàce na doktora Zieliƒskiego, cz∏onka Komitetu
Miejskiego PPS, który wbrew zarzàdzeniu Ministerstwa pobiera∏ za szczepienia
przeciwdurowe od ludnoÊci po 20 z∏ od osoby, zbierajàc 280 tys. z∏, które podzie-
li∏ pomi´dzy siebie i personel mu podleg∏y bez wiedzy Zarzàdu Miejskiego. [...]
Po ustaleniu przez agentur´ o wznowieniu ponownej dzia∏alnoÊci PSL na naszym
terenie przez prezesa powiatowego ob. Korczaka, który mia∏ nastawienie odgór-
ne, by PSL tworzyç systemem kadrowym, tzn. wydawaç legitymacje 2–5 na ka˝-
dej gminie osobom najbardziej oddanym PSL. PrzystàpiliÊmy do rozbicia za po-
mocà agentury, której daliÊmy nastawienie, by sia∏a ferment w szeregach
cz∏onków, a my przeprowadziliÊmy rozmowy z aktywistami, które da∏y wynik, ˝e
nale˝àcy do PSL si´ wycofali, zdajàc legitymacje nam lub je niszczàc”174.

JednoczeÊnie w PUBP w P∏ocku prowadzono dzia∏alnoÊç polityczno-wycho-
wawczà oraz szkoleniowà. Szkolenia polityczno-wychowawcze odbywa∏y si´ raz
w tygodniu i trwa∏y trzy godziny. Zazwyczaj godzin´ zajmowa∏ wyk∏ad, po nim na-
st´powa∏a godzina pytaƒ kontrolnych, a potem lektura prasy i broszur resorto-
wych. 

Poza tym w PUBP organizowano kursy ogólnokszta∏càce dla funkcjonariuszy
UB, MO i p∏ockiego wi´zienia. Spotka∏y si´ one jednak z minimalnym zaintere-
sowaniem – w paêdzierniku 1947 r. w zakresie pierwszej klasy gimnazjum uczy∏
si´ tylko jeden funkcjonariusz. Nie powiod∏y si´ te˝ próby zorganizowania kur-
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173 AIPN, 0206/124, t. 1, cz. 2, PUBP P∏ock, Sprawozdanie Referatu V PUBP w P∏ocku za okres 15 VIII
1947–15 XI 1947 r., k. 90.

174 Ibidem, k. 90–91.



sów korespondencyjnych. Zdaniem szefa Urz´du ch´tni po przejrzeniu nades∏a-
nych skryptów zrezygnowali – materia∏ by∏ dla nich zbyt trudny175. Du˝o wi´k-
szym zainteresowaniem cieszy∏y si´ kursy z zakresu szko∏y podstawowej. Do trze-
ciej klasy chodzi∏o 34 funkcjonariuszy, a do piàtej – trzydziestu. 

Paêdziernik – listopad – grudzieƒ. Likwidacja W∏adys∏awa Rypiƒskiego
przez patrol „Cacki”. Po∏àczenie ROAK z NZW

11 paêdziernika 1947 r. dowodzony przez Wiktora Stryjewskiego „Cack´” pa-
trol ROAK zlikwidowa∏ W∏adys∏awa Rypiƒskiego „Ryp´”176. Zabicie Rypiƒskie-
go by∏o du˝ym zaskoczeniem dla tutejszego UB, bo dotychczas powiat p∏ocki na-
le˝a∏ do spokojniejszych na pó∏nocno-zachodnim Mazowszu. W zasadzie od
jesieni 1946 r. oddzia∏y zbrojnego podziemia niepodleg∏oÊciowego nie przepro-
wadzi∏y tam ˝adnych akcji, a agenci informowali jedynie o przejÊciu oddzia∏ów
przez jakàÊ wieÊ.

Do gmin Drobin i ¸´g wys∏ano dwóch funkcjonariuszy UB z P∏ocka, by zwer-
bowali agentów i ustalili sprawców zabójstwa. Wys∏ano te˝ w teren dwie grupy
operacyjne KP MO oraz grup´ operacyjnà KBW. Aresztowano cztery osoby, któ-
re osadzono w wi´zieniu w P∏ocku i poddano rozpracowaniu przez agentur´ wi´-
ziennà. Przechwycono m.in. gryps, który chcia∏ przekazaç swemu bratu jeden
z zatrzymanych. W rezultacie wszyscy aresztowani po przewiezieniu do siedziby
PUBP przyznali si´ do udzia∏u w przygotowaniach do akcji, co z kolei spowodo-
wa∏o aresztowanie kolejnych trzech osób177. ˚aden z uczestniczàcych w akcji par-
tyzantów nie zosta∏ schwytany.

Wzrost intensywnoÊci dzia∏aƒ zbrojnych oddzia∏ów podziemia niepodleg∏o-
Êciowego spowodowany by∏ po∏àczeniem si´ dwóch du˝ych struktur dzia∏ajàcych
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175 AIPN, 0206/124, t. 1, cz. 2, PUBP P∏ock, Sprawozdanie ze szkolenia kadr w PUBP w P∏ocku, k. 93.
176 Podczas gdy cz∏onkowie „szwadronu Êmierci” Rypiƒskiego przebywali w ró˝nych miejscach Polski, on

sam pozosta∏ w ¸´gu. Pewny swej bezkarnoÊci, liczàc na ochron´ aparatu partyjnego i funkcjonariuszy
resortu bezpieczeƒstwa, kontynuowa∏ dzia∏alnoÊç aktywisty PPR. M.in. z luboÊcià organizowa∏ w oko-
licznych wsiach wielogodzinne wiece, w czasie których agitowa∏ rolników za kolektywizacjà wsi i two-
rzeniem PGR-ów. Taki wiec zwo∏a∏ w Chudzynku k. Drobina, niewielkiej wsi oddalonej od ¸´gu zale-
dwie o oko∏o 5 km. Za poÊrednictwem milicjantów z ¸´gu przys∏a∏ so∏tysowi Franciszkowi
Raniszewskiemu polecenie zorganizowania spotkania z mieszkaƒcami. Odby∏o si´ ono 11 X 1947 r., za-
cz´∏o o godz. 15 i trwa∏o blisko dwie godziny. Oko∏o godz. 17.30 W∏adys∏aw Rypiƒski w towarzystwie
komendanta posterunku MO z ¸´gu Stanis∏awa Gajdziƒskiego wraca∏ do domu. Niespe∏na kilometr za
wsià zostali zabici przez ˝o∏nierzy ROAK. O obecnoÊci Rypiƒskiego w Chudzynku powiadomi∏ party-
zantów kuzyn Franciszka Raniszewskiego, Józef, w którego gospodarstwie przebywa∏ akurat por. Fran-
ciszek Majewski „S∏ony”, dowódca oddzia∏u ROAK z Obwodu „Mewa”. Patrol dowodzony przez sier˝.
Stryjewskiego wchodzi∏ w sk∏ad oddzia∏u „S∏onego”. Partyzanci obstawili drogi wyjazdowe ze wsi. Przy
drodze do ¸´gu pozycje zaj´li sier˝. Wiktor Stryjewski „Cacko”, Szczepan Stryjewski „Józef” i Ludo-
mir Peczyƒski „W∏adek”, przy drodze do wsi Psary – por. Majewski i Henryk Gosik „Doktorek”. W cza-
sie walki przypadkowo zabito Karola Przyby∏owskiego, woênic´ wiozàcego Rypiƒskiego do ¸´gu, oraz
raniono w r´k´ jadàcà tà samà bryczkà Mari´ Szadkowskà (AP m.st. Warszawy, Akta WSR w Warsza-
wie, Sr 1567/47, Akta sprawy Józefa Raniszewskiego i innych).

177 Ogó∏em aresztowano wówczas siedem osób wspó∏pracujàcych z partyzantami: Franciszka Raniszew-
skiego, Jana Jagielskiego, Józefa Raniszewskiego, Stanis∏awa Raniszewskiego, Lucjana Rokickiego,
Janin´ Samoraj i Iren´ Samoraj. Z wyjàtkiem Janiny Samoraj wszyscy byli sàdzeni przez WSR w War-
szawie i skazani na wyroki od 6 miesi´cy do 12 lat wi´zienia. 



w powiatach: m∏awskim, p∏ockim, p∏oƒskim, sierpeckim, cz´Êciowo lipnowskim
i rypiƒskim. 19 paêdziernika 1947 r. we wsi Polesie (gmina Baboszewo, powiat
p∏oƒski) nastàpi∏o oficjalne po∏àczenie oddzia∏ów Obwodu „Mewa” ROAK do-
wodzonych przez por. Franciszka Majewskiego „S∏onego” ze strukturami NZW
dowodzonymi przez por. Stefana Bronarskiego „Romana” (u˝ywa∏ on tak˝e
pseudonimu „LiÊç”), które na wymienionym terenie u˝ywa∏o nazwy 11 Grupa
Operacyjna NSZ. Wspólna organizacja zachowa∏a t´ nazw´. Teren podzielono na
rejony, którym przypisano poszczególne patrole bojowe. Powiat p∏ocki wspólnie
z p∏oƒskim znajdowa∏ si´ w Rejonie I, dowodzonym przez Wiktora Stryjewskie-
go „Cack´”.

Dzieƒ wczeÊniej, 18 paêdziernika, w PUBP w P∏ocku odby∏a si´ narada
z przedstawicielami UB z Sierpca i M∏awy w celu ustalenia wspólnych dzia∏aƒ
zmierzajàcych do likwidacji intensywnie rozwijajàcego si´ podziemia zbrojnego.

W grudniu 1947 r. odpowiedzialny za zwalczanie niepodleg∏oÊciowego pod-
ziemia zbrojnego Referat III PUBP mia∏ w P∏ocku dwóch agentów i czternastu
informatorów, z których najbardziej aktywnymi byli agenci o pseudonimach
„Brzoza” i „RównoÊç”. 

Rok 1948

Styczeƒ – luty – marzec – kwiecieƒ – maj. Przygotowanie do „zjednoczenia”
PPS z PPR. Poszukiwanie ˝o∏nierzy NZW 

27 stycznia 1948 r. WSR w Warszawie na sesji wyjazdowej w P∏ocku skaza∏ za
pomoc w zabójstwie W∏adys∏awa Rypiƒskiego wspó∏pracowników ROAK: Józe-
fa Raniszewskiego – na 12 lat wi´zienia, Franciszka Raniszewskiego – na 10 lat,
Stanis∏awa Grabowskiego – na 10 lat, Stanis∏awa Raniszewskiego – na 3 lata,
Jana Jagielskiego – na rok, Lucjana Rokickiego – na szeÊç miesi´cy wi´zienia,
Iren´ Samoraj – na szeÊç miesi´cy (wyrok zawieszono na rok)178.

W lutym 1948 r. Referat III PUBP zwerbowa∏ w powiecie p∏ockim 105 agen-
tów sygnalizacyjnych (ich zadaniem by∏o zawiadamianie o pojawieniu si´ we wsi
nieznanych osób), natomiast Referat V mia∏ 51 tajnych wspó∏pracowników –
funkcjonariusze przeprowadzili 126 spotkaƒ z nimi i otrzymali 88 meldunków179.

W zwiàzku z przemówieniem Józefa Cyrankiewicza wzywajàcym do po∏àcze-
nia partii „robotniczych” funkcjonariusze PUBP zintensyfikowali dzia∏ania zmie-
rzajàce do wykrycia w strukturach obu partii, PPR i PPS, przeciwników „jedno-
Êci”. W raporcie z 1 kwietnia 1948 r. szef PUBP meldowa∏: „w pierwszym okresie
po przemówieniu premiera Cyrankiewicza da∏o si´ odczuç przygn´bienie, pewnà
dezorientacj´ wÊród cz∏onków PPS, a nawet wrogie wystàpienia, jak to mia∏o
miejsce na kole Paƒstw[owych] Zak∏[adów] Samochodowych w P∏ocku [...] Pew-
na cz´Êç wypowiada si´ pozytywnie, których mo˝na oceniç jako karierowiczy
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178 AIPN, 0206/124, t. 2, cz. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe, miesi´czne za lata 1945–1949,
Raport miesi´czny za okres od dnia 31 I 1948 do dnia 29 II 1948 r., k. 5.

179 Ibidem, k. 4.



[sic!] i oboj´tnie im jest, do której partii b´dà nale˝eç, a wa˝ne dla nich jest, by
utrzymaç si´ na swych stanowiskach, nie odnosi si´ to do wszystkich, ale wi´kszo-
Êci tak. Inni odnoszà si´ z rezerwà i stosunek ich jest oboj´tny lub wrogi...”180.

W kwietniu 1948 r. zlikwidowano w Referacie II PUBP stanowisko kuriera
specjalnej poczty181, natomiast w maju 1948 r. – samodzielne stanowisko starsze-
go referenta personalnego. Na jego miejsce utworzono jednoosobowy Referat
ds. poboru, zatrudniono w nim funkcjonariusza w stopniu chorà˝ego182.

W poszukiwaniu dzia∏ajàcych w powiecie p∏ockim patroli 11 Grupy Operacyj-
nej NSZ funkcjonariusze UB wspólnie z plutonem operacyjnym KP MO i ˝o∏nie-
rzami KBW niemal codziennie przeprowadzali ob∏awy i rewizje w rejonach uzna-
nych za „szczególnie zagro˝one bandytyzmem”. Nie pozosta∏a bez reakcji ˝adna
informacja o przejÊciu w nocy przez obserwowanà wieÊ jakichÊ nieznanych ludzi
lub o wizycie kogoÊ nieznajomego u sàsiadów. Niemal natychmiast grupa opera-
cyjna przeczesywa∏a teren i przeprowadza∏a rewizje we wskazanych gospodar-
stwach. Dzia∏ania te nastawione by∏y w du˝ym stopniu na zastraszenie ludnoÊci.
Sposób, w jaki ˝o∏nierze i funkcjonariusze UB traktowali ludnoÊç cywilnà, ilustru-
jà wspomnienia jednej z ofiar: „na rozkaz porucznika Aleksieja KBW rozebra∏o
i zniszczy∏o wszystkie nasze budynki w Lubowiczu – mieszkanie, obor´, chlew,
spichlerz i stodo∏´. ZostaliÊmy pod go∏ym niebem, sàsiedzi mocno pomagali na-
prawiaç budynki, ale w maju po raz drugi zniszczyli wszystko i przykazali ludno-
Êci, ˝e jak b´dà pomagali, to ca∏à wieÊ zniszczà. Mój ojciec by∏ wspania∏ym, lubia-
nym i szanowanym cz∏owiekiem, mia∏ ju˝ 85 lat, wi´c sàsiedzi z ca∏ej wsi znów si´
zebrali i w par´ dni naprawili budynki w siedemdziesi´ciu procentach”183. 

Zatrzymani podczas ob∏aw cz∏onkowie podziemia niepodleg∏oÊciowego lub
ich wspó∏pracownicy poddawani byli ju˝ w miejscu zatrzymania okrutnemu Êledz-
twu. Zeznania wymuszano za pomocà kijów, dràgów i cepów: „Po obstawieniu
zabudowaƒ za˝àdano otworzenia drzwi, czemu ob. Knyszewska z powodu póênej
godziny odmówi∏a, wobec czego chor. Mierzanowski wywa˝y∏ je sam przy pomo-
cy drà˝ka drewnianego, po czym wszed∏ do wn´trza wraz z szefem i kilkoma
funkcjonariuszami b[ezpieczeƒstwa] p[ublicznego].

Obecnym w mieszkaniu dwóm braciom Knyszewskim – Eugeniuszowi i W∏a-
dys∏awowi – kazano wstaç z ∏ó˝ka, podnieÊç r´ce do góry, a po przeprowadzeniu
rewizji domowej, która nie da∏a ˝adnego rezultatu, wyprowadzono Knyszewskie-
go Eugeniusza w bieliênie do stodo∏y celem przeprowadzenia tam dalszej rewizji
i przes∏uchania ww.

W stodole Mierzanowski pyta∏ si´ Knyszewskiego, gdzie posiada on broƒ oraz
co robi∏ w nocy z 5 na 6 stycznia 1948 r., a nie dowiedziawszy si´ nic, co mog∏o
potwierdziç dokonanie napadu przez niego na ob. Karliƒskà, kopnà∏ go dwukrot-
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180 Ibidem, Raport za okres od dnia 1 III 1948 do dnia 1 IV 1948 r., k. 6.
181 AIPN, MBP, 2354, Etaty personalne PUBP, Rozkaz 042/Org., 19 IV 1948 r.
182 Ibidem, Rozkaz 043/Org., 10 V 1948 r.
183 J. Wyszyƒski, Wolnonajomnyj [w:] Wspomnienia Sybiraków, t. 6, Warszawa 1992, s. 291; K. Krajewski,

T. ¸abuszewski, „¸upaszka”, „M∏ot”, „Huzar”, Warszawa 2002, s. 736.



nie w pachwin´ i przyrodzenie. Inni funkcjonariusze b[ezpieczeƒstwa] p[ublicz-
nego], widzàc to, przewrócili Knyszewskiego i zacz´li go biç, a wi´c: chor. Noga
Jerzy – drewnianà ∏opatà, która z∏ama∏a si´ na ciele Knyszewskiego, chor. Ola-
sek Stanis∏aw – cepem, który równie˝ z∏ama∏, oraz chor. Adamski Zbigniew – ki-
jem. Obecny przy tym szef ppor. K∏uciƒski powiedzia∏: »dosyç« i Adamski wypro-
wadzi∏ Knyszewskiego Eugeniusza do domu, a przyprowadzi∏ na polecenie
Mierzanowskiego drugiego, tj. Knyszewskiego W∏adys∏awa, b´dàcego tylko w bie-
liênie, który po wst´pnym dochodzeniu zosta∏ pobity w podobny sposób przez
Adamskiego oraz Olaska i Nog´, z tym ˝e Adamski przyniós∏ Êcierki uprzednio
umoczone w wodzie i przez nie bito w pi´ty oraz w plecy ww.”184

W tym przypadku ˝adna z torturowanych osób nic wspólnego z podziemiem
nie mia∏a. Ludzie ci zostali tylko pomówieni o wspó∏prac´ i udzia∏ w akcji. Dzi´-
ki szybkiej interwencji matki zwolniono ich z aresztu. Jednak cytowany powy˝ej
tajny raport, przygotowany przez naczelnika Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy
WUBP w Warszawie dla szefa tego˝ urz´du, nie pozostawia z∏udzeƒ co do me-
tod stosowanych przez UB wobec podejrzanych o dzia∏alnoÊç podziemnà185.

Uczestniczàcy w ob∏awach i przeprowadzajàcy rewizje ˝o∏nierze KBW za swo-
jà postaw´ i osiàgni´cia byli sowicie nagradzani. Zgodnie z rozkazem dowódcy
KBW gen. Âwietlika ka˝dy ˝o∏nierz za odnalezienie i przekazanie dowódcy kara-
binu, pistoletu lub granatu mia∏ otrzymaç premi´: za karabin i pistolet – po
1000 z∏, za granat – 500 z∏, za automat – 2000 z∏, za rkm – 5000 z∏, za ckm, moê-
dzierz, dzia∏o, karabin przeciwpancerny, radiostacj´ – 10 000 z∏. Dowódca pluto-
nu za ka˝de 10 sztuk zdobytej lub znalezionej przez jego ˝o∏nierzy broni dosta-
wa∏ premi´ w wysokoÊci 5000 z∏, natomiast dowódcy kompanii, batalionu i ich
zast´pcy ds. polityczno-wychowawczych – od 3000 do 5000 z∏186.

Czerwiec – lipiec. Obawy przed kolektywizacjà
1 czerwca 1948 r. do P∏ocka zosta∏ przeniesiony na stanowisko zast´pcy

szefa Urz´du kpt. Konstanty Murawski, do niedawna kierownik Wydzia∏u
ds. Funkcjonariuszy WUBP w Lublinie. Zastàpi∏ on zwolnionego ppor. Sergiusza
Niczyporuka.
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184 AIPN, 0833/277, Akta osobowe, Olasek Stanis∏aw, Raport naczelnika Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy
WUBP w Warszawie z 9 III 1948 r. dla szefa WUBP w Warszawie. Decyzjà szefa WUBP w Warszawie
p∏k. Tadeusza Paszty z 10 III 1948 r. uczestnicy opisanej powy˝ej akcji zostali ukarani: K∏uciƒski Anto-
ni – trzema tygodniami aresztu domowego, Mierzanowski Micha∏ – dwoma tygodniami aresztu domo-
wego, Olasek Stanis∏aw, Adamski Zbigniew, Noga Jerzy – 10 dniami aresztu domowego.

185 Ani relacja Jana Wyszyƒskiego ze wsi Lubowicz w pow. Wysokie Mazowieckie, ani cytowany raport na-
czelnika Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie nie odnoszà si´ akurat do pow. P∏ock.
Funkcjonariusze z PUBP w P∏ocku brali jednak udzia∏ w opisanych wypadkach. Wspominam o nich, by
zobrazowaç sposób, w jaki odbywa∏y si´ takie „operacje” KBW i UB. Grupy operacyjne KBW i UB
z P∏ocka w podobny sposób pozbawi∏y niemal ca∏ego majàtku rodziny Sumiƒskich z Chudzynka (gm.
Bielsk), Stryjewskich z ˚ychowa (gm. Racià˝, pow. Sierpc), Zakrzewskich z Szapska (gm. Stro˝´cin,
pow. P∏oƒsk), Kozaneckich z Czerniewa (gm. Rogozino) i dziesiàtki innych osób zaanga˝owanych
w dzia∏alnoÊç niepodleg∏oÊciowà.

186 AIPN, 686/229, Akta KBW, Rozkazy ÊciÊle tajne, Rozkaz nr 007 dowódcy KBW, 22 I 1948 r., k. 1.



19 czerwca 1948 r. ponownie odby∏y si´ w P∏ocku posiedzenia wyjazdowe
WSR z Warszawy. Sàdzeni byli cz∏onkowie PSL z powiatu p∏ockiego wspó∏pracu-
jàcy z dowodzonymi przez por. Franciszka Majewskiego „S∏onego” oddzia∏ami
NZW. W dniu tym skazani zostali: Mieczys∏aw Jagodziƒski i Wac∏aw Samoraj –
na do˝ywotnie wi´zienie, Zenon Samoraj i Stanis∏aw Witkowski – na 15 lat wi´-
zienia, Antoni Wiatr – na 8 lat wi´zienia, Stefan Witkowski – na 6 lat, Stefan
B∏aszczak – na 5 lat, Jan Witkowski – na rok wi´zienia. W stosunku do Janiny
Witkowskiej post´powanie zawieszono ze wzgl´du na jej zaawansowanà cià˝´
i zbli˝ajàcy si´ okres porodu. Jerzego Witkowskiego i Stanis∏awa Jankowskiego
uniewinniono.

W lipcu 1948 r. uleg∏y znacznemu pogorszeniu nastroje mieszkaƒców powia-
tu p∏ockiego, zw∏aszcza wsi. W raporcie miesi´cznym szef PUBP informowa∏:
„bioràc pod uwag´ agenturalne doniesienia i oficjalne wypowiedzi ludnoÊci, na-
stroje ludnoÊci wiejskiej o tyle si´ pogorszy∏y, ˝e ludnoÊç wiejska jako bezpoÊred-
nio zainteresowana spó∏dzielczoÊcià produkcji rolnej du˝o o tym mówi i ró˝nie
komentuje. Twierdzàc, ˝e b´dà ko∏chozy. Nawet wÊród cz∏onków PPR sà wrogie
wypowiedzi przeciw spó∏dzielczoÊci, jak to mia∏o miejsce na zebraniu aktywu Po-
wiatowego Komitetu PPR, na którym to zebraniu by∏ sekretarz Komitetu Woje-
wódzkiego tow. Tokarski, gdzie jeden z sekretarzy gminnych powiedzia∏, ˝e na je-
go gminie (Staroêreby) dzia∏kowicze187 powiedzieli, ˝e nie oddadzà, a jak by im
ktoÊ ziemi´ zabraç chcia∏, to b´dà broniç kosami. Jak mo˝na wnioskowaç z tych
wypowiedzi, ˝e albo brak jest uÊwiadomienia wÊród cz∏onków PPR, albo te˝ spe-
cjalnie jest straszenie ch∏opa ma∏orolnego przez element reakcyjny”188.

Podczas wakacji 1948 r. kontynuowano inwigilacj´ partii politycznych P∏ocka
i powiatu oraz Êrodowisk odgrywajàcych istotnà rol´ w kszta∏towaniu opinii pu-
blicznej. Agentura UB w PPS sk∏ada∏a si´ z dwunastu informatorów i jednego
agenta. W Êrodowisku tym funkcjonariusze Referatu V PUBP prowadzili siedem
spraw ewidencyjnych i dwie agenturalne. W strukturach SL dzia∏a∏o trzynastu in-
formatorów i dwóch agentów, natomiast w SD dwóch informatorów i jeden
agent. W Liceum Pedagogicznym dzia∏a∏o dwóch informatorów, w kierownictwie
zwiàzków zawodowych dwóch informatorów i jeden agent, w ZNP dwóch infor-
matorów. Penetrowano równie˝ dzia∏ajàce legalnie Êrodowiska m∏odzie˝owe –
w Organizacji M∏odzie˝y Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego dzia∏a∏o
dwóch informatorów, w ZHP tak˝e dwóch, natomiast w ZMW RP „Wici” jeden
informator i jeden agent. 

Sta∏ym elementem pracy funkcjonariuszy Referatu V by∏o inwigilowanie dzia-
∏alnoÊci KoÊcio∏a katolickiego i innych organizacji wyznaniowych. 24 lipca funk-
cjonariusze PUBP zatrzymali prowadzàcych dzia∏alnoÊç religijnà dwóch Êwiad-
ków Jehowy – Leona Wikier´ i (?) Nowaka. W zwiàzku z tym, i˝ Wikiera ukrywa∏
si´ przed s∏u˝bà wojskowà, decyzjà prokuratora zosta∏ aresztowany. W lipcu
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187 Dzia∏kowiczami nazywano rolników, którzy dostali ziemi´ w ramach reformy rolnej.
188 AIPN, 0206/124, t. 2, cz. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe, miesi´czne za lata 1945–1949, Ra-

port miesi´czny za okres od dnia 1 VII 1948 do dnia 31 VII 1948 r., k. 30.



1948 r. funkcjonariusze Referatu V PUBP korzystali ze wspó∏pracy 62 informa-
torów189.

Funkcjonariusze Referatu IV mieli 35 informatorów i dwóch rezydentów, od
których otrzymali 37 doniesieƒ190. Jednak najbardziej sieç agenturalnà rozwija∏
Referat III, który mia∏ 21 informatorów w P∏ocku, a w powiecie 46. Ogó∏em
funkcjonariusze PUBP w lipcu 1948 r. mieli dwóch rezydentów, 24 agentów
i 222 informatorów191.

Sierpieƒ. Nieudana akcja UB przeciw patrolowi „Cacki”. Por. Eugeniusz Ser-
wiƒski na czele p∏ockiego UB

W sierpniu 1948 r. funkcjonariusze PUBP przeprowadzili dwie operacje prze-
ciw ˝o∏nierzom patrolu NZW dowodzonego przez sier˝. Wiktora Stryjewskiego
„Cack´”. Pierwsza odby∏a si´ 10 sierpnia w powiecie lipnowskim – we wsi Ka-
mieƒ Kotowy, gmina T∏uchowo. Dowodzi∏ nià osobiÊcie szef PUBP por. Stefan
Go∏´biewski. Po otrzymaniu informacji agenturalnej, ˝e w jednym z gospodarstw
tej wsi znajduje si´ patrol „Cacki”, wyruszy∏ na ob∏aw´ z 30 funkcjonariuszami
UB i MO. Na skutek nieudolnego prowadzenia oraz braku wsparcia ze strony
KBW i funkcjonariuszy PUBP z Lipna i Sierpca, którzy nie zostali o niczym po-
wiadomieni, akcja zakoƒczy∏a si´ kl´skà. 

Po okrà˝eniu budynków, w których znajdowali si´ ˝o∏nierze NZW, dosz∏o do
ponad dwugodzinnej walki. Zgin´li w niej m∏odszy referent PUBP Tadeusz Mar-
ciniak i funkcjonariusz plutonu specjalnego KP MO w P∏ocku Stanis∏aw Milew-
ski. Po stronie NZW zabito brata dowódcy oddzia∏u Szczepana Stryjewskiego
„Józefa”. Pozostali przerwali pierÊcieƒ okrà˝enia i zbiegli w kierunku komplek-
su leÊnego w okolicach Sk´pego. Dopiero po zakoƒczeniu tej akcji por. Stefan
Go∏´biewski powiadomi∏ PUBP w Lipnie, Sierpcu i Rypinie i powróci∏ do P∏oc-
ka, nie podejmujàc poÊcigu192.

Nieudolnie przeprowadzona operacja odbi∏a si´ szerokim echem wÊród funk-
cjonariuszy UB z powiatów p∏ockiego, sierpeckiego, lipnowskiego i rypiƒskiego.
Stefan Go∏´biewski, oskar˝any o tchórzostwo i ucieczk´ z pola walki, 28 wrzeÊnia
1948 r. przeniesiony zosta∏ do PUBP w Sochaczewie193. Na stanowisku szefa
PUBP tego samego dnia zastàpi∏ go por. Eugeniusz Serwiƒski, do niedawna szef
PUBP w Sochaczewie.
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189 Ibidem, k. 33–36.
190 Ibidem, k. 38.
191 Ibidem, k. 40.
192 Ibidem, Raport miesi´czny za okres od dnia 1 VIII 1948 do dnia 31 VIII 1948 r., k. 52.
193 Konsekwencje nieudolnie przeprowadzonej akcji nie zakoƒczy∏y si´ dla Go∏´biewskiego przeniesie-

niem do PUBP w Sochaczewie. 31 X 1948 r. na wniosek Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy WUBP w War-
szawie zosta∏ aresztowany i postawiony przed WSR pod zarzutem: „˝e jako szef PUBP w P∏ocku, do-
wodzàc grupà operacyjnà w miejscowoÊci Kamieƒ Kotowy, pow. Lipno, w akcji przeciwko bandzie
NZW pod dowództwem »Cacki« w czasie zetkni´cia si´ z nieprzyjacielem z tchórzostwa uciek∏ z pola
walki, pozostawiajàc grup´ bez dowództwa, przez co ponios∏a ona pora˝k´ oraz straci∏a dwóch zabitych
funkcjonariuszy”, a tak˝e „od maja 1948 r. do 20 II 1948 r. jako szef PUBP w P∏ocku dopuÊci∏ si´ bez-
czynnoÊci w∏adzy z pobudek osobistych, a mianowicie majàc konkretne dane zezwalajàce na Êciganie



Wrzesieƒ. Akcja NZW przeciw dzia∏aczom PPR. Fala aresztowaƒ wÊród ˝o∏-
nierzy NZW. Âmierç por. „S∏onego”

We wrzeÊniu 1948 r. nastroje spo∏eczne w powiecie p∏ockim uleg∏y znaczne-
mu pogorszeniu na skutek prowadzonej przez w∏adze akcji organizowania na
wsiach spó∏dzielni produkcyjnych. W raporcie z 30 wrzeÊnia 1948 r. szef PUBP
meldowa∏: „opierajàc si´ na agencyjno-informacyjnych doniesieniach oraz ofi-
cjalnych danych, mo˝na stwierdziç, ˝e ludnoÊç w dalszym ciàgu szeroko komen-
tuje na temat spó∏dzielczoÊci wytwórczej na wsi. Elementy reakcyjne podsycajà
ludnoÊç ma∏o uÊwiadomionà, zastraszajàc jà, ˝e b´dà robiç »ko∏chozy«, ˝e rzàd
b´dzie zabiera∏ ziemi´ ch∏opom przemocà i przymusowo b´dzie robiç »ko∏cho-
zy«. Niektórzy cz∏onkowie partii politycznych, jak SL, PPS a nawet i PPR sà wro-
go ustosunkowani do spó∏dzielczoÊci wytwórczej”194.

15 wrzeÊnia w godzinach wieczornych dowodzone przez por. Franciszka
Majewskiego „S∏onego” po∏àczone patrole 11 Grupy Operacyjnej NSZ przepro-
wadzi∏y likwidacj´ cz∏onków PPR w Staroêrebach. Zabito sekretarza gminnego
PPR Stanis∏awa Witkowskiego i Jana Goleniewskiego. Po akcji ekspropriacyjnej
w Urz´dzie Gminy, na poczcie i w miejscowej spó∏dzielni oddzia∏ przejecha∏ do
wsi Bromierzyk nieopodal Staroêreb, gdzie zastrzelono cz∏onka PPR Feliksa
Modzelewskiego i postrzelono zast´pc´ wójta, Stanis∏awa Bujakowskiego. 

Akcja poÊcigowa, podj´ta przez funkcjonariuszy PUBP w P∏ocku niemal na-
tychmiast po opuszczeniu Staroêreb przez oddzia∏ NZW, nie przynios∏a ˝adnych
rezultatów. Zapoczàtkowa∏a jednak dzia∏ania, których skutkiem by∏o rozbicie
11 Grupy Operacyjnej NSZ. Ju˝ 16 wrzeÊnia 1948 r. w WUBP w Warszawie roz-
pocz´to realizacj´ sprawy o kryptonimie „Mordercy”. Chodzi∏o o doprowadzenie
do likwidacji niepodleg∏oÊciowego podziemia zbrojnego na pó∏nocno-zachodnim
Mazowszu. Utworzono kierowanà przez naczelnika Wydzia∏u III WUBP por.
Tadeusza Kwiatkowskiego grup´ operacyjnà, w sk∏ad której poza funkcjonariu-
szami z Warszawy wchodzili szefowie i funkcjonariusze PUBP i KP MO z M∏awy,
P∏ocka, P∏oƒska i Sierpca. Utrzymywano sta∏y kontakt z PUBP w Rypinie i Lip-
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i uj´cie bandy NZW Chorzewskiego Stanis∏awa ps. „Dziedzic”, kierujàc si´ w stosunku do niego wzgl´-
dami pokrewieƒstwa i znajomoÊci, nie wykona∏ tych czynnoÊci, które z tytu∏u s∏u˝by powinien by∏ wy-
konaç, a w szczególnoÊci zaniecha∏ Êcigania Chorzewskiego Stanis∏awa, przez co umo˝liwi∏ mu unikni´-
cia odpowiedzialnoÊci karnej”. 18 X 1949 r. zosta∏ skazany przez WSR w Warszawie na 7 lat wi´zienia
i degradacj´ do stopnia szeregowca. Sàd uniewinni∏ go od zarzutu tchórzostwa na polu walki, uzna∏ jed-
nak winnym „bezczynnoÊci w∏adzy z pobudek osobistych” w stosunku do Stanis∏awa Chorzewskiego.
W oparciu o prowadzone obecnie badania mo˝na jednoznacznie stwierdziç, ˝e zarzut ten nie zosta∏ do-
statecznie udokumentowany i potwierdzony. Stanis∏aw Chorzewski „Dziedzic”, w czasie okupacji nie-
mieckiej ˝o∏nierz AK, po wkroczeniu wojsk radzieckich dzia∏a∏ w ROAK, a nast´pnie w 11 Grupie
Operacyjnej NSZ. By∏ jednym z najbli˝szych wspó∏pracowników por. Franciszka Majewskiego „S∏one-
go”, dla którego prowadzi∏ dzia∏alnoÊç wywiadowczà. Nigdy nie dowodzi∏ oddzia∏em zbrojnym. Nie sà
znane jego dalsze losy po rozbiciu 11 Grupy Operacyjnej NSZ. Natomiast Stefan Go∏´biewski pad∏
ofiarà prowadzonej przez siebie „∏agodnej polityki represyjnej” w stosunku do mieszkaƒców pow.
P∏ock oraz wygórowanych ambicji niektórych funkcjonariuszy PUBP w P∏ocku (AIPN Ld, 0128/139,
Teczka personalna Stefana Go∏´biewskiego).

194 AIPN, 0206/124, t. 2, cz. 1, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe, miesi´czne za lata 1945–1949, Ra-
port miesi´czny za okres od dnia 1 IX 1948 do dnia 30 IX 1948 r., k. 53.



nie w województwie bydgoskim, których przedstawiciele uczestniczyli w posie-
dzeniach sztabu. Miejscem stacjonowania sztabu by∏ Sierpc. 

Grupy specjalne UB, MO i ORMO, wzmocnione ˝o∏nierzami KBW, codzien-
nie przeczesywa∏y teren w poszukiwaniu partyzantów. Przeprowadzano rewizje
zabudowaƒ wszystkich osób podejrzewanych przez UB o wspó∏prac´ z podzie-
miem. Prowadzone na niespotykanà dotychczas skal´ dzia∏ania ju˝ po czterech
dniach przynios∏y skutek. Podczas rewizji zabudowaƒ Zdzis∏awa Zakrzewskie-
go195 we wsi Szapsk (gmina Stro˝´cin, powiat p∏oƒski) ˝o∏nierze KBW odnaleêli
archiwum siatki wywiadowczej 11 Grupy Operacyjnej NSZ z powiatu p∏oƒskiego,
której Zakrzewski, u˝ywajàcy pseudonimu „Paproç”, by∏ szefem. Sta∏o si´ to mo-
mentem prze∏omowym w dzia∏aniach przeciw NZW na pó∏nocno-zachodnim
Mazowszu, bo wÊród dokumentów funkcjonariusze UB znaleêli adresy lokali
kontaktowych wykorzystywanych przez organizacj´ w Warszawie. Natychmiast
poddano je obserwacji.

Kontynuowano jednoczeÊnie dzia∏ania operacyjne w powiatach: p∏ockim,
p∏oƒskim i sierpeckim.

23 wrzeÊnia 1948 r. funkcjonariusze UB z P∏ocka aresztowali by∏ego ˝o∏nierza
AK Adama Wojciechowskiego, oskar˝onego przez komunistów o wspó∏prac´
w okresie okupacji niemieckiej z gestapo, a po wojnie z podziemiem niepodleg∏o-
Êciowym196. Zosta∏ on przewieziony do siedziby PUBP i poddany brutalnemu
Êledztwu. Dwa dni póêniej stra˝nik aresztu roznoszàcy Êniadanie znalaz∏ cia∏o
Wojciechowskiego. Wed∏ug dokumentu przygotowanego przez funkcjonariuszy
UB Êmierç nastàpi∏a przez powieszenie. Wydaje si´ jednak pewnym, ˝e funkcjo-
nariusze ukryli w ten sposób swojà zbrodni´. Zdaniem El˝biety Wojciechowskiej,
córki Adama, która widzia∏a cia∏o ojca tu˝ przed pogrzebem, podczas przes∏u-
chania na UB ojciec jej by∏ torturowany, szczuty psami i zakatowany197. 
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195 Zdzis∏aw Zakrzewski – ur. 1 V 1918 r., syn Piotra. W czasie okupacji niemieckiej ˝o∏nierz AK. Po wkro-
czeniu wojsk radzieckich dowódca dru˝yny ROAK. Nie ujawni∏ si´ w czasie amnestii 1947 r. (J. Paw∏o-
wicz, op. cit., s. 361–362).

196 Aresztowany przez Niemców w lutym 1944 r. Adam Wojciechowski faktycznie zgodzi∏ si´ na wspó∏pra-
c´, jednak nigdy jej nie podjà∏. Zwolniony z aresztu poinformowa∏ dowództwo Obwodu P∏ockiego AK
o tym fakcie i ostrzeg∏ osoby, na temat których by∏ przes∏uchiwany. Do koƒca wojny by∏ ˝o∏nierzem AK.
Po zaj´ciu pow. P∏ock przez Armi´ Czerwonà utrzymywa∏ kontakty z podziemnymi strukturami nie-
podleg∏oÊciowymi (M.M. Grzybowski, Adam Wojciechowski – ˝o∏nierz Armii Krajowej 1905–1948, P∏ock
2004, s. 16–17).

197 Tez´ t´ potwierdza wyrok Sàdu Najwy˝szego PRL, który 18 II 1963 r. rozpatrywa∏ spraw´ odszkodowa-
nia dla rodziny Adama Wojciechowskiego. W uzasadnieniu oddalajàcym skarg´ rewizyjnà prokurato-
ra generalnego, który nie dopatrywa∏ si´ podstaw wyp∏aty odszkodowania przyznanego przez Sàd Wo-
jewódzki w Warszawie, stwierdzono: „dnia 24 IX 1948 r. funkcjonariusz wi´zienny namawia∏
Wojciechowskiego do ucieczki z wi´zienia, a gdy ten uleg∏ namowie, zosta∏ zaszczuty psami, a nast´p-
nie zmaltretowany fizycznie. Rano 25 IX 1948 r. funkcjonariusz roznoszàcy posi∏ki stwierdzi∏, ˝e Woj-
ciechowski nie ˝yje. ˚aden z przes∏uchanych Êwiadków nie widzia∏ zw∏ok Wojciechowskiego wiszàcych
na p´tli. Nie jest mo˝liwe ustalenie okolicznoÊci, w jakich nastàpi∏a Êmierç Wojciechowskiego. Jedna-
kowo prawdopodobne jest zabójstwo i samobójstwo. Zdaniem Sàdu Wojewódzkiego w tej sytuacji da-
ne sà podstawy z art. 5 Ustawy z 15 XI 1956 r. o odpowiedzialnoÊci paƒstwa do zasàdzenia zadoÊçuczy-
nienia w wysokoÊci 40 000 z∏, gdy˝ sytuacja ˝yciowa powódki uleg∏a znacznemu pogorszeniu wskutek
Êmierci m´˝a i ˝ywiciela” (ibidem, s. 57).



26 wrzeÊnia 1948 r. w walce z grupà operacyjnà UB i MO z Sierpca zginà∏ por.
Franciszek Majewski „S∏ony”. Zosta∏ otoczony w zabudowaniach Jadwigi
Banaszkiewicz w W´grzynowie (powiat sierpecki) i wezwany do poddania si´.
Dom opuÊcili tylko w∏aÊciciele, których natychmiast aresztowano. Kiedy „S∏ony”
pozosta∏ sam, funkcjonariusze UB podj´li prób´ schwytania go. Po ponad sze-
Êciogodzinnej walce, ranny, pope∏ni∏ samobójstwo, aby nie wpaÊç w r´ce UB198. 

Tego samego dnia w Warszawie UB rozpocz´∏o akcj´ rozbicia sztabu 11 Gru-
py Operacyjnej NSZ, organizujàc kot∏y w lokalach kontaktowych organizacji.
W czasie trwajàcych ponad tydzieƒ dzia∏aƒ zatrzymano kilkudziesi´ciu jej cz∏on-
ków i wspó∏pracowników. W lokalu przy ul. Stalowej aresztowani zostali m.in.
por. Stefan Bronarski „Roman”, Jan Przyby∏owski „Onufry”, Romualda Przyby-
∏owska „Amerykanka”, Stanis∏aw Lewandowski „Ogrodnik”. Kilka dni póêniej
UB aresztowa∏o w Krakowie por. Stefana Majewskiego „Szczepana”, a we Wro-
c∏awiu Informacja Wojskowa zatrzyma∏a por. Jerzego Wierzbickiego „Dodka”.
Na wolnoÊci pozosta∏, ostrze˝ony w por´ przed aresztowaniem, por. Józef Bogu-
szewski „Lew”, który po kilkakrotnych nieudanych próbach nawiàzania kontak-
tu z patrolami sier˝. Wiktora Stryjewskiego „Cacki” i Stanis∏awa Derkusa „Âmia-
∏ego” zaprzesta∏ dzia∏alnoÊci i poczà∏ si´ ukrywaç199.
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198 AIPN, 00495/117, Meldunki specjalne KP MO Sierpc, 1948 r., Meldunek specjalny nr 8 komendanta
powiatowego MO w Sierpcu, 28 IX 1948 r., k. 38.

199 J. Paw∏owicz, op. cit., s. 19–20.

Podwórze by∏ej siedziby PUBP. Miejsce prawdopodobnej Êmierci Adama Wojciechowskiego
(widok wspó∏czesny).



Wed∏ug raportów szefa PUBP w P∏ocku we wrzeÊniu i paêdzierniku 1948 r.
stan bezpieczeƒstwa w powiecie p∏ockim poprawi∏ si´. Jego zdaniem wp∏yn´∏y na
to akcje przeprowadzone w terenie przez UB wspólnie z ˝o∏nierzami KBW200.
Dzia∏alnoÊç oddzia∏ów podziemia niepodleg∏oÊciowego w powiecie p∏ockim
praktycznie w tym okresie zamar∏a.

Zatrzymanie w Warszawie cz∏onków sztabu 11 Grupy Operacyjnej NSZ spo-
wodowa∏o fal´ aresztowaƒ wspó∏pracujàcych z nià mieszkaƒców powiatu p∏ockie-
go. Funkcjonariusze UB aresztowali m.in. w gminie Brudzeƒ – wójta gminy
Lucjana Maciakiewicza; so∏tysa wsi Turza Wielka Jana Warczakowskiego; kie-
rownika szko∏y we wsi Turza Ma∏a Tadeusza Grefkowicza; Stanis∏awa Kowalskie-
go, Stanis∏awa Rutkowskiego, Jana Nowakowskiego i Wincentego Malinowskie-
go ze wsi Izabelin; Stanis∏awa Barskiego ze wsi Sobowo; Klemensa Kamiƒskiego,
Jana Kamiƒskiego, Lucjana Kamiƒskiego ze wsi Uniejewo. Aresztowano te˝
Stanis∏awa Kowalskiego ze wsi Strzeszewo w gminie Staroêreby; Mariana Gier-
watowskiego ze wsi G∏owina w gminie Halin, powiat Lipno; Lucjana Szczutow-
skiego, Jana Zakrzewskiego, W∏adys∏awa Jóêwiaka, Stanis∏awa Wojnarowskiego
ze wsi Kosino w gminie Rogozino, mieszkaƒca P∏ocka Jerzego Grabeckiego.
Wszystkie te osoby otrzyma∏y sankcj´ prokuratora wojskowego201. 

Paêdziernik – listopad – grudzieƒ. Opór wobec kolektywizacji. „Zjednocze-
nie” PPS z PPR

W paêdzierniku poza aresztowaniami przeprowadzanymi pod ochronà ˝o∏-
nierzy KBW funkcjonariusze PUBP w P∏ocku nie przeprowadzali ˝adnych ope-
racji w terenie202.

27 paêdziernika we wsi Cetlin w gminie Lelice wszyscy cz∏onkowie PPR zdali
legitymacje partyjne. Uczynili to manifestacyjnie, podczas wizytacji ko∏a PPR
przez przedstawiciela Komitetu Powiatowego z P∏ocka, protestujàc w ten sposób
przeciw prowadzonej przez w∏adze kolektywizacji wsi i organizowaniu spó∏dziel-
ni produkcyjnych. Podobnie sta∏o si´ w sàsiedniej wsi Miodusy, gdzie równie˝
zda∏o legitymacje szesnastu cz∏onków PPR. Wobec protestujàcych UB wszcz´∏o
rozpracowanie agenturalne203.

W listopadzie 1948 r. szef PUBP w P∏ocku por. Eugeniusz Serwiƒski meldo-
wa∏: „w listopadzie nie zabito ˝adnego bandyty na terenie tutejszego powiatu”204. 

Za wspó∏prac´ z NZW funkcjonariusze PUBP w P∏ocku, na wniosek zast´p-
cy naczelnika Wydzia∏u III WUBP w Warszawie por. Jana ˚elazko, aresztowali
i odes∏ali do PUBP w P∏oƒsku: Eugeniusza Ronowskiego z P∏ocka; Stanis∏awa
KapuÊniaka i Franciszka Skoniecznego ze wsi Noskowice w gminie Brudzeƒ;
Aleksandra Lewickiego, Mariana Baranowicza, Mieczys∏awa Cybulskiego,
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200 AIPN, 0206/124, t. 2, cz. 2, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe, miesi´czne za lata 1945–1949, Ra-
port miesi´czny za okres od dnia 1 X 1948 do dnia 28 X 1948 r., k. 75.

201 Ibidem, k. 64.
202 Ibidem, k. 76.
203 Ibidem, k. 65.
204 Ibidem, Raport miesi´czny za okres od dnia 28 X 1948 do dnia 27 XI 1948 r., k. 87.



Stanis∏awa Kowalskiego i Stanis∏awa Szuluga ze wsi Parzeƒ w gminie Bia∏a; Ada-
ma Buja∏owskiego z gminy Bia∏a; Stanis∏awa Ciska ze wsi Maliszewko w gminie
Drobin; Wac∏awa Skoniecznego ze wsi Janoszyce w gminie Brudzeƒ; Jana Bar-
skiego ze wsi Proboszczewice w gminie Bia∏a205.

Grudzieƒ 1948 r. by∏ miesiàcem wzmo˝onej inwigilacji p∏ockich parafii. Szcze-
gólnà uwag´ zwrócono na parafi´ w P∏ocku Radziwiu, gdzie – jak donosi∏ agent
o pseudonimie „Popielniczka” – „proboszcz parafii obywatel Stru˝yƒski wraz
z Radà KoÊcielnà wyznaczyli dla parafian po 700 z∏ na organy koÊcielne. Wi´k-
szoÊç ludnoÊci przychylnie si´ do zarzàdzenia ustosunkowa∏a. Wyznaczy∏ kwesta-
rzy, którzy chodzà i zbierajà. Na Stoczni ˚eglugi Paƒstwowej zbierane sà sk∏adki
przy ka˝dej wyp∏acie po 100 z∏ przez obywatela Grabowskiego – majstra stoczni,
na choràgwie dla stworzonego w Radziwiu Bractwa Êw. Barbary. Rada parafial-
na sk∏ada si´ przewa˝nie z cz∏onków PPS, jak: Miko∏ajczyk Leonard – PPS, Kuê-
nicki Boles∏aw – PPS, Piechowicz Stanis∏aw – PPS i wielu innych”206.

W zwiàzku ze zbli˝ajàcym si´ Kongresem Zjednoczeniowym PPR i PPS,
w grudniu 1948 r. w P∏ocku i powiecie aktywiÊci obu partii mieli 280 wspólnych ze-
braƒ. Wszystkie by∏y zabezpieczane operacyjnie przez funkcjonariuszy PUBP207.

Narzucona przez komunistów „jednoÊç” partii lewicowych spotka∏a si´ wÊród
wielu cz∏onków PPS z wrogoÊcià. W przeddzieƒ kongresu w powiecie p∏ockim
usuni´to z PPS 190 cz∏onków uznanych za „prawicowców” i „element klasowo
obcy”208. Dzia∏ajàcy w tym Êrodowisku agent o pseudonimie „Marian” meldowa∏
m.in.: „spotka∏em si´ z ob. Obr´bskim Konstantym, by∏ym sekretarzem PPS, któ-
ry w czasie rozmowy powiedzia∏ mi, ˝e PPS w Drobinie wybra∏o go na delegata
do P∏ocka, gdzie miano wybieraç delegatów na Kongres Zjednoczeniowy. Gdy
zajecha∏ do P∏ocka, to zosta∏ z sali wyproszony, jako niepewny”209.

Pomimo oficjalnej propagandy g∏oszàcej ogólne poparcie cz∏onków PPS dla
„zjednoczenia” funkcjonariusze UB prowadzili wÊród nich sta∏à inwigilacj´.
W raporcie miesi´cznym skierowanym 25 grudnia 1948 r. do WUBP w Warsza-
wie szef PUBP meldowa∏: „w okresie tym ˝adnych przesuni´ç operacyjnych po
linii tego obiektu nie przeprowadzano, gdy˝ czystka zosta∏a wstrzymana, a wy-
∏àcznie nastawiono agentur´, by nie uwzgl´dnia∏a przyj´ç odwo∏ujàcych si´ do
Komisji Odwo∏awczej”210.

23 grudnia 1948 r. wybrano w P∏ocku Komitet Powiatowy i Miejski PZPR.
W zwiàzku z informacjami otrzymanymi od agentów, ˝e cz∏onkowie patroli

NZW sier˝. Wiktora Stryjewskiego „Cacki” i Stanis∏awa Derkusa „Âmia∏ego”
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205 Ibidem.
206 Ibidem, Raport miesi´czny za okres od dnia 27 XI 1948 do dnia 25 XII 1948 r., k. 95.
207 Ibidem, k. 90.
208 W grudniu 1948 r. PPS w pow. P∏ock liczy∏a 2300 cz∏onków, zarejestrowanych w Komitecie Miejskim

(1500 osób) i Komitecie Powiatowym (800 osób). Za wrogà postaw´ wobec „zjednoczenia” wydalono
z Komitetu Miejskiego 84 cz∏onków, natomiast z Komitetu Powiatowego 106. Najwi´kszy opór zwolen-
nicy „zjednoczenia” napotkali wÊród cz∏onków ko∏a PPS w Drobinie (ibidem, k. 91).

209 Ibidem, k. 92.
210 Ibidem. 



przed Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia rozproszyli si´ i mogà w Wigili´ odwiedziç
swoje rodziny, por. Eugeniusz Serwiƒski poleci∏ opracowanie planu operacji spe-
cjalnej przeciwko nim. Zak∏ada∏ on, i˝ w Wigili´ funkcjonariusze UB wspólnie
z milicjà i wojskiem przeprowadzà rewizje we wszystkich gospodarstwach nale˝à-
cych do partyzantów i cz∏onków ich rodzin. Przez ca∏y okres Êwiàt w zabudowa-
niach tych mia∏y byç zorganizowane „kot∏y”. Pomimo zaanga˝owania blisko 200
˝o∏nierzy i funkcjonariuszy UB oraz MO ˝adnego z partyzantów nie schwyta-
no211, aresztowano natomiast dziewi´tnastu cz∏onków ich rodzin. Takie same
dzia∏ania, z podobnym skutkiem, powtórzono w sylwestra i Nowy Rok.

IV. DOBIJANIE PODZIEMIA NIEPODLEG¸OÂCIOWEGO,
ORGANIZACJA SPÓ¸DZIELNI, WALKA Z KOÂCIO¸EM KATOLICKIM

Rok 1949

Styczeƒ. UB przeciw „Caritasowi”. Ujawnienie metod UB na procesie osób
wspierajàcych NZW

Poczàtek 1949 r. nie przyniós∏ poprawy nastrojów spo∏ecznych. Szef PUBP
w taki sposób uzasadnia∏ t´ sytuacj´: „w okresie sprawozdawczym nastrój ludno-
Êci nie uleg∏ poprawie, bodaj˝e jeszcze wi´cej s∏ysza∏o si´ wypowiedzi wrogich.
Wi´ksze te wypowiedzi spowodowa∏y przede wszystkim pewne braki na rynku
artyku∏ów pierwszej potrzeby, co wykorzysta∏ wróg, podszeptujàc najró˝niejsze
banialuki o wojnie i ko∏chozach, a najwi´cej po ostatnio zaj´tych uchwa∏ach po
Kongresie odnoÊnie KoÊcio∏a. ˚e koÊcio∏y b´dà zamkni´te, ˝e za biletami [tzn.
˝e wchodzàc do koÊcio∏a trzeba b´dzie wykupiç bilet – J.P.], ˝e wojskiem obsta-
wià koÊcio∏y i nie wpuszczà, a dopiero po kazaniu, a nast´pnie tych ludzi, którzy
idà do koÊcio∏a, bierze Urzàd na indeks i gdy takiego by zabi∏, to dostanie 14 dni
urlopu”212.

Spo∏eczeƒstwo odczuwa∏o ogromne braki zaopatrzenia w mi´so i t∏uszcz.
W raportach UB z tego okresu mo˝na przeczytaç: „w dni mi´sne od pó∏nocy sto-
jà d∏ugie kolejki ludzi czekajàcych za mi´sem. Ceny na drób sà w dalszym ciàgu
wysokie, nabia∏ stania∏”213. 

W tym czasie komuniÊci kontynuowali w ca∏ym kraju dzia∏ania przeciw
KoÊcio∏owi katolickiemu, szczególnie zaÊ przeciw „Caritasowi”. W styczniu
1949 r. funkcjonariusze PUBP w P∏ocku prowadzili przeciwko diecezjalnemu
prezesowi i wiceprezesowi214 tej organizacji dwie sprawy ewidencyjne. Nie mieli
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211 Ibidem, k. 100.
212 Ibidem, Raport miesi´czny za okres od dnia 25 XII 1948 do dnia 25 I 1949 r., k. 1.
213 Ibidem, k. 12.
214 Wiceprezesem diecezjalnego Caritas w P∏ocku by∏ s´dzia W∏adys∏aw Siemiƒski, którego funkcjonariu-

sze UB darzyli szczególnà niech´cià m.in. za to, ˝e: „jako s´dzia Sàdu Okr´gowego nosi na klapie krzy˝
Sodalicji” oraz – ich zdaniem – podczas prowadzonych rozpraw by∏ „êle nastawiony do robotników”
(ibidem, k. 8).



jednak wi´kszego wp∏ywu na dzia∏ania p∏ockiego „Caritasu”. „Nie posiadamy do-
statecznej agentury” – t∏umaczy∏ por. Serwiƒski215. Mieli za to precyzyjne infor-
macje o tym, co dzieje si´ w organizacji. Ich êród∏em by∏ agent o pseudonimie
„P∏occzanin”, który w raporcie z 19 stycznia 1949 r. meldowa∏ m.in.: „odby∏o si´
zebranie Rady »Caritas«, w którym wzi´li udzia∏: biskup Zakrzewski, ks. Tende-
renda, ks. Wycza∏kowski, ks. Piercha∏a z Pu∏tuska, ks. Trzciƒski z Kuczborka,
ks. Celmerowski z M∏awy, ks. Jechna z P∏ocka, W. Kozielski z P∏ocka i s´dzia Sie-
miƒski z P∏ocka. Poza tym nikogo wi´cej nie wpuszczono. Omawiana by∏a tam
sprawa dalszego istnienia »Caritas« i ustosunkowania si´ do w∏adz, który powi-
nien byç upozorowany i przychylny, oraz dalszy plan prac »Caritas«”.

W dalszej cz´Êci raportu agent przedstawia∏ nastroje panujàce wÊród pracow-
ników: „dary zosta∏y ca∏kowicie rozprowadzone, pomoc amerykaƒska wstrzyma-
na ca∏kowicie, a w kasie »Caritas« jest 120 tysi´cy z∏otych, które to zostanà roz-
chodowane na wyp∏at´ pensji pracownikom. Dyrektor ks. Tenderenda, gdy ktoÊ
z pracowników zwróci∏ si´ o dalszà prac´, wówczas odpowiada, by pracowaç nor-
malnie, a nieoficjalnie nastawia pracowników, by sobie szukali pracy w innych in-
stytucjach”216. 

24 stycznia 1949 r. obradowa∏ na sesji wyjazdowej w P∏ocku WSR z Warszawy.
Rozpatrywane by∏y sprawy mieszkaƒców gmin Bia∏a, Brudzeƒ, ¸´g i Staroêreby,
oskar˝onych o wspó∏prac´ z patrolami NZW. Rozprawy, zabezpieczane operacyj-
nie przez funkcjonariuszy UB, pluton specjalny KP MO i ˝o∏nierzy KBW, spotka-
∏y si´ z du˝ym zainteresowaniem mieszkaƒców P∏ocka oraz gmin, z których po-
chodzili oskar˝eni. Jednà z sàdzonych osób by∏a mieszkanka wsi Brzechowo
w gminie ¸´g Zofia WiÊniewska, oskar˝ona o udzielenie noclegu ˝o∏nierzom
podziemia. W trakcie rozprawy „w obecnoÊci publicznoÊci znajdujàcej si´ na
sali rozpraw opowiedzia∏a, ˝e b´dàc na Êledztwie w P∏oƒsku, kazano jej si´ roze-
braç do naga, a nast´pnie po ubraniu si´ oskar˝onej bito jà po ty∏ku i w pi´ty, jak
równie˝ wk∏adano pomi´dzy palce o∏ówki i Êciskano r´ce”217. Obecna na sali roz-
praw publicznoÊç za˝àda∏a natychmiastowego uwolnienia oskar˝onej i areszto-
wania funkcjonariuszy UB bijàcych WiÊniewskà. Rozprawa zosta∏a przerwana,
oskar˝onej jednak nie zwolniono218.

Luty. Rozbicie oddzia∏u „Cacki”
8 lutego 1949 r. o godz. 8.30 funkcjonariusze z posterunku MO w Bodzano-

wie kpr. Adam Kamieƒski i kpr. Kazimierz Michalski zostali powiadomieni przez

85

215 Ibidem, k. 11.
216 Ibidem, k. 12.
217 Ibidem, k. 17.
218 24 I 1949 r. podczas posiedzenia WSR w Warszawie na sesji wyjazdowej w P∏ocku skazani zostali: An-

toni Brudzyƒski (6 lat wi´zienia), Henryk Brudzyƒski (5 lat), Stanis∏aw Duplicki (7 lat), W∏adys∏aw
Sobczak (5 lat), Stanis∏aw KapuÊniak (2 lata), Wac∏aw Skoneczny (2 lata), Tadeusz Franczak (1 rok
6 miesi´cy), Mieczys∏aw KapuÊniak (1 rok wi´zienia w zawieszeniu na 2 lata). W zwiàzku z ujawnieniem
przez Zofi´ WiÊniewskà tortur stosowanych podczas Êledztwa przez funkcjonariuszy PUBP z P∏oƒska
rozpraw´ odroczono. Podobnie odroczono rozprawy Stanis∏awa Rutkowskiego i Jana Nowakowskiego
(J. Paw∏owicz, op. cit., s. 226, 285–286).



mieszkaƒca wsi Reczyny Ireneusza Sikor´, ˝e w dwóch gospodarstwach w Ga∏-
kach Du˝ych (nieopodal Ma∏ej Wsi) przebywa patrol bojowy NZW, dowodzony
przez sier˝. Wiktora Stryjewskiego „Cack´”. Natychmiast telefonicznie przekaza-
li informacj´ zast´pcy komendanta powiatowego MO w P∏ocku st. sier˝. Wac∏a-
wowi Powale, który powiadomi∏ szefa PUBP, ten zaÊ z kolei p.o. szefa WUBP
w Warszawie pp∏k. Bronis∏awa Trochimowicza, dowódc´ stacjonujàcej w P∏ocku
jednostki KBW ppor. G∏uszca i sztab stacjonujàcej w Sierpcu Grupy Operacyjnej
KBW „S-2”.

Z P∏ocka i Sierpca wyruszy∏a do Bodzanowa, a nast´pnie do Ga∏ek dowodzo-
na przez por. Eugeniusza Serwiƒskiego grupa operacyjna w sile 109 ˝o∏nierzy
KBW, 42 milicjantów i 10 funkcjonariuszy UB219. Oko∏o godz. 9.30 rozpocz´to
obserwacj´ wsi. W trakcie „zabezpieczania” terenu oko∏o godz. 10.20 grupa ta
zosta∏a wzmocniona przez 27 ̋ o∏nierzy KBW z P∏oƒska (wraz z plutonem specjal-
nym KP MO z P∏oƒska, oko∏o 40 funkcjonariuszy) oraz 33 ˝o∏nierzy z jednostki
wojskowej z P∏ocka. 

Oko∏o godz. 11 trzech partyzantów przebywajàcych w gospodarstwie Henry-
ka Kowalskiego zauwa˝y∏o ˝o∏nierzy KBW zamykajàcych pierÊcieƒ okrà˝enia.
Dosz∏o do walki, w której ci´˝ko ranny zosta∏ ppor. G∏uszec. Zapali∏y si´ równie˝
zabudowania gospodarskie. Korzystajàc z zamieszania wywo∏anego po˝arem,
partyzanci wycofali si´ do gospodarstwa W∏adys∏awa Urbaƒskiego. Tam te˝ prze-
bywa∏ sier˝. Wiktor Stryjewski „Cacko” z pozosta∏ymi cz∏onkami patrolu. 

Ju˝ w czasie walki do Ga∏ek przyby∏a grupa operacyjna WUBP w Warszawie
z pp∏k. Bronis∏awem Trochimowiczem i naczelnikiem Wydzia∏u III por. Tade-
uszem Kwiatkowskim (brak informacji o liczbie funkcjonariuszy) oraz grupa
operacyjna KBW z Przasnysza (brak informacji, oko∏o 40 ˝o∏nierzy)220.

Po˝ar wzniecony rzuconymi przez ˝o∏nierzy KBW granatami zniszczy∏ ca∏e
gospodarstwo Urbaƒskiego. Walka trwa∏a blisko pi´ç godzin. W jej trakcie pole-
gli: El˝bieta Kozanecka „Basia”, Jan K∏obukowski „Janek”, Ludomir Peczyƒski
„Lutek”, Janina Samoraj „Celinka” zosta∏a ranna. Po wystrzelaniu niemal ca∏ej
amunicji sier˝. Wiktor Stryjewski „Cacko” spali∏ wszystkie dokumenty organiza-
cyjne i podjà∏ decyzj´ o poddaniu si´221. Razem z nim aresztowani zostali:
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219 Poza 10 funkcjonariuszami PUBP (brak informacji o uzbrojeniu) i 42 funkcjonariuszami plutonu specjal-
nego KP MO w P∏ocku uzbrojonymi w 4 rkm-y, 25 PPSz, 11 kbk, 5 pistoletów, w sk∏ad grupy operacyj-
nej wchodzili: I pluton 4 kompanii 9 pu∏ku KBW Obwód P∏ock (1 + 39 ludzi uzbrojonych w 6 rkm-ów,
21 PPSz, 12 kb, 1 pistolet, po 2 granaty), I pluton 5 kompanii 9 pu∏ku KBW Obwód Sierpc (2 + 30 lu-
dzi uzbrojonych w 6 rkm-ów, 20 PPSz, 4 kb, 2 pistolety, po 2 granaty), II dru˝yna I plutonu 6 kompanii
9 pu∏ku KBW (1 + 26 ludzi uzbrojonych w 6 rkm-ów, 17 PPSz, 3 kb, 1 pistolet, po dwa granaty) – AIPN,
00495/133, Meldunki specjalne KP MO P∏ock, Sprawozdanie z przeprowadzonej akcji przez grupy ope-
racyjne GOW „S-2”, MO i UB w likwidacji bandy Stryjewskiego Wiktora pseudo „Cacko”, k. 21.

220 Ibidem, k. 22.
221 Wed∏ug Janiny Samoraj „Celinki” – El˝bieta Kozanecka i Jan K∏obukowski byli narzeczeƒstwem.

W trakcie walki Jan K∏obukowski zosta∏ ci´˝ko ranny i nie móg∏ uciec z palàcego si´ domu do piwnicy
ziemnej, w której ukryli si´ pozostali partyzanci. El˝bieta Kozanecka pozosta∏a z nim. Widzàc nadcho-
dzàcych ˝o∏nierzy KBW, oboje wysadzili si´ granatem (Relacja Janiny Samoraj „Celinki”, 16 XII
2001 r., nagranie w zbiorach autora).



Zygfryd Kuliƒski „Albin”, Wac∏aw Michalski „Ga∏àzka” i Janina Samoraj „Celin-
ka”. U zatrzymanych i zabitych funkcjonariusze UB znaleêli: trzy pistolety ma-
szynowe MP-44, dwa automaty PPSz, jeden kbk, siedem pistoletów, dwa granaty
i kilkanaÊcie sztuk amunicji222.

Cia∏a poleg∏ych partyzantów przewieziono do PUBP w P∏ocku, gdzie je sfoto-
grafowano. Najprawdopodobniej zakopano je na terenie zarzàdzanego przez UB
majàtku na Winiarach223. Natomiast aresztowanych natychmiast przewieziono do
Warszawy pod silnà eskortà grupy operacyjnej z WUBP i poddano intensywne-
mu Êledztwu, które prowadzi∏ m.in. znany z okrucieƒstw by∏y funkcjonariusz
PUBP w P∏ocku Bronis∏aw Szczerbakowski. 

Zdaniem przedstawiciela KW MO w Warszawie przy Sztabie Grupy Opera-
cyjnej KBW „S-2” por. Stanis∏awa Marcinczyka podczas walki z patrolem „Cac-
ki” w sposób szczególny wyró˝nili si´ funkcjonariusze plutonu specjalnego MO
z P∏ocka: kpr. Jan Gawinek, kpr. Aleksander Karpie, plut. Józef Arkuszewski,
plut. Hieronim Pawlak, strz. Marian Górecki, kpr. Konstanty Milewski, sier˝.
pchor. Tadeusz Kozanecki, strz. Antoni Rutecki i st. strz. Zdzis∏aw Bronowski224.
O udziale w walce funkcjonariuszy PUBP z P∏ocka nie ma w raporcie ani s∏owa.

Po rozbiciu patrolu NZW sier˝. Wiktora Stryjewskiego „Cacki” oraz kilka dni
póêniej patrolu Stanis∏awa Derkusa „Âmia∏ego”225 rozpocz´∏y si´ masowe aresz-
towania wspó∏pracowników podziemia. Ogó∏em w ciàgu trzech dni po zlikwido-
waniu patrolu „Cacki” funkcjonariusze PUBP z P∏ocka, korzystajàc z ochrony
˝o∏nierzy KBW, aresztowali w powiecie 52 osoby, które osadzono w wi´zieniu
w P∏ocku226.

WÊród zatrzymanych by∏ proboszcz parafii Sobowo w gminie Brudzeƒ
ks. Jerzy Dàbrowski, by∏y wi´zieƒ obozu koncentracyjnego w Dachau, po wyzwo-
leniu przez wojska amerykaƒskie kapelan Brygady Spadochronowej. Cz∏owiek
powszechnie lubiany i szanowany. 22 lutego do PUBP w P∏ocku wp∏yn´∏a podpi-
sana przez 204 mieszkaƒców Sobowa petycja z proÊbà o zwolnienie go z aresztu.
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222 AIPN, 00495/133, Meldunki specjalne KP MO P∏ock, Sprawozdanie z akcji przeprowadzonej przez gru-
py operacyjne GOW „S-2”, MO i UB w likwidacji bandy Stryjewskiego Wiktora pseudo „Cacko”, k. 23.

223 Relacja Zdzis∏awa Kozaneckiego „Wiàza” (brata El˝biety Kozaneckiej, wspó∏pracownika oddzia∏u
sier˝. Wiktora Stryjewskiego „Cacki”), 19 XI 2001 r., nagranie w zbiorach autora.

224 AIPN, 00495/133, Meldunki specjalne KP MO P∏ock, Sprawozdanie z akcji przeprowadzonej przez gru-
py operacyjne GOW „S-2”, MO i UB w likwidacji bandy Stryjewskiego Wiktora pseudo „Cacko”, k. 23.

225 Bunkier, ukryty w lasach nieopodal wsi Sinogóra w gm. Lubowidz (pow. M∏awa), w którym przebywa∏
patrol Stanis∏awa Derkusa „Âmia∏ego”, zosta∏ zaatakowany 11 II 1949 r. przez 1053 ˝o∏nierzy KBW
i kilkudziesi´ciu funkcjonariuszy UB, MO i ORMO. Podczas walki zgin´li: Jan Malinowski „Stryj”,
Stanis∏aw Pospisiel „Leszek”, Zdzis∏aw Derkus „Urkes”, Jan Jaraczewski „M∏ody”, Tadeusz Denst
„Alojzy”, Jan WiÊniewski „Czarny II”. Aresztowano: Seweryna Oryla „Kanciatego”, Henryka Dàbrow-
skiego „Wnuka”, Stanis∏awa Konczyƒskiego „Kund´” i ci´˝ko rannego Karola Rakoczego „Bystrego”.
O ogromnym szcz´Êciu móg∏ mówiç Stanis∏aw Derkus „Âmia∏y” i pozostali cz∏onkowie jego patrolu:
Kazimierz Dyksiƒski „Kruczek”, Stanis∏aw ˚urawski „Madej”, Antoni Dobrzeniecki „Bogdan”. Po kil-
ku dniach pobytu w bunkrze, 9 lutego wieczorem, udali si´ do wsi Dziwy w gm. Lubowidz, gdzie krawiec
Krzy˝anowski mia∏ dokonaç przeróbek w ich odzie˝y, a nast´pnie przeszli na kwater´ do Kolonii B´dzy-
min. Wracajàc, us∏yszeli odg∏osy walki i wycofali si´ w bezpieczne miejsce (J. Paw∏owicz, op. cit., s. 21).

226 AIPN, 0206/124, t. 2, cz. 2, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe, miesi´czne za lata 1945–1949, Ra-
port miesi´czny za okres od dnia 31 I 1949 do dnia 28 II 1949 r., k. 34–36.



Inicjatorem zbierania podpisów by∏ Tadeusz Pietrzak, by∏y sekretarz ko∏a PPR
w Sobowie, „który zakupi∏ papier i sam chodzi∏ od domu do domu, by obywatele
podpisywali”227.

Jednà z osób, której uda∏o si´ uniknàç aresztowania, by∏ pracownik Urz´du
Gminy w Staroêrebach Edward Sza∏aƒski, który od ponad roku pod pseudoni-
mem „Tygrys” prowadzi∏ dzia∏alnoÊç wywiadowczà dla podziemia niepodleg∏o-
Êciowego. Zagro˝ony aresztowaniem, po nieudanej próbie ucieczki za granic´,
wspólnie z bratem W∏adys∏awem Sza∏aƒskim „˚bikiem” zorganizowa∏ terenowà
grup´ wypadowà NZW228.

Poza represjami wymierzonymi w siatk´ organizacyjnà NZW w lutym 1949 r.
funkcjonariusze PUBP z P∏ocka zaanga˝owani zostali do akcji „H”. Polega∏a ona
na pomocy p∏ockiej Paƒstwowej Przetwórni Mi´sa w kontraktacji w powiecie
p∏ockim i cz´Êci powiatu gostyniƒskiego trzody chlewnej. Przy pomocy funkcjo-
nariuszy w lutym zakontraktowano 650 Êwiƒ229. Pomimo to zaopatrzenie w mi´so
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227 Ibidem, k. 32.
228 J. Paw∏owicz, op. cit., s. 316. Akta sprawy Edwarda Sza∏aƒskiego i innych, Sr 919/51.
229 AIPN, 0206/124, t. 2, cz. 2, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe, miesi´czne za lata 1945–1949, Uzu-

pe∏nienie do raportu miesi´cznego za okres od dnia 31 I 1949 do dnia 28 II 1949 r., k. 22.

Wykonany przez KBW szkic akcji przeprowadzonej przeciw oddzia∏owi Wiktora Stryjewskie-
go „Cacki”.



nie poprawi∏o si´. W kolejnym raporcie szef PUBP meldowa∏: „olbrzymie nieza-
dowolenie i narzekania na brak mi´sa i t∏uszczu na rynku, nawet na gminach,
przez co tworzà si´ olbrzymie ogonki, w których to zdenerwowana ludnoÊç wypo-
wiada najró˝niejsze narzekania pod adresem rzàdu i obecnego ustroju. WieÊ jest
niezadowolona z przyciskania terminowej wp∏aty podatku, ogólnie mówià, ˝e za
krótki termin, ˝e muszà si´ przez to wyzbywaç nawet warchlaków, a tym samym
du˝o tracà na swojej gospodarce, a przez to i traci akcja »H«”230.

Marzec – kwiecieƒ. Zak∏adanie spó∏dzielni produkcyjnych i kontraktacja
Êwiƒ. UB na wielkopostnych rekolekcjach

W marcu 1949 r. powsta∏ w PUBP jednoosobowy Referat ds. Wywiadu231. 
Nastroje spo∏eczne w powiecie p∏ockim ponownie znacznie si´ pogorszy∏y.

W raporcie do WUBP w Warszawie szef Urz´du meldowa∏: „ogarn´∏a ludzi ja-
kaÊ psychoza rych∏ej wojny. Wszystkie te fakty dziania si´ na arenie mi´dzynaro-
dowej i w Polsce, a podawane przez radio i w gazetach, sà szeroko komentowa-
ne przez ludnoÊç i po wi´kszej cz´Êci pada twierdzenie, i˝ b´dzie wojna. Temu
zaczynajà ulegaç nawet cz∏onkowie partii PZPR”232.

Funkcjonariusze UB kontynuowali aresztowania mieszkaƒców powiatu po-
dejrzewanych o wspó∏prac´ ze zlikwidowanymi patrolami NZW „Cacki” i „Der-
kusa”. Aresztowano kolejnych 28 osób. Rozpoczà∏ równie˝ ponownie dzia∏alnoÊç
Wojskowy Sàd Rejonowy z Warszawy. Ogó∏em w marcu na sesji wyjazdowej
w P∏ocku osàdzi∏ 23 osoby; na 10 lat wi´zienia skazano jednà osob´, na 8 lat wi´-
zienia – tak˝e jednà, na 5 lat wi´zienia – cztery, na 4 lata wi´zienia – dwie osoby,
na 3 lata wi´zienia – dziewi´ç osób, na 3,5 roku wi´zienia – jednà, na 2 lata wi´-
zienia – dwie, na 1,5 roku wi´zienia – dwie, na rok wi´zienia – dwie osoby233.

Wydaje si´ jednak, ˝e represje wobec coraz s∏abszego podziemia niepodleg∏o-
Êciowego nie by∏y wówczas g∏ównym zadaniem funkcjonariuszy PUBP. Wa˝niej-
sze by∏o zabezpieczanie operacyjne organizowania spó∏dzielni produkcyjnych.
Komitet Powiatowy PZPR wyznaczy∏ cztery pierwsze wsie, w których wszyscy rol-
nicy mieli za∏o˝yç spó∏dzielni´. Wi´kszoÊç mieszkaƒców stanowili tam jednak
przeciwnicy spó∏dzielni i nowego ustroju. Szef PUBP tak to opisa∏: „wsie te po-
∏o˝one w niedogodnym miejscu dla zabezpieczenia bezpieczeƒstwa, zwracaliÊmy
uwag´ partii, jednak bez skutku. Na wsiach tych nie by∏o i nie ma ani jednego
cz∏onka ORMO. W obecnej chwili werbowano do ORMO na tej wsi. Po ci´˝kich
trudach zapisa∏o si´ dwunastu. Na pozosta∏ych trzech wsiach idzie to bardzo
opornie, nie ma prawie ch´tnych. ZwracaliÊmy si´ do partii, my ze swej strony
przyst´pujemy do pracy operatywnej, lecz z trudem, gdy˝ brak obsady personal-
nej w naszym urz´dzie”234.
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230 Ibidem, k. 25.
231 AIPN, MBP, 2354, Etaty personalne PUBP, Rozkaz 086/Org., 23 III 1949 r.
232 AIPN, 0206/124, t. 2, cz. 2, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe, miesi´czne za lata 1945–1949, Ra-

port za okres od dnia 25 II 1949 do dnia 25 III 1949 r., k. 38.
233 Ibidem, k. 46.
234 Ibidem.



Wobec za∏amania si´ akcji „H” funkcjonariusze UB koordynowali równie˝ or-
ganizowanie komitetów wspó∏dzia∏ania akcji „H”, które mia∏y „zach´caç” rolni-
ków do kontraktacji trzody chlewnej235.

JednoczeÊnie zwi´kszono inwigilacj´ odbywajàcych si´ w koÊcio∏ach rekolekcji
wielkopostnych i misji. Dzia∏ajàcy w Êrodowisku koÊcielnym agenci szczególnà
uwag´ zwracali na treÊci kazaƒ oraz zachowanie rekolekcjonistów i misjonarzy.
Agent „Ambro˝y” informowa∏: „ksiàdz Franczak w koÊciele podominikaƒskim
mówi∏ o Êmierci, przytaczajàc rok 1939, ˝e wielu ju˝ tych, co przed wojnà modli∏o
si´ w tym koÊciele, zgin´∏o, nadmieniajàc przy tym, ˝e wszyscy powinni byç przy-
gotowani w ka˝dej chwili na Êmierç, bo nie jest wiadomo, jak u∏o˝à si´ stosunki
mi´dzy narodami i czy nie b´dzie nowej wojny”236. Podobnie informowali agenci
„Jowisz” i „Piotr”: „w P∏ocku w koÊciele katedra, Górki, podominikaƒskim pro-
wadzi∏ misje zakonnik dominikanin z Krakowa, który oficjalnie wrogo nie wyst´-
powa∏, ale przytacza∏ ró˝ne fakty, a to: ˝e niedaleko od nas jest paƒstwo, gdzie
rozmyÊlano, komu zbudowaç pomnik – szatanowi czy Bogu, i wystawiono szata-
nowi, gdy˝ pomnik ten jest z osobà z pi´Êcià zaciÊni´tà wzniesionà do góry”237. 

Zabezpieczeniem operacyjnym obj´to wszystkie koÊcio∏y z powiatu p∏ockiego,
w których w tym czasie odbywa∏y si´ misje prowadzone przez zakonników238.

Podobnie jak w Bo˝e Narodzenie, równie˝ w Wielkanoc na polecenie
por. Eugeniusza Serwiƒskiego funkcjonariusze UB, wspierani przez milicj´
i wojsko, zrewidowali wszystkie gospodarstwa nale˝àce do partyzantów i cz∏on-
ków ich rodzin. Pomimo zaanga˝owania znacznej iloÊci ludzi nikogo z partyzan-
tów nie schwytano.

Maj. Zak∏adania spó∏dzielni ciàg dalszy 
10 maja 1949 r. po walce z grupami operacyjnymi PUBP z P∏ocka i Sierpca

aresztowany zosta∏ Stanis∏aw Derkus „Âmia∏y”239.
Jednak funkcjonariusze PUBP podobnie jak w poprzednim miesiàcu skupiali

si´ g∏ównie na zabezpieczaniu operacyjnym zak∏adania spó∏dzielni produkcyj-
nych. W raporcie szefa PUBP przeczytaç mo˝na, w jaki sposób odbywa∏o si´ or-
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235 Ibidem.
236 Ibidem, Raport za okres od dnia 31 III 1949 do dnia 30 IV 1949 r., k. 52.
237 Ibidem.
238 W raportach szefa PUBP w P∏ocku, informujàcego prze∏o˝onych z WUBP w Warszawie o dzia∏alnoÊci

KoÊcio∏a w powiecie, poza przytoczonymi powy˝ej znalaz∏y si´ donosy agentów na temat misji odbywa-
jàcych si´ w koÊcio∏ach w Staroêrebach, we wsi Góra (gm. Staroêreby) i koÊciele farnym w P∏ocku.
Du˝y udzia∏ wiernych w nabo˝eƒstwach misyjnych, a szczególnie znaczny odsetek cz∏onków PZPR, za-
niepokoi∏ funkcjonariuszy UB. W raporcie dla WUBP w Warszawie kpt. Serwiƒski informowa∏: „Na te-
renie powiatu by∏y organizowane przez kler misje. Wed∏ug danych frekwencja by∏a bardzo du˝a.
Uzgodniono z II sekretarzem Komitetu Powiatowego PZPR, by organizowano coÊ dla odciàgni´cia lu-
dzi od misji. Sporzàdzono plan, jednak nic w tym kierunku nie zosta∏o zrobione. Du˝y udzia∏ brali
cz∏onkowie partii, a nawet pomagali w urzàdzaniu” (AIPN, 0206/124, t. 2, cz. 2, PUBP w P∏ocku, Spra-
wozdania okresowe, miesi´czne za lata 1945–1949, Raport miesi´czny za okres od dnia 25 IV 1949 do
dnia 25 V 1949 r., k. 63).

239 J. Paw∏owicz, op. cit., s. 21. Podczas walki z UB zginà∏ Antoni Dobrzeniecki „Bogdan”, natomiast Sta-
nis∏aw Derkus „Âmia∏y” zosta∏ ci´˝ko ranny.



ganizowanie jednej z pierwszych w powiecie spó∏dzielni – we wsi Che∏powo
w gminie Bia∏a: „spó∏dzielnia produkcyjna liczy obecnie 17 cz∏onków. Sà to ludzie
partyjni PZPR, jak równie˝ w sk∏ad spó∏dzielni wchodzà i bezpartyjni. Gromada
ta zosta∏a ju˝ zatwierdzona jako spó∏dzielnia produkcyjna. Obecnie na terenie tej
wsi sà prowadzone pomiary przez obywatela Wolskiego ze Starostwa Powiatowe-
go w P∏ocku. Ogólne kredyty wynoszà 30 mln z∏, gdzie ju˝ 22 mln z∏ zosta∏y dla
niej przyznane na obecnà rozbudow´. Obecnie w miesiàcu maju majà byç zacz´-
te prace nad budowà wspólnych budynków gospodarczych. B´dzie to szopa o roz-
miarach 72 m d∏ugoÊci na 14 metrów szerokoÊci, chlewnia o rozmiarze 60 m d∏u-
goÊci i 12 m szerokoÊci oraz stajnia, której rozmiary jeszcze nie sà zatwierdzone.
Budynki te wed∏ug obliczeƒ fachowców b´dà kosztowaç sum´ 22 mln z∏.

Na terenie wsi Che∏powo powstaje betoniarnia, która ma dostarczaç na wieÊ
p∏yty cementowe do budowy drogi oraz kraw´˝niki. Pracuje ju˝ w niej 6 osób oraz
sà prowadzone dalsze prace nad poprawianiem stanu dróg. W spó∏dzielni
w Che∏powie jest ju˝ wybrany zarzàd tej spó∏dzielni w sk∏adzie pi´ciu osób. Opie-
kunem gospodarczym tej spó∏dzielni jest Witkowski ze Starostwa Powiatowego
w P∏ocku, zaÊ po linii politycznej jest towarzysz Szczytniewski – sekretarz PZPR
w P∏ocku. Instruktorem ogrodniczym jest obywatel Ciechowicz. Obecnie na tere-
nie Che∏powa jest zaplanowane 32 hektary pod ogród owocowo-warzywny, gdy˝
wieÊ znajduje si´ niedaleko P∏ocka i taki ogród mo˝e daç du˝e dochody pieni´˝-
ne spó∏dzielni, co wp∏ynie na jej rozwój. Obecnie zaplanowano, aby na jesieni br.
sprowadziç 3000 drzewek owocowych do sadzenia. Teren pod sadzenie jest ju˝
wyznaczony. Na terenie Che∏powa jest ju˝ w planie za∏o˝enie Êwiat∏a elektrycz-
nego, co by∏o to ju˝ uzgodnione z sekretarzem Szczytniewskim, który oÊwiadczy∏,
i˝ robotnicy fabryczni dopomogà spó∏dzielni do tego czynu oraz ma byç przez
wieÊ ciàgni´ta linia telefoniczna, co równie˝ jest uzgodnione z Urz´dem Poczto-
wym w P∏ocku. [...] LudnoÊç, która jeszcze nie jest zapisana do spó∏dzielni, zaczy-
na si´ do tego ustosunkowywaç pozytywnie i z ca∏à pewnoÊcià mo˝na powiedzieç,
˝e przewa˝ajàca cz´Êç przystàpi do spó∏dzielni, tak ˝e za wyjàtkiem dwóch za-
mo˝nych rodzin ca∏a wieÊ Che∏powo przystàpi do spó∏dzielni”240.

Ten jak˝e idylliczny obraz wzorcowej wsi socjalistycznej koliduje z nast´pny-
mi raportami szefa PUBP. Ju˝ w raporcie miesi´cznym z 1 czerwca 1949 r., oce-
niajàcym sytuacj´ polityczno-gospodarczà na wsi, pisa∏: „nale˝y zaznaczyç, ˝e
spó∏dzielnie produkcyjne, które ju˝ istniejà i sà zatwierdzone na terenie naszego
powiatu, nie sà prowadzone w nale˝ytym porzàdku. Powsta∏ chaos, nie∏ad, tak jak
mia∏o miejsce w Stanowie, gm. Miszewo Murowane, gdzie oÊmiu cz∏onków spó∏-
dzielni produkcyjnej, cz∏onków PZPR, zda∏o legitymacje. Nale˝y zaznaczyç, ˝e
ludzie ci to robotnicy rolni, analfabeci. PoÊród nich jest rzàdca, który posiada trzy
klasy gimnazjum.

Nast´pnie obok w wiosce Krajczyn zda∏o legitymacje siedmiu cz∏onków
PZPR. Przyczyny zdania legitymacji na razie nie sà ustalone.
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Poza tym w ¸´gu jeden cz∏onek PZPR i spó∏dzielni produkcyjnej pope∏ni∏ sa-
mobójstwo wieszajàc si´, co jest wykorzystywane przez wrogów obecnej rzeczywi-
stoÊci, ˝e pope∏ni∏ samobójstwo z powodu tego, ˝e wstàpi∏ do spó∏dzielni produk-
cyjnej.

Przyczynà tego chaosu, jaki panuje obecnie, jest brak ÊwiadomoÊci wÊród ko-
biet w tym kierunku, zw∏aszcza u tych, które nie sà zorganizowane i uÊwiadomio-
ne politycznie, a które majà du˝y wp∏yw na m´˝ów swych i bardzo ∏atwo ulegajà
szeptanej propagandzie, szerzonej przez ku∏aków i bogaczy wiejskich.

Sprawa dalszego organizowania spó∏dzielni produkcyjnych na terenie nasze-
go powiatu wyglàda nast´pujàco.

Komitet organizacyjny spó∏dzielni produkcyjnych typuje trzech lub wi´cej
cz∏onków PZPR, bardziej aktywnych, którym daje zadanie zwerbowania jednego
lub dwóch cz∏onków do spó∏dzielni produkcyjnej i takowi podpisujà deklaracj´.
Poza tym gminnemu sekretarzowi PZPR daje si´ zadanie przeprowadzania ze-
braƒ, objaÊniajàc organizowanie spó∏dzielni produkcyjnych w terenie, który to
nie otrzymuje odpowiedniej instrukcji, nie umiejàc dobrze wyjaÊniç o zadaniach
spó∏dzielni produkcyjnych, prawach korzystania z niej cz∏onków nale˝àcych do
niej.

W czasie zebrania jak i dyskusji pada moc pytaƒ rzucanych przez ludzi, bar-
dzo cz´sto na wy˝szym poziomie politycznym i ekonomicznym, na którà dany
prelegent nie umie daç odpowiedzi, co zostaje wykorzystane przez naszych wro-
gów i w innej formie przekazywane, w formie wrogiej do naszej rzeczywistoÊci,
szkodzàc w budowie socjalizmu”241.

W kolejnym raporcie szef UB pisa∏: „w okresie sprawozdawczym na terenie
powiatu ludnoÊç bardzo szeroko komentuje spó∏dzielczoÊç produkcyjnà. Olbrzy-
mia cz´Êç ludnoÊci, zw∏aszcza dzia∏kowicze (i nawet cz∏onkowie PZPR), bardzo
wrogo, a nawet doÊç agresywnie odnoszà si´ do kwestii spó∏dzielczoÊci produk-
cyjnej.

Wed∏ug naszych danych agencyjnych i oficjalnych rozpowszechniajà to ludzie
(notowani przez nas i brani w rozpracowanie) wrogo ustosunkowani, a przewa˝-
nie by∏y PSL. Bogaci ch∏opi oficjalnie siedzà cicho, nie wypowiadajàc si´, jednak
oni równie˝ w delikatny sposób poruszajàc te tematy, oddzia∏ywujà na biednych.

WrogoÊç ludzi takich jak dzia∏kowicze wynika przede wszystkim dlatego, ˝e
on zosta∏ wzbogacony na tym powiecie i przyglàda si´ na ku∏aków z myÊlà, ˝e nie-
d∏ugo i on takim powinien byç. Przeci´tnie na dzia∏kowicza wynosi osiem hekta-
rów ziemi, a na gospodarstwach poniemieckich to posiadajà i po dwadzieÊcia
hektarów ziemi. Dlatego te˝ i propaganda wszelka do niego lgnie (nie jest odpo-
wiednio zabezpieczony od niej, nie by∏ nale˝ycie wychowany).

Analizujàc sytuacj´ z poprzednimi miesiàcami, widaç jaskrawo, ˝e wróg przez
propagand´ ruszy∏ do ataku, ˝e walka klasowa powa˝nie si´ wzmog∏a”242.
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Czerwiec. Poszukiwanie ukrywajàcych si´ ˝o∏nierzy NZW
W po∏owie czerwca 1949 r., w zwiàzku ze zbli˝ajàcym si´ Êwi´tem Bo˝ego Cia-

∏a, ponownie zwi´kszono inwigilacj´ instytucji koÊcielnych. Administrator budyn-
ku nale˝àcego do biskupa p∏ockiego zosta∏ na wniosek funkcjonariuszy PUBP
ukarany 50 tys. z∏ grzywny za to, ˝e w dniu procesji, 16 czerwca, udekorowa∏ bu-
dynek bia∏o-˝ó∏tymi flagami Watykanu243.

21 czerwca 1949 r. ukrywajàcy si´ w gminie Staroêreby Edward Sza∏aƒski
„Tygrys” rozbroi∏ funkcjonariusza MO Józefa Gadomskiego – zabra∏ mu karabin
i raportówk´. Przeprowadzona natychmiast ob∏awa i przeszukanie kilkunastu go-
spodarstw nie przynios∏y rezultatów. Mimo to funkcjonariusze UB aresztowali
trzech mieszkaƒców gminy Staroêreby, którzy ich zdaniem wspó∏pracowali z Sza-
∏aƒskim. Podobnie nic nie da∏a ob∏awa przeprowadzona 23 i 24 czerwca, podczas
której aresztowano kolejne trzy osoby podejrzewane o wspó∏prac´ z Sza∏aƒskim.
Du˝à pomocà w czasie tych operacji s∏u˝y∏ UB agent o pseudonimie „Ciota”,
który jako bliski znajomy braci Sza∏aƒskich zna∏ niektóre ich meliny244.

W tym czasie Referat III PUBP prowadzi∏ trzy rozpracowania agenturalne.
Celem rozpracowania o kryptonimie „Mordercy” – po likwidacji oddzia∏ów NZW
sier˝. Wiktora Stryjewskiego „Cacki” i Stanis∏awa Derkusa „Âmia∏ego” – by∏o
schwytanie cz∏onków organizacji, którzy unikn´li aresztowania i ukrywali si´.
W lipcu 1949 r. w rozpracowaniu tych osób UB pomaga∏o oÊmiu agentów: „Cio-
ta”, „Zemsta”, „Skazany”, „T́ gi”, „Burak”, „Zapa∏ka”, „Krowa” i „Wicher”.

Rozpracowanie o kryptonimie „Resztki” mia∏o na celu penetracj´ Êrodowiska
by∏ych cz∏onków Stronnictwa Narodowego z powiatu p∏ockiego. Chodzi∏o o usta-
lenie miejsca pobytu i schwytanie ukrywajàcego si´ szefa wywiadu 11 Grupy Ope-
racyjnej NSZ w P∏ocku Stanis∏awa Bronarskiego „Mirka”245. W wykonaniu tego za-
dania bra∏ udzia∏ agent o pseudonimie „Cowboj”, który jako kuzyn by∏ego prezesa
SN z P∏ocka Jana Wichrowskiego246 cieszy∏ si´ zaufaniem rodziny Bronarskich. 

Rozpracowanie o kryptonimie „Zezowaty” zak∏ada∏o inwigilacj´ Êrodowiska
pracowników cukrowni „Borowiczki”, których podejrzewano o zorganizowanie
podziemnej struktury. Przeciw zatrudnionemu tam Józefowi KraÊniewskiemu
wykorzystano zaprzyjaênionà z nim agentk´ o pseudonimie „Mapa 2”247. 
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246 Jan Wichrowski „Zag∏oba” – przed 1939 r. prezes SN w P∏ocku. W czasie okupacji niemieckiej ˝o∏nierz
NOW, wywiadu NSZ, a nast´pnie AK. Po wkroczeniu wojsk radzieckich w wywiadzie NZW. Od lipca
1946 r. komendant miejskiej placówki wywiadowczej 11 Grupy Operacyjnej NSZ w P∏ocku. Zmar∏
Êmiercià naturalnà.

247 AIPN, 0206/124, t. 2, cz. 2, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe, miesi´czne za lata 1945–1949, Ra-
port miesi´czny za okres od dnia 28 VI 1949 do dnia 28 VII 1949 r., k. 95–96.



Lipiec. Na tropie por. Józefa Boguszewskiego „Lwa”
24 lipca 1949 r. kontaktujàcy si´ z zast´pcà szefa Urz´du kpt. Konstantym

Murawskim agent o pseudonimie „Bystry” doniós∏, ˝e pozna∏ pewnà mieszkank´
P∏ocka. Pokaza∏a mu ona zdj´cie, na którym w gronie uzbrojonych m´˝czyzn by∏
jej brat. Powiedzia∏a mu te˝ w dyskrecji, ˝e brat jest poszukiwanym przez w∏adze
partyzantem. Murawski kaza∏ agentowi ustaliç nazwisko owego brata
i pozosta∏ych osób ze zdj´cia, adres kobiety, jej miejsce pracy i kontakty towarzy-
skie248.

Przekazana kilkanaÊcie dni póêniej odpowiedê „Bystrego” zelektryzowa∏a
kierownictwo PUBP. Wymienionà w donosie kobietà by∏a bowiem Kunegunda
Piotrowska, rodzona siostra poszukiwanego od 1945 r. dowódcy grup bojowych
NSZ z pó∏nocno-zachodniego Mazowsza por. Józefa Boguszewskiego „Lwa”. Od
tego momentu g∏ównym zadaniem agenta, z którym kontakty przejà∏ szef Urz´-
du kpt. Eugeniusz Serwiƒski, by∏o „przebywaç jak najcz´Êciej z Piotrowskà
i w bardzo dyskretny sposób prowadziç rozmowy, by ustaliç momenty jej widze-
nia si´ z bratem, a przede wszystkim ustaliç miejsce pobytu Boguszewskiego”249.

Na prze∏omie lipca i sierpnia 1949 r. Referat I PUBP mia∏ dziewi´ciu infor-
matorów okreÊlanych jako ma∏owartoÊciowi, bowiem nie dzia∏ali w rozpracowy-
wanym Êrodowisku, lecz tylko udzielali ogólnych informacji. Informator „Pióro”
donosi∏ o mieszkaƒcach P∏ocka utrzymujàcych kontakty z osobami zamieszka∏y-
mi w USA, informator „LiÊç” – o repatriantach z Zachodu, informator „Jon” – 
o mieszkaƒcach P∏ocka pochodzenia ukraiƒskiego i rosyjskiego, informator „Po-
midor” – o mieszkajàcych w P∏ocku przedwojennych policjantach i wojskowych.
Natomiast informatorzy „Zg∏obicki”, „Amortyzator”, „M∏ot”, „Baront” i Hura-
gan”, z którymi wspó∏praca dopiero si´ rozpocz´∏a (zostali przekazani po zakoƒ-
czeniu s∏u˝by wojskowej przez Informacj´ Wojskowà), dostarczali wiadomoÊci
ogólnych i bezwartoÊciowych.

Referat III kontaktowa∏ si´ wówczas z 31 agentami i informatorami. „Tylko
dwunastu ma zadanie rozpracowywanie elementu rekrutujàcego si´ z cz∏onków
nielegalnych organizacji, reszta zaÊ pracuje wy∏àcznie po wrogich wypowiedziach
elementu ku∏aków wiejskich oraz pewna cz´Êç jako uczniowie gimnazjum w P∏oc-
ku, majà zadanie obserwacji i wypowiedzi wrogiego elementu w szkole, sk∏adajà-
cego si´ z uczni [sic!] i nauczycielstwa. Dana agentura pracuje na ogó∏ ch´tnie
i w miar´ mo˝liwoÊci przekazuje uzyskane dane”250.

Referat IV utrzymywa∏ kontakt z 32 informatorami. Dwunastu z nich praco-
wa∏o w spó∏dzielniach produkcyjnych w powiecie, pozostali byli zatrudnieni
w P∏ocku i rekrutowali si´ w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci z pracowników umys∏o-
wych. Referat ten mia∏ tylko sieç informacyjnà. G∏ównym problemem funkcjona-
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riuszy by∏ brak mieszkania konspiracyjnego, w którym mog∏yby si´ odbywaç spo-
tkania z informatorami.

Referat V mia∏ kontakt z 41 agentami i informatorami. Jednak w lipcu i sierp-
niu wspó∏praca z najwartoÊciowszymi z nich uleg∏a zak∏óceniu. Rozpracowujàcy
Êrodowiska m∏odzie˝owe, nauczycielskie i administracj´ agenci: „Piotr”,
„Uczeƒ”, „Lew”, „Lampart”, „Jawa”, „Smutny”, „Goniec”, „Szofer”, „Józef”,
„Sokó∏”, „Wicher” i „Jowisz” wyjechali po prostu na wakacje251.

Sierpieƒ – wrzesieƒ – paêdziernik. Szykany wobec organizacji koÊcielnych
W zwiàzku z dekretem Âwi´tego Oficjum pot´piajàcym marksizm i wszyst-

kich, którzy czynnie wspierajà partie komunistyczne, w lipcu 1949 r. w∏adze ko-
munistyczne rozpocz´∏y kampani´ propagandowà, zarzucajàc KoÊcio∏owi kato-
lickiemu nietolerancj´ oraz wzywajàc ksi´˝y do wyst´powania przeciwko
„antypolskim wypowiedziom Watykanu”252. WczeÊniej w∏adze przej´∏y wszystkie
wydawnictwa katolickie, oficjalne Êrodki masowego przekazu mog∏y wi´c swo-
bodnie dezinformowaç spo∏eczeƒstwo.

Jednà z form represji by∏o wydanie 5 sierpnia 1949 r. dekretu o zmianie nie-
których przepisów prawa o stowarzyszeniach253, który ca∏kowicie ogranicza∏ dzia-
∏alnoÊç stowarzyszeƒ przykoÊcielnych, utrudniajàc tym samym dzia∏alnoÊç dusz-
pasterskà. Stosowne dzia∏ania podj´to te˝ z inicjatywy UB w powiecie p∏ockim.
W kolejnym raporcie miesi´cznym przes∏anym do WUBP w Warszawie szef
PUBP meldowa∏: „w zwiàzku z wydanà ekskomunikà przez papie˝a i dekretem
wydanym przez rzàd starosta powiatowy i grodzki w obecnoÊci naszego pracow-
nika jako protokolanta przeprowadzi∏ rozmowy ze wszystkimi proboszczami pa-
rafii w celu zapoznania ich z treÊcià dekretu. Na ogólnà liczb´ ksi´˝y trzydziestu
szeÊciu, z którymi rozmawiano, trzech ustosunkowa∏o si´ ca∏kowicie wrogo, jak
ks. Stru˝yƒski Aleksander – proboszcz w Radziwiu, ks. Krywieƒczuk Wiktor z pa-
rafii Âwi´cieniec i ks. Fronczak Roman – prefekt i administrator z koÊcio∏a podo-
minikaƒskiego. Wy˝ej wymienieni starali si´ swymi wypowiedziami przekr´ciç
dekret i wynajdywali ró˝ne wykr´ty, a˝eby dekret ominàç. Reszta ksi´˝y dekret
przyj´∏a przychylnie bàdê to biernie”254.

Jednak w sierpniu 1949 r. g∏ównym zadaniem szefa PUBP by∏a poprawa pra-
cy z agenturà. Po kolejnej inspekcji kpt. Serwiƒski meldowa∏: „odbyto spotkaƒ
166, otrzymano doniesieƒ 166, wytypowano do werbunku 1. Trzeba stwierdziç, i˝
jakoÊç i praca z agenturà znacznie si´ poprawi∏y, co si´ okreÊla w spotkaniach
i ch´ciach ich do pracy i uwidocznione jest w doniesieniach. Jednak sà pracowni-
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cy, jak np.: Gozdan, Koprowski, Gajdka, Zawadzki, Za∏´ski, przewa˝nie m∏odzi,
którzy przez swój niski poziom intelektualny, a po drugie przez swe niechlujstwo
i niepowa˝ny stosunek do pracy nie przynoszà nam w pracy korzyÊci, wr´cz prze-
ciwnie. Pracownicy ci nas oszukujà i agentur´, zrywajà spotkania, mimo ˝e oso-
biÊcie poucza∏em, a nast´pnie kontrolowa∏em, wyciàga∏em w stosunku do nich
konsekwencje. W pracy nie ma poprawy. Natomiast u reszty pracowników widaç,
˝e ci do pracy przywiàzujà uwag´ i ˝e z ka˝dym dniem coraz lepiej i Êmielej pra-
cujà, jak i typujà nowe werbunki”255.

We wrzeÊniu 1949 r. sytuacja gospodarcza i nastroje ludnoÊci w powiecie ule-
g∏y ponownemu pogorszeniu. W sklepach znów zacz´∏o brakowaç wielu artyku-
∏ów spo˝ywczych. Do minimum ograniczono sprzeda˝ mi´sa i t∏uszczu, „usta∏a
dostawa nabia∏u i drobiu ze wsi do miasta, co by∏o powodem pog∏´bienia tego˝
kryzysu przejÊciowego, kryzysu i szeptanej wrogiej propagandy g∏oszàcej poprzez
ku∏aków wiejskich i innych wyzyskiwaczy wybuch trzeciej wojny Êwiatowej pomi´-
dzy Amerykà i ZSRR i krajami demokracji ludowej”256 – meldowa∏ do WUBP
kpt. Eugeniusz Serwiƒski.

W zwiàzku z corocznà pielgrzymkà mieszkaƒców P∏ocka do sanktuarium
w Sk´pem informator „Jowisz” meldowa∏, ˝e wyruszy∏a 6 wrzeÊnia ona pod prze-
wodnictwem ks. Czes∏awa Chojnackiego, uczestniczy∏o w niej 940 osób. Do
Sk´pego pielgrzymi dotarli 8 wrzeÊnia, witani przez bp. Zakrzewskiego, który
odprawi∏ msz´ Êwi´tà. Poza pielgrzymkà z P∏ocka w Sk´pem by∏o w tym dniu
28 kompanii (grup pielgrzymkowych), w tym jedna z Warszawy. W trakcie nabo-
˝eƒstwa „wrogich wystàpieƒ” nie by∏o257. 

Ponadto – jak meldowa∏ szef PUBP na podstawie informacji agentów „Wi-
chra” i „Jod∏y” – we wrzeÊniu wzros∏a liczba organizowanych przez ksi´˝y piel-
grzymek do ró˝nych miejsc, m.in. do Cz´stochowy. Jako przyk∏ad wrogiej dzia-
∏alnoÊci poda∏ odpust w Koziebrodach, zorganizowany 8 wrzeÊnia. Wzi´∏o w nim
udzia∏ du˝o wi´cej osób ni˝ zwykle, w tym grupy wiernych z ¸´ga, Drobina i Sta-
roêreb. Pomimo ostrze˝eƒ ze strony nauczycieli ˝adne dziecko nie przysz∏o tego
dnia do szko∏y, wi´c lekcje si´ nie odby∏y. Nawet cz∏onkowie PZPR zaanga˝owa-
li si´ w organizacj´ uroczystoÊci, np. naczelnik Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Drobinie, Mielczarek, zach´ca∏ stra˝aków do udzia∏u w odpuÊcie. W zwiàzku
z tym funkcjonariusze UB przeprowadzili rozmow´ z dyrekcjà PKS, aby nie wy-
najmowano autokarów na tego typu imprezy, natomiast w Drobinie ustalili z se-
kretarzem Komitetu Gminnego PZPR, ˝e Mielczarek jako „fanatyk religijny”
b´dzie usuni´ty z partii i z funkcji naczelnika stra˝y258.

W tym samym miesiàcu WSR w Warszawie rozpatrywa∏ dziesi´ç spraw miesz-
kaƒców powiatu p∏ockiego oskar˝onych przez UB o wspó∏prac´ z NZW. Wszyscy
otrzymali wyroki od roku do szeÊciu lat wi´zienia. W paêdzierniku funkcjonariu-
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255 Ibidem, k. 109.
256 Ibidem, Raport miesi´czny – ocena sytuacji polityczno-gospodarczej na wsi, k. 111.
257 Ibidem, Raport za okres od dnia 29 VIII 1949 do dnia 29 IX 1949 r., k. 120.
258 Ibidem.



sze zwerbowali do wspó∏pracy czternastu informatorów i jednego rezydenta, wy-
typowali do werbunku 28 osób259.

Listopad – grudzieƒ. Aresztowanie „Orlàt” 
1 listopada 1949 r. kpt. Konstanty Murawski zosta∏ przeniesiony z PUBP

w P∏ocku na stanowisko szefa PUBP w Sierpcu. Równie˝ w listopadzie zwi´kszo-
no liczb´ stanowisk referentów (do czterech) i m∏odszych referentów (do dwóch)
Referatu IV260. 

W pierwszych dniach grudnia 1949 r. funkcjonariusze PUBP dowiedzieli si´,
˝e wspó∏pracujàcy z nimi informator „Wilk” si´ zdekonspirowa∏. Zosta∏ potajem-
nie aresztowany261. Podczas przes∏uchania ujawni∏ szczegó∏y dotyczàce dzia∏ajà-
cej w P∏ocku podziemnej organizacji m∏odzie˝owej „Orl´ta”, której istnienie
przedtem zataja∏. W rezultacie pomi´dzy 6 a 19 grudnia aresztowano za∏o˝yciela
i przywódc´ „Orlàt” Andrzeja J´drzejowskiego oraz kilku cz∏onków organizacji.
Razem z Andrzejem J´drzejowskim aresztowano jego ojca, prezesa Towarzystwa
Naukowego P∏ockiego, s´dziego Boles∏awa J´drzejowskiego262. Przechowywa∏ on
w siedzibie TNP odebranà synowi broƒ, którà funkcjonariusze UB odnaleêli
13 grudnia 1949 r. podczas rewizji pomieszczeƒ Towarzystwa.

16 grudnia 1949 r. w Stoczni Rzecznej w P∏ocku utworzono Referat Ochrony,
w którym zatrudniono dwóch funkcjonariuszy. Referat zorganizowano w zwiàz-
ku z planowanym na 1 stycznia 1950 r. po∏àczeniem dzia∏ajàcych w P∏ocku dwóch
stoczni w jedno przedsi´biorstwo263.

W czasie Êwiàt Bo˝ego Narodzenia funkcjonariusze PUBP przeprowadzili re-
wizje zabudowaƒ nale˝àcych do osób ukrywajàcych si´. Rewizje przeprowadzano
w nocy z 24 na 25, nast´pnie z 25 na 26 i z 26 na 27 grudnia. Nikogo z poszuki-
wanych nie schwytano264. 

Rok 1950

Styczeƒ. Pog∏oski o wojnie
Nowy rok 1950 przywita∏o w areszcie PUBP w P∏ocku czternaÊcie osób.
Systematycznie kontynuowano obserwacj´ nastrojów spo∏ecznych.
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259 Ibidem, k. 165.
260 AIPN, MBP, 2354, Etaty personalne PUBP, Rozkaz 0111/Org., 26 XI 1949 r.
261 Pomimo wczeÊniejszej wspó∏pracy z UB agent „Wilk” sàdzony by∏ przez WSR w Warszawie za dzia∏al-

noÊç podziemnà i skazany na 5 lat wi´zienia.
262 Boles∏aw J´drzejowski – ur. 15 XI 1896 r. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. W czasie oku-

pacji niemieckiej ˝o∏nierz ZWZ-AK. Od lutego 1943 r. w administracji cywilnej Delegatury Rzàdu RP
na stanowisku delegata na pow. P∏ock z wy∏àczeniem miasta P∏ocka. U˝ywa∏ pseudonimu „Koral”. We
wrzeÊniu 1944 r. aresztowany przez gestapo. Po dwóch miesiàcach pobytu w areszcie zwolniony na sku-
tek dzia∏aƒ podj´tych przez dowództwo Inspektoratu P∏ocko-Sierpeckiego AK. Po wkroczeniu wojsk
radzieckich kierownik Sàdu Grodzkiego w P∏ocku, odznaczony Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi. Prezes
Towarzystwa Naukowego P∏ockiego.

263 AIPN, 0206/124, t. 2, cz. 2, PUBP P∏ock, Sprawozdania okresowe, miesi´czne za lata 1945–1949, Spra-
wozdanie miesi´czne za okres od dnia 28 XI 1949 do dnia 28 XII 1949 r., k. 194–195.

264 Ibidem, k. 201.



24 stycznia1950 r. szef PUBP meldowa∏: „na terenie naszego powiatu w dal-
szym ciàgu ku∏actwo rozpowszechnia wrogà szeptanà propagand´ o trzeciej woj-
nie Êwiatowej, która to rzekomo wed∏ug ich twierdzeƒ ma wybuchnàç wiosnà,
motywujàc to tym, ˝e zmiana ministra obrony narodowej265 i ta rejestracja rocz-
ników 1918–1925, nast´pnie to Êciàganie podatków w zbo˝u, ograniczenie t∏usz-
czu to jest wszystko przygotowanie do wojny pomi´dzy Amerykà a Zwiàzkiem
Radzieckim i krajami demokracji ludowej. Ku∏acy ci wyglàdajà [wojny] jak zba-
wienia, twierdzàc, ˝e ta wojna prowadzona przez Ameryk´ mo˝e ich uratowaç
przed spó∏dzielczoÊcià. 

Nast´pnie wmawiajà, ˝e zwyci´stwo Ameryki nad Zwiàzkiem Radzieckim jest
zapewnione, poniewa˝ Japonia posiada broƒ bakteriologicznà, którà wypróbo-
wa∏a na Chinach Ludowych i wiosnà u˝yje tej broni na Chinach Ludowych, idàc
z pomocà Kuomintangowi. Dalej twierdzà, ˝e obecnie i u nas sà przygotowania,
poniewa˝ na terenie Polski sà zrzucani spadochroniarze angielscy i francuscy,
mi´dzy innymi mieli byç zrzuceni i na terenie naszego powiatu, w gminie ¸´g, tak
jak nam sygnalizuje agentura, jakoby rzekomo mieli ludzie widzieç osobnika,
który mia∏ pytaç o okolic´ celem zapoznania si´ z terenem. 

Nast´pnie w okolicach gm. Drobin krà˝y wroga szeptana propaganda, ˝e
w Czechach jest ju˝ rewolucja i cz´Êç Czechos∏owacji zaj´li Amerykanie, mówiàc,
˝e i u nas te˝ to nied∏ugo nastàpi, ˝e podatku nie nale˝y p∏aciç, a lepiej przepiç
te pieniàdze, wyjechaç na Zachód, aby byç bli˝ej Amerykanów.

Nast´pnie dajà si´ zauwa˝yç narzekania ch∏opów, tak biednych, Êrednich, jak
i bogatych, ˝e podwy˝szono ceny na niektóre artyku∏y, natomiast zbo˝e pozosta-
∏o w tej samej cenie”266.

Luty. Meldunek o sytuacji w harcerstwie
Rozbudowana sieç agentów systematycznie informowa∏a o ka˝dej sferze ˝ycia

spo∏ecznego. Jednym ze Êrodowisk poddanych inwigilacji by∏ p∏ocki hufiec
Zwiàzku Harcerstwa Polskiego, w którym w owym czasie przeprowadzano zakro-
jonà na szerokà skal´ czystk´. 5 lutego 1950 r. tkwiàcy w tym Êrodowisku infor-
mator o pseudonimie „Jawa” meldowa∏: „odby∏o si´ szkolenie otwarte dru˝yno-
wych z terenu miasta, prowadzone po raz ostatni przez [Kazimier´] Ha∏∏asowà.
By∏ poza tym omawiany program pracy na miesiàc luty br. Po odprawie niektó-
rzy dru˝ynowi, jak ks. [Czes∏aw] Chojecki, dawny kapelan harcerski, Milke
Wac∏aw, Krusiewiczówna Barbara, Majewska Zofia, Akimow Nina, Ostrowski
Roman, Kowtun Józef, razem oko∏o 18 osób, zostali zaproszeni do prywatnego
mieszkania ob. Ha∏∏asowej na herbat´. Przy herbacie tej Milke Wac∏aw zaczà∏
wspominaç dawne harcerstwo, jak pracowa∏ w obozie, i w koƒcu doszed∏ do chwi-
li obecnej, mówiàc, ˝e nam, starym, zas∏u˝onym na polu harcerstwa, nie pozosta-
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265 6 XI 1949 r. marsza∏kiem Polski i ministrem obrony narodowej PRL zosta∏ radziecki marsza∏ek Kon-
stanty Rokossowski.

266 AIPN, 0206/125, PUBP P∏ock, Sprawozdania miesi´czne 1950–1952, Raport miesi´czny o sytuacji po-
lityczno-gospodarczej na wsi, k. 227.



∏o nic, tylko pod wp∏ywem ZMP-owców musimy ust´powaç z Komendy Hufca.
Wszyscy obecni skar˝yli si´ bardzo, nast´pnie zabra∏a g∏os ob. Ha∏∏asowa, dzi´-
kujàc wszystkim za wspólnà prac´, po czym dalej mówiç nie mog∏a i wszyscy
obecni wybuchn´li p∏aczem. Po skoƒczonej herbacie potworzy∏y si´ grupki i wszy-
scy prowadzili poufne rozmowy. Po rozejÊciu si´ goÊci pozostali u Ha∏∏asowej:
Krusiewiczówna, Majewska, Ostrowski, Kowtun, Akimow Nina, gdzie s∏uchali
radia z Madrytu i Londynu”267. Wszystkie osoby, które uczestniczy∏y w opisanym
spotkaniu, poddano agenturalnemu rozpracowaniu. Utworzono wówczas nowy,
w pe∏ni kontrolowany przez ZMP zarzàd hufca ZHP w sk∏adzie: Marian Jankow-
ski – komendant, Zdzis∏aw Piszcz – referent organizacyjny, [?] Celb – referent
szkoleniowy, Seweryn Malczyk – instruktor268.

Marzec – kwiecieƒ – maj. PZPR pod obserwacjà UB. Obserwacja zak∏adów
pracy

Odr´bnym przedmiotem zainteresowaƒ funkcjonariuszy UB by∏a dzia∏alnoÊç
PZPR oraz stosunki panujàce wewnàtrz struktur w∏adzy. W raporcie z 29 marca
1950 r. szef Urz´du pisa∏: „w ostatnim okresie ca∏y aktyw najwi´cej zaj´ty jest
pracà w terenie nad spó∏dzielniami. Jednak poza towarzyszem I sekretarzem, sta-
rostà i towarzyszem Parz´ckim inni towarzysze nie przejawiajà w∏aÊciwej aktyw-
noÊci, za ma∏o docierajà i mówià z tymi ludêmi, wroga propaganda cz´Êciej do-
ciera. Obecnie zosta∏ I sekretarzem Komitetu Miejskiego towarzysz Brzeziƒski,
by∏y II sekretarz Komitetu Powiatowego. Niezdrowy objaw to antagonizmy, jakie
panujà mi´dzy miejskim a powiatowym komitetem, który utrudnia prac´. Naj-
wi´kszà tego przyczynà jest towarzysz Niczyporuk, by∏y zast´pca szefa PUBP
w P∏ocku, obecny wiceprezydent miasta P∏ocka, który wytwarza te antagonizmy
przez swój sposób bycia i zachowania. Wiecznie niezadowolony ze wszystkiego
i krytykujàcy. Napuszcza po prostu jednych na drugich”269.

Jednym z najbardziej obserwowanych przez UB zak∏adów w P∏ocku by∏a
w 1950 r. Fabryka Maszyn ˚niwnych. W Referacie Ochrony FM˚ zatrudniano
dwóch funkcjonariuszy. Wspó∏pracowa∏o z nimi szeÊciu tajnych wspó∏pracow-
ników i pi´ciu informatorów zarejestrowanych jako kontakty poufne – tak
okreÊlano pracowników pe∏niàcych w zak∏adzie funkcje kierownicze, z którymi
spotykali si´ funkcjonariusze UB. Wed∏ug opinii szefa PUBP struktura ta by∏a
„na pewnym poziomie, ma mo˝liwoÊci dotarcia do wrogich Êrodowisk z dzia∏u
stolarskiego i mechanicznego. Prócz informatorów ps. »Âcigacz« i »Kierat«,
którzy rekrutujà si´ ze sfery robotniczej i nie majà dost´pu do wrogiego Êrodo-
wiska”270.

Nieco inaczej wyglàda∏a sytuacja w Stoczni Rzecznej, drugim pod wzgl´dem
wielkoÊci zatrudnienia zak∏adzie P∏ocka. W pierwszym kwartale 1950 r. rezydu-

99

267 Ibidem, Raport za okres od dnia 1 II 1950 do dnia 1 III 1950 r., k. 248.
268 Ibidem, k. 248.
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270 Ibidem, Raport za okres od dnia 28 III 1950 do dnia 28 IV 1950 r., k. 263.



jàcy w stoczni dwuosobowy Referat Ochrony posiada∏ tylko trzech informatorów,
którzy podobnie jak w FM˚ mieli du˝e mo˝liwoÊci penetracji zak∏adu271. Nie by-
∏a to jedyna sieç agentów UB dzia∏ajàca w stoczni. Na sta∏e, poza Referatem
Ochrony, stocznia i jej pracownicy obserwowani byli przez jednego rezydenta
i siedmiu informatorów podleg∏ych Wydzia∏owi IV PUBP.

W pierwszym kwartale 1950 r. PUBP w P∏ocku prowadzi∏ agenturalne rozpra-
cowanie tak˝e dziewi´ciu innych zak∏adów pracy dzia∏ajàcych w powiecie. By∏y to
P∏ockie Przedsi´biorstwo Budowlane, Cukrownia Ma∏a WieÊ, Referat Rolny przy
Starostwie Powiatowym, Spó∏dzielnia Produkcyjna Che∏powo gm. Bia∏a, Spó∏-
dzielnia Produkcyjna Bia∏a Nowa, Spó∏dzielnia Produkcyjna Bronowo gm. Zàgo-
ty, Spó∏dzielnia Produkcyjna Boryszewo Nowe, Spó∏dzielnia Produkcyjna Do-
brosielice Zalesie gm. Drobin, Spó∏dzielnia Produkcyjna Tupad∏y gm. Drobin272.
Dla UB pracowa∏o tam co najmniej po dwóch informatorów.

W tym te˝ czasie Referat III PUBP kontynuowa∏ dzia∏ania w ramach prowa-
dzonego przez WUBP w Warszawie rozpracowania „Mordercy”, które w pierw-
szych dniach kwietnia zosta∏o podzielone na dwie cz´Êci. Rozpracowaniu miesz-
kajàcych w powiecie p∏ockim braci Edwarda i W∏adys∏awa Sza∏aƒskich nadano
kryptonim „Mordercy I”273 (sprawa „Mordercy II” obejmowa∏a poszukiwanie
dzia∏ajàcego w powiecie sierpeckim Kazimierza Dyksiƒskiego „Kruczka”). Roz-
pocz´to represje wobec rodziny Sza∏aƒskich. Poniewa˝ wielu jej cz∏onków za-
trudnionych by∏o w ró˝nych instytucjach paƒstwowych i spó∏dzielczych, postano-
wiono zwolniç ich z pracy274. Niezale˝nie od tego przez agentur´ ustalono
wszystkich cz∏onków rodziny Sza∏aƒskich pracujàcych na wsi. Na polecenie UB
Urzàd Skarbowy wyznaczy∏ im domiar podatkowy, jego wysokoÊç zale˝a∏a od
iloÊci posiadanej ziemi. W porozumieniu z komendantem powiatowym MO
w P∏ocku rodziców i teÊciów braci Sza∏aƒskich n´kano niemal co drugi dzieƒ
przeprowadzanymi przez milicj´ rewizjami w zabudowaniach mieszkalnych i go-
spodarczych. Za ka˝dym razem kontrola koƒczy∏a si´ na∏o˝eniem mandatu kar-
nego w wysokoÊci 500 lub 1000 z∏275. WÊród znajomych i cz∏onków rodziny Sza-
∏aƒskich funkcjonariusze UB werbowali agentów, których w wielu przypadkach
zmuszano do „natychmiastowego powiadamiania w∏adz w wypadku jakichkol-
wiek wiadomoÊci o ukrywajàcych si´”276.

W kwietniu 1950 r. w areszcie PUBP przetrzymywano szeÊç osób podejrzewa-
nych o wspó∏prac´ z dowodzonà przez Stanis∏awa Bronarskiego „Mirka” siatkà
wywiadowczà 11 Grupy Operacyjnej NZW. 
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271 Ibidem, k. 262.
272 Ibidem, k. 259–262.
273 AIPN, 00495/252, Wydzia∏ Kryminalny KW MO Warszawa, Materia∏y dotyczàce bandy Sza∏aƒskich,

Raport Referatu III PUBP w P∏ocku o wszcz´ciu agencyjnego opracowania, k. 5.
274 Zwolniono wówczas z pracy m.in.: Tadeusza Sza∏aƒskiego (brat rodzony), Wincentego Sza∏aƒskiego

(brat stryjeczny), Jana Sza∏aƒskiego (brat stryjeczny), Mari´ Sza∏aƒskà (kuzynka), Jadwig´ Sza∏aƒskà
(bratowa), Stanis∏awa Siedlicha (kuzyn), Stanis∏awa Barto∏da z ˝onà (zaprzyjaênieni z rodzinà).

275 AIPN, 00495/252, Wydzia∏ Kryminalny KW MO Warszawa, Materia∏y dotyczàce bandy Sza∏aƒskich,
Raport Referatu III PUBP w P∏ocku o zastosowaniu profilaktyki, k. 3–4.

276 Ibidem, Raport Referatu III PUBP w P∏ocku o przebiegu agencyjnego rozpracowania, k. 8.



15 maja 1950 r. przeniesiony zosta∏ do P∏ocka na stanowisko zast´pcy szefa
PUBP chor. Edward Pi∏kowski, do niedawna starszy referent Referatu V PUBP
w Makowie Mazowieckim. W tym samym miesiàcu funkcjonariusze PUBP nadal
poszukiwali siedemnastu by∏ych ˝o∏nierzy i wspó∏pracowników zbrojnych struk-
tur niepodleg∏oÊciowych277. 

W okresie tym Referat I PUBP w P∏ocku prowadzi∏ trzy sprawy: o kryptonimach
„RO-3” (rozpracowanie Êrodowiska zamieszka∏ych w P∏ocku Rosjan i Ukraiƒców),
„Zachód” (rozpracowanie mieszkajàcych w P∏ocku repatriantów), „Targowica”
(rozpracowanie mieszkajàcych w P∏ocku przedwojennych policjantów). Mia∏ dwu-
nastu zarejestrowanych informatorów i jedno mieszkanie konspiracyjne. 

Referat II nie prowadzi∏ ˝adnej dzia∏alnoÊci i ˝aden z funkcjonariuszy nie by∏
do niego przydzielony. Referat III mia∏ trzydziestu informatorów, dwóch rezy-
dentów, jednego agenta i mieszkanie konspiracyjne. Kontynuowa∏ rozpracowa-
nia o kryptonimie „Mordercy I”, „Resztki” i „Zezowaty”. Prowadzi∏ równie˝
opracowanie „Rzeka”. W Referacie III pracowali wówczas: starszy referent Ste-
fan Iwanicki, referent Stanis∏aw Jab∏oƒski, m∏odszy referent Karol Cywiƒski
i Stanis∏aw ˚aglewski.

Referat IV skupia∏ si´ na rozbudowie sieci agenturalnej w spó∏dzielniach pro-
dukcyjnych, mia∏ 61 informatorów, jednego agenta, trzech rezydentów i mieszka-
nie kontaktowe. Boryka∏ si´ wówczas z pewnymi problemami, które w swoim
sprawozdaniu z 10 czerwca 1950 r. przedstawi∏ szef Urz´du: „starszy referent Re-
feratu IV ¸´czycki Z. nie stoi na wysokoÊci zadania jako kierownik Referatu. Jest
niestateczny w wykonywaniu zadaƒ, [ma] lekcewa˝àcy stosunek do pracy, mimo
cz´stych zwracaƒ uwagi i konkretnych wytycznych wykonuje polecenia z pewnym
oporem, a cz´sto potrafi k∏amaç, co w kontroli potwierdza si´. Taki stan wypacza
w∏aÊciwy charakter pracy Referatu IV, ostatnio na kole POP otrzyma∏ nagan´.
W obecnej chwili zaj´to si´ bezpoÊrednio Referatem IV i starszy referent w kie-
rownictwie pracuje bezpoÊrednio w Referacie, co w ten sposób praktyczny b´dzie
mo˝liwym naprowadziç na w∏aÊciwe tory pracy Referat IV”278.

Referat V rozbudowywa∏ sieç agenturalnà wÊród kleru, w Êrodowisku nauczy-
cielskim i m∏odzie˝owym. Mia∏ 53 informatorów, trzech agentów i trzech rezy-
dentów, dysponowa∏ mieszkaniem kontaktowym. Funkcjonariuszami Referatu V
byli wówczas: starszy referent Henryk Niewiadomski, referent Micha∏ Sobolew-
ski, m∏odszy referent Stanis∏aw Grabowski, Jerzy Kaêmierczak i Czes∏aw Sadzik.

Zupe∏nie inne problemy zg∏asza∏ Referat Gospodarczy PUBP: „Sà braki,
gdy˝ do dnia dzisiejszego Posterunek Wodny nie ma przystani, która potrzebuje
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277 Wed∏ug przygotowanego przez st. referenta Referatu III ppor. Stefana Iwanickiego wykazu osób po-
szukiwanych przez PUBP w P∏ocku byli to: Józef Boguszewski, Stanis∏aw Chorzowski, Edward Sza∏aƒ-
ski, W∏adys∏aw Sza∏aƒski, Stanis∏aw Cichowicz, Jan Danielak, Jan Lewandowski, W∏adys∏aw Przepiór-
kiewicz, Zygmunt Zieliƒski, Stanis∏aw Bronarski, Stanis∏aw Badurski, Wac∏aw Badurski, Stanis∏aw
Gujski, Ludwik Kamieƒski, Antoni Morgulski, Mieczys∏aw Âmigielski, Leon Trojanowski (AIPN,
0255/147, WUBP Warszawa, Raporty PUBP, Osoby poszukiwane przez PUBP w P∏ocku, k. 453).

278 AIPN, 0206/125, PUBP P∏ock, Sprawozdania miesi´czne 1950–1952, Sprawozdanie szefa PUBP
w P∏ocku za okres od dnia 1 V 1950 do dnia 10 VI 1950 r., k. 271.



remontu, oraz budowa aresztu, który pod ka˝dym wzgl´dem nie odpowiada wa-
runkom bezpieczeƒstwa i higieny”279.

Referat Âledczy zakoƒczy∏ i przekaza∏ do Wojskowej Prokuratury Rejonowej
w Warszawie pi´ç spraw, a do Prokuratury Sàdu Apelacyjnego w Warszawie sie-
dem spraw. Ogó∏em w maju 1950 r. w PUBP w P∏ocku zarejestrowanych by∏o 193
informatorów, trzech agentów i szeÊciu rezydentów. Urzàd posiada∏ pi´ç miesz-
kaƒ konspiracyjnych280.

Czerwiec – lipiec – sierpieƒ. UB zwalcza cud. Aresztowanie por. Józefa Bogu-
szewskiego „Lwa”. Kpt. Mieczys∏aw Zaremba komendantem p∏ockiego UB

W pierwszych dniach czerwca 1950 r. PUBP w P∏ocku zaalarmowany zosta∏
przez funkcjonariuszy MO z posterunku w Staroêrebach, ˝e w miejscowoÊci
Zdziar Wielki zdarzy∏ si´ „cud”281. W wyniku dzia∏aƒ operacyjnych funkcjonariu-
sze UB aresztowali „inspiratorów cudu” Chorzewskiego i Zió∏kowskiego oraz
przeprowadzili kilka profilaktycznych zatrzymaƒ najbardziej aktywnych uczestni-
ków modlitw przy figurze. Funkcjonariusze UB narzekali na nieodpowiedzialnà
ich zdaniem postaw´ ksi´˝y, którzy podczas oficjalnych rozmów pozytywnie od-
nosili si´ do represji wobec uczestników wydarzenia, natomiast po przybyciu na
miejsce zach´cali zebranych do modlitw. Jednym z najbardziej aktywnych propa-
gatorów takich dzia∏aƒ by∏ ks. Jan Zieliƒski, który „po przybyciu na miejsce rze-
komego »cudu« usi∏owa∏ takowy inspirowaç przez swe zachowanie si´, tj. ciàg∏e
modlenie i ca∏owanie figury”282. Ksiàdz Jan Zieliƒski by∏ proboszczem parafii
Góra, w której „cud” mia∏ miejsce.

11 czerwca 1950 r. w ¸odzi uj´to por. Józefa Boguszewskiego „Lwa”, ostat-
niego ukrywajàcego si´ cz∏onka sztabu 11 Grupy Operacyjnej NSZ. Aresztowa-
nie nastàpi∏o w wyniku trwajàcych kilka miesi´cy dzia∏aƒ operacyjnych prowa-
dzonych przez funkcjonariuszy PUBP z P∏ocka pod nadzorem naczelnika
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279 Ibidem, k. 272.
280 Ibidem.
281 Skierowani na miejsce funkcjonariusze Referatu V w taki sposób relacjonowali owo zdarzenie: „w dniu

1 czerwca roku bie˝àcego obywatelka Cywiƒska, idàc po wod´ do rzeki, zwróci∏a uwag´, ˝e na figurze
w Zdziarze Wielkim, gm. Staroêreby, powsta∏y zmiany na skutek wadliwego odmalowania. Wówczas
uwag´ zwróci∏ Chorzewski i Zió∏kowski – ku∏acy, którzy zgodnie stwierdzili, ˝e jest to krew na figurze,
a nie farba, i Chorzewski parà koni uda∏ si´ do Drobina, wst´pujàc po drodze do okolicznych miesz-
kaƒców, i rozpowiada∏ fa∏szywà propagand´, mówiàc, ˝e jest »cud«, gdy˝ figura p∏acze krwià, nawo∏u-
jàc ludzi do pójÊcia na miejsce rzekomego »cudu«. Takà samà wersj´ rozpowszechnia∏ Zió∏kowski, któ-
ry jecha∏ rowerem w stron´ Staroêreb i na szosie do robotników to samo potwierdzi∏ co Chorzewski,
jak równie˝ to samo rozpowszechnia∏ co w Spó∏dzielni Staroêreby, na co sà potwierdzenia oficjalne 
w charakterze przes∏uchaƒ protokólarnych Êwiadków. Do rzekomego »cudu« pocz´li nap∏ywaç maso-
wo okoliczni mieszkaƒcy, nawet ze Êpiewami religijnymi, co przybiera∏o charakter masowy, a w dniu 
8 miesiàca bie˝àcego przy miejscu rzekomego »cudu« przewin´∏o si´ oko∏o 30 000 osób. Z chwilà za-
istnienia plotki o rzekomym »cudzie« nastawiono informatora »Orze∏«, który jako ksiàdz oddzia∏owy-
wa∏ swymi przemówieniami do zebranych, co w konsekwencji dawa∏o pozytywne wyniki. Poza tym dal-
sza agentura po konkretnym otrzymaniu zadaƒ przyczyni∏a si´ do demontowania rzekomego »cudu«
i ustalenia inspiratorów” (ibidem, k. 275).

282 Ibidem, k. 275.



Wydzia∏u III WUBP w Warszawie. Jak powiedziano wczeÊniej, niezwykle wa˝nà
rol´ odegra∏ w nich agent o pseudonimie „Bystry”283. Podajàc si´ za cz∏onka an-
tykomunistycznego podziemia, nawiàza∏ on bliskie, przyjacielskie stosunki z sio-
strà Boguszewskiego, która ujawni∏a mu miejsce ukrywania si´ brata284. Uj´cie
Józefa Boguszewskiego by∏o najwi´kszym sukcesem operacyjnym funkcjonariu-
szy PUBP w 1950 r., szczególnie zaÊ starszego referenta przy kierownictwie
PUBP chor. Stanis∏awa Olaska, który kontrolowa∏ agenta i osobiÊcie dokona∏
aresztowania285.
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283 Po doprowadzeniu do aresztowania por. Józefa Boguszewskiego „Lwa” agent „Bystry” otrzyma∏ od
szefa PUBP kpt. Eugeniusza Serwiƒskiego zadanie ustalenia miejsca ukrywania si´ Stanis∏awa Gujskie-
go „Stefa”, Stanis∏awa Chorzewskiego „Dziedzica” oraz Edwarda i W∏adys∏awa Sza∏aƒskich. Zdekon-
spirowany przez Kunegund´ Piotrowskà, pomimo prób ukrycia faktu aresztowania Boguszewskiego
i tworzeniu legendy o jego ucieczce za granic´, nie odegra∏ ju˝ istotnej roli w dzia∏aniach UB wobec
struktur niepodleg∏oÊciowych. Za pomoc w aresztowaniu Boguszewskiego otrzyma∏ 30 tys. z∏, co mia-
∏o mu zrekompensowaç poniesione wydatki. W takich s∏owach pisa∏ o swym poÊwi´ceniu w piÊmie skie-
rowanym do szefa WUBP w Warszawie: „Jako cz∏onek partii i wróg wszelkiej reakcji i bandytyzmu nie
˝a∏owa∏em zdrowia, pieni´dzy, czasu, aby dopomóc w ten sposób w odbudowie i uzdrowieniu stosun-
ków w Ludowej Polsce, ale moje wysi∏ki sà marnowane. W spraw´ uchwycenia »Bogusa« w∏o˝y∏em wie-
le wysi∏ku, nie ˝a∏owa∏em czasu i pracy, odejmowa∏em bardzo cz´sto dzieciom swym chleb od ust, przez
wk∏adanie w t´ spraw´ prywatnych pieni´dzy. Przeb∏aga∏em szefa, aby da∏ mi jakàÊ w tym pomoc i mi-
mo niedbalstwa i lenistwa jego w tej sprawie po wielu wysi∏kach osiàgnà∏em wytyczony cel. Za to nie
us∏ysza∏em s∏owa podzi´kowania. Jak wiadomo, mam ˝on´, która dowiedzia∏a si´ o kontakcie moim
z Piotrowskà. Wiele przechodzi∏em i przechodz´ na ten temat od ˝ony” (AIPN, 0203/2351, PUBP
P∏ock, Sprawa rozpracowania Józefa Boguszewskiego „Lwa”, Skarga agenta ps. „Bystry” do szefa
WUBP w Warszawie, 3 IX 1950 r., k. 65–66).

284 AIPN, 0206/125, PUBP P∏ock, Sprawozdania miesi´czne 1950–1952, Sprawozdanie szefa PUBP
w P∏ocku za okres od dnia 10 VI 1950 do dnia 1 VII 1950 r., k. 284.

285 Ukrywajàcy si´ w ¸odzi por. Józef Boguszewski „Lew” poczàtkowo przebywa∏ u swej kuzynki Zdzis∏awy
GoÊcickiej, zamieszka∏ej przy ul. Limanowskiego 134 m. 27, gdzie 28 V 1950 r. na proÊb´ Kune-
gundy Piotrowskiej przyjecha∏ podajàcy si´ za cz∏onka podziemnej organizacji agent „Bystry”. Do spo-
tkania z „Lwem” jednak nie dosz∏o, agent rozmawia∏ tylko z GoÊcickà, która poprosi∏a go o zorganizo-
wanie dla Boguszewskiego fa∏szywych dokumentów. Po tej wizycie Józef Boguszewski ze wzgl´dów
bezpieczeƒstwa przeniós∏ si´ do pokoju wynaj´tego u Mariana Sochackiego, zamieszka∏ego przy
ul. Daszyƒskiego 30 m. 30, który nie wiedzia∏, kim jest nowy lokator. W chwili wkroczenia funkcjona-
riuszy UB w mieszkaniu przebywa∏ w∏aÊciciel mieszkania wraz z kilkoma ma∏ymi dzieçmi. Boguszew-
ski, pomimo ˝e by∏ uzbrojony, dobrowolnie si´ podda∏. Aby nie dekonspirowaç przeprowadzonej akcji
oraz agenta, funkcjonariusze UB zorganizowali w mieszkaniu zasadzk´, w którà dwa dni póêniej wpa-
d∏a nieÊwiadoma zagro˝enia Zdzis∏awa GoÊcicka. W raporcie sporzàdzonym nast´pnego dnia po aresz-
towaniu Józefa Boguszewskiego chor. Stanis∏aw Olasek tak przedstawi∏ przebieg operacji: „agent
»Bystry« po skontaktowaniu si´ z GoÊcickà zdoby∏ kontakt na »Bogusa«. Po wyjÊciu agenta od GoÊcic-
kiej wsiad∏em za nim w tramwaj, a nast´pnie przesiad∏em si´ do samochodu s∏u˝bowego z prywatnymi
numerami, gdzie omówiliÊmy dalszy plan dzia∏ania. Gdy agent poda∏ adres »Bogusa« na ul. Daszyƒ-
skiego 30 m. 30, na piàtym pi´trze, zastrzeg∏, ˝e on sam »Bogusa« wyprowadzi na ulic´ po czterech lub
pi´ciu dniach, natomiast dziÊ aby nic nie robiç. [...] Po podaniu przez agenta adresu »Bogusa« natych-
miast za∏o˝ono obserwacj´ ca∏ego domu przy ul. Daszyƒskiego 30. Po wejÊciu agenta do »Bogusa«
przez umówione has∏o agent przekaza∏ ˝àdany dokument. Po wyjÊciu agenta odby∏em spotkanie z nim,
który oÊwiadczy∏, i˝ »Bogus« jest pod wskazanym adresem. Wobec czego zgodnie z umówionym has∏em
agenta z GoÊcickà polecono temu, aby ten pojecha∏ do niej i powiedzia∏, ˝e dokument wr´czy∏ i »Bo-
gus« chce wyjechaç, zgodnie z poprzednio omawianà sprawà z GoÊcickà – wobec czego agent mia∏ uzy-
skaç od GoÊcickiej powtórnà dat´ przyjazdu i zabrania »Bogusa« na inne miejsce. Po up∏ywie oko∏o
30 minut w trójk´ wtargn´liÊmy do »Bogusa«, natomiast obserwacja pozosta∏a wokó∏ budynku. Drzwi
otworzy∏a dziewczynka, natomiast »Bogus« by∏ w drugim pokoju i podda∏ si´” (AIPN, 0203/2351,



Ustawicznie trwa∏y dzia∏ania represyjne wymierzone w KoÊció∏ katolicki.
22 czerwca na polecenie MBP funkcjonariusze PUBP si∏à przej´li mieszczàcy si´
przy Starym Rynku w P∏ocku Zak∏ad Opiekuƒczy Anio∏a Stró˝a. Prowadzàce go
od 1891 r. siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bo˝ej Mi∏osierdzia
przewiezione zosta∏y pod eskortà do domu zakonnego w Bia∏ej ko∏o P∏ocka.
Zwolniono wi´kszoÊç Êwieckich pracowników oÊrodka, zarzàdzanie majàtkiem
przekazano Wydzia∏owi OÊwiaty Miejskiej Rady Narodowej, a 41 wychowanków
pozostawiono pod opiekà nielicznych nauczycielek.

Stale inwigilowano biskupa p∏ockiego Tadeusza Paw∏a Zakrzewskiego
i wspó∏pracujàcych z nim ksi´˝y, w których funkcjonariusze Referatu V PUBP
dopatrywali si´ najwi´kszego zagro˝enia dla ustroju286. W dzia∏aniach tych wyko-
rzystywano zwerbowane do wspó∏pracy z UB osoby duchowne o pseudonimach
„Watykan”, „Jowisz”, „Andrzej” oraz kilkanaÊcie osób Êwieckich, z których naj-
bardziej aktywnymi byli agenci „Czarny”, „P∏occzanin”, „Wicek” i „Lampart”.
W terminologii UB inwigilowana Kuria Biskupia w P∏ocku nosi∏a kryptonim
„Credo Centr”.

W sierpniu 1950 r. w dowód uznania za wzorowe prowadzenie Urz´du287 kpt.
Eugeniusz Serwiƒski zosta∏ przeniesiony do WUBP w Warszawie na stanowisko
zast´pcy naczelnika Wydzia∏u I. Na stanowisku szefa PUBP w P∏ocku zastàpi∏ go
kpt. Mieczys∏aw Zaremba, do niedawna kierownik PUBP w Szczecinku.

Paêdziernik – listopad – grudzieƒ. Âledztwo w sprawie stosowania tortur
w p∏ockim UB. Wymiana pieni´dzy

10 paêdziernika 1950 r. podprokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej
w Warszawie por. Edmund Kamiƒski w raporcie do szefa WPR w Warszawie
mjr. Eugeniusza Landsberga ujawni∏, ˝e funkcjonariusze p∏ockiego UB stosowa-
li tortury podczas przes∏uchaƒ podejrzewanych o wspó∏prac´ z NZW kuzynów
ukrywajàcego si´ Stanis∏awa Gujskiego. Kamiƒski meldowa∏ wówczas: „w dniu
9 paêdziernika 1950 r. podczas pobytu s∏u˝bowego w P∏ocku przes∏uchiwa∏em
w tamtejszym wi´zieniu podejrzanych Badurskiego Stanis∏awa, syna W∏adys∏awa,
i Badurskiego Wac∏awa, syna W∏adys∏awa, którzy odwo∏ali swoje zeznania z∏o˝o-
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PUBP P∏ock, Sprawa rozpracowania Józefa Boguszewskiego „Lwa”, Raport z przeprowadzonej reali-
zacji Boguszewskiego Józefa ps. „Bogus”, „Janusz”, „Popio∏ek” i „Lew” w dniu 11 VI 1950 r. o godz.
15.30, k. 47).

286 WÊród p∏ockich ksi´˝y najwi´kszymi wrogami ustroju zdaniem UB byli: Wac∏aw Jezusek, Stanis∏aw
Tenderenda, Seweryn Wycza∏kowski, Stanis∏aw Figielski. Jako osoby najbli˝ej zwiàzane z bp. Zakrzew-
skim i zajmujàce wa˝ne stanowiska w p∏ockim KoÊciele, byli w sposób ciàg∏y inwigilowani i szykanowa-
ni. Jednak nie tylko oni spotykali si´ z szykanami. W 1950 r. z inspiracji PUBP w ramach „dzia∏aƒ pro-
filaktycznych” Urzàd Skarbowy w P∏ocku w porozumieniu z Referatem Spo∏eczno-Politycznym Urz´du
Miasta i starostà p∏ockim podniós∏ podatki ksi´˝om uznawanym przez UB za „wrogów obecnego ustro-
ju” i poddanych dzia∏aniom operacyjnym. Byli to ksi´˝a: Jan B∏aszcza, Stanis∏aw Tenderenda, Feliks
Godlewski, Stanis∏aw ˚u∏awski, Józef Molenda, Piotr Jankowski, Wiktor Krzywieƒczuk, Anastazy Rut-
kowski i Ignacy Kryƒski. Ustawiczne podnoszenie podatków by∏o jednà z najdotkliwszych szykan prze-
ciwko ksi´˝om.

287 Szczególne uznanie prze∏o˝onych przynios∏o Serwiƒskiemu aresztowanie por. Józefa Boguszewskiego
„Lwa” oraz sprawnie przeprowadzone w powiecie dzia∏ania przeciw KoÊcio∏owi katolickiemu.



ne w toku Êledztwa jako wymuszone biciem, przy czym podejrzany Badurski
Wac∏aw okaza∏ mi gojàce si´ rany pod pachami, twierdzàc, ˝e pochodzà one od
poparzenia goràcymi kurzymi jajkami, które podczas Êledztwa k∏adziono mu pod
pachy”288. 

Do raportu do∏àczono protoko∏y przes∏uchaƒ braci Badurskich przeprowa-
dzonych przez por. Kamiƒskiego. Wac∏aw Badurski zeznawa∏: „w toku Êledztwa
zarzucano mi przynale˝noÊç do nielegalnej organizacji oraz posiadanie broni, jak
równie˝ pobicie znanego mi z widzenia ob. Szymaƒskiego, imienia nie znam [...]
Do ˝adnego zarzutu nie przyznawa∏em si´ poczàtkowo, lecz gdy zacz´to mnie biç
pi´Êciami w ˝o∏àdek i twarz oraz kopaç w krocze, przyzna∏em si´ po kilku godzi-
nach bicia do broni [...] Po przyznaniu si´ do powy˝szego zacz´to mnie biç jesz-
cze bardziej, domagajàc si´ ode mnie przyznania si´ do rabunków i morderstw.
Obawiajàc si´ bicia, przyzna∏em si´ do brania udzia∏u w napadach i morder-
stwach, o których s∏ysza∏em, jak równie˝ poda∏em, ˝e by∏em cz∏onkiem PAS289.
Nie wiedzia∏em o zabójstwie cz∏onka ORMO, lecz gdy mi postawiono ten zarzut,
równie˝ przyzna∏em si´ do brania udzia∏u w tej zbrodni”290.

Stanis∏aw Badurski zeznawa∏: „dnia 13 czerwca 1950 r. o Êwicie jako zatrzy-
manego przez w∏adze bezpieczeƒstwa wyprowadzono mnie z celi przy PUBP
w P∏ocku i zaprowadzono do pokoju, w którym by∏ mój brat Wac∏aw. Z bratem
by∏o dwóch osobników w ubraniach cywilnych [...] zapytali, czy wiem, za co sie-
dz´, ja odpowiedzia∏em, ˝e nie wiem. Po otrzymaniu tej odpowiedzi brunet ude-
rzy∏ mnie pi´Êcià w g∏ow´ i kopnà∏ w prawe udo, a blondyn uderzy∏ mnie pi´Êcià
w ˝o∏àdek i poczà∏ dusiç mnie za krtaƒ. Nadmieniam, ˝e gdy odpowiedzia∏em, ˝e
nie wiem, za co siedz´, zanim zosta∏em uderzony, osobnicy owi zwrócili si´ do
brata, mówiàc: »Wacek! Powiedz mu, za co siedzi« – na co brat odpowiedzia∏
krótko: »Tak! Za udzia∏ w napadach i parabellum oraz organizacj´«. Dopiero po
tej odpowiedzi zacz´to mnie biç i wyprowadzono brata z pokoju. Gdy po wyjÊciu
skr´powano mi r´ce i nogi, zakneblowano wyj´tà zza pieca szmatà usta, a nast´p-
nie zacz´to mi wlewaç do dziurki w nosie wod´, zatykajàc drugà dziurk´, posta-
nowi∏em, ˝e zarzuty stawiane mi przez brata, aczkolwiek niezgodne z prawdà,
potwierdz´, poniewa˝ drugiej takiej próby mog´ nie wytrzymaç”291. 

Na skutek interwencji por. Edmunda Kamiƒskiego Êledztwo w sprawie Stani-
s∏awa Badurskiego umorzono i zwolniono go z aresztu. Wac∏aw Badurski pozo-
sta∏ w areszcie pod zarzutem nielegalnego przechowywania broni292.

Umorzenie Êledztwa i zwolnienie z aresztu niewinnie przetrzymywanego cz∏o-
wieka nie zakoƒczy∏o jednak sprawy pobicia braci Badurskich. 20 paêdziernika
1950 r. na polecenie wiceprokuratora Wojskowej Prokuratury Rejonowej w War-
szawie mjr. Eugeniusza Landsberga Wydzia∏ ds. Funkcjonariuszy WUBP w War-
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288 AP m.st. Warszawy, Akta WSR w Warszawie, Sr 688/51, Akta sprawy Edwarda Pi∏kowskiego i innych,
k. 4.

289 PAS – Pogotowie Akcji Specjalnej, struktura NSZ prowadzàca akcje bojowe.
290 Ibidem, k. 6.
291 Ibidem, k. 5.
292 Ibidem, Akta sprawy Edwarda Pi∏kowskiego i innych, Postanowienie o umorzeniu Êledztwa, k. 21.



szawie wszczà∏ Êledztwo „przeciwko Edwardowi Pi∏kowskiemu zast´pcy szefa
PUBP w P∏ocku i innym funkcjonariuszom tego Urz´du podejrzewanym o bicie
i zn´canie”293.

W zwiàzku z brakiem efektów dzia∏aƒ operacyjnych prowadzonych przeciw
grupie wypadowej NZW Edwarda Sza∏aƒskiego „Tygrysa”, 23 paêdziernika
1950 r. na polecenie Departamentu III MBP zosta∏a zorganizowana w P∏ocku
Grupa Operacyjna nr 5, której zadaniem by∏o wy∏àcznie prowadzenie dzia∏aƒ
„po linii bandy Sza∏aƒskich” i jej likwidacja. W sk∏ad grupy weszli: szef PUBP
kpt. Mieczys∏aw Zaremba (kierownik grupy), starsi referenci referatów III PUBP
z P∏ocka, P∏oƒska i Sierpca oraz funkcjonariusze z KP MO w P∏ocku i Sierpcu.
Ze strony Referatu III PUBP w P∏ocku w sk∏ad zespo∏u wszed∏ ppor. Stefan
Iwanicki, któremu powierzono funkcj´ koordynatora prowadzonych wspólnie
dzia∏aƒ294.

RównoczeÊnie z dzia∏aniami przeciw ukrywajàcym si´ cz∏onkom podziemia
niepodleg∏oÊciowego funkcjonariusze PUBP w P∏ocku prowadzili przygotowania
do akcji „WAP”, ogólnopolskiej operacji wymiany pieni´dzy, która w powiecie
p∏ockim trwa∏a szeÊç dni. Powiat podzielono na cztery rejony, w których utworzo-
no po cztery punkty wymiany, przypisane poszczególnym gminom. P∏ock zosta∏
wyodr´bniony jako oddzielny rejon, w którym utworzono pi´ç punktów wymiany.
Ka˝demu punktowi przydzielono grup´ operacyjnà w sk∏adzie: dwóch funkcjona-
riuszy UB, szeÊciu funkcjonariuszy MO i oÊmiu ˝o∏nierzy KBW. Poza nimi ka˝dy
punkt obserwowany by∏ przez tajnych wspó∏pracowników, informujàcych
o nastrojach panujàcych wÊród oczekujàcych na wymian´ oraz o kwotach, jakie
wymienia∏y znane im osoby. W P∏ocku ka˝dy punkt wymiany zabezpiecza∏ co naj-
mniej jeden funkcjonariusz UB, dwóch milicjantów i dwóch ˝o∏nierzy KBW.

30 paêdziernika wymiana odby∏a si´ w P∏ocku, Bielsku, Drobinie, Ma∏ej Wsi
i Staroêrebach – w dniu tym ogó∏em wymieniono 1 488 589,61 z∏; 31 paêdzierni-
ka w P∏ocku, Wyszogrodzie, Bodzanowie, Brudzeniu i Zàgotach – wymieniono
ogó∏em 1 310 966,07 z∏; 1 listopada w P∏ocku, Lelicach, Rogozinie, ¸ubkach
i Bia∏ej – wymieniono wówczas 784 814,01 z∏; 2 listopada w P∏ocku, Borowicz-
kach, Miszewie Murowanym, ¸´gu i R´bowie – wymieniono 655 390,01 z∏295.
3 i 4 listopada wymiana pieni´dzy odbywa∏a si´ wy∏àcznie w P∏ocku296. 
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293 Ibidem, Akta sprawy Edwarda Pi∏kowskiego i innych, Pismo wiceprokuratora WPR w Warszawie do
naczelnika Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie, k. 1.

294 Poza wymienionym w sk∏ad grupy wchodzili: Stanis∏aw Cytryniak (PUBP w Sierpcu), W∏adys∏aw
Âliwiƒski (PUBP w P∏oƒsku), Boles∏aw Szymborski (KP MO w Sierpcu), Jerzy Lucow (WUBP w War-
szawie) – AIPN, 00495/252, Wydzia∏ Kryminalny KW MO Warszawa, Materia∏y dotyczàce bandy Sza-
∏aƒskich, Charakterystyka zagadnienia po linii bandy Sza∏aƒskich, k. 31.

295 AIPN, 0206/125, PUBP P∏ock, Sprawozdania miesi´czne 1950–1952, Sprawozdanie szefa PUBP
w P∏ocku za okres od dnia 1 X 1950 do dnia 4 XI 1950, k. 271.

296 W zachowanych dokumentach PUBP w P∏ocku brak informacji o kwotach wymienionych 3 i 4 XI
1950 r. W dniach tych w P∏ocku dzia∏a∏y tylko dwa punkty wymiany i korzystaç z nich mogli tylko miesz-
kaƒcy miasta. Pomimo zakoƒczenia wymiany pieni´dzy na wsi 3 listopada, po uzyskaniu specjalnej zgo-
dy z Komitetu Powiatowego PZPR, w jednym z punktów w P∏ocku wymieniono pieniàdze szesnastu
so∏tysom z gm. Miszewo Murowane, którzy przedstawili listy zbiorowe.



W czasie operacji agentura Urz´du pilnie obserwowa∏a wszystkie zak∏ady
przemys∏owe. Atmosfer´ zastraszenia wzmacnia∏y oficjalne kontrole prowadzo-
ne przez funkcjonariuszy UB w zak∏adach pracy i urz´dach.

Pomimo zakoƒczenia wymiany pieni´dzy od 6 do 8 listopada P∏ock kontrolo-
wany by∏ przez patrole MO, wzmocnione ˝o∏nierzami KBW i funkcjonariuszami
UB. W zwiàzku z 33. rocznicà wybuchu rewolucji paêdziernikowej na polecenie
szefa WUBP w Warszawie „w celu zabezpieczenia miasta P∏ocka i powiatu oraz
unikni´cia wrogich incydentów wzmo˝ono czujnoÊç i opracowano plan dzia∏aƒ
agenturalno-operacyjnych”. Zak∏ada∏ on obserwacj´ nastrojów, wypowiedzi
i wrogich przedsi´wzi´ç. W dzia∏aniach zabezpieczajàcych poza funkcjonariusza-
mi UB zaanga˝owano trzynastu tajnych informatorów oraz si∏y MO, ORMO
i KBW297. Wszystkie si∏y powiatowe podleg∏e MBP postawiono w stan ostrego
pogotowia (poza UB, MO, ORMO i KBW równie˝ funkcjonariuszy wi´zienia
w P∏ocku). Ostre pogotowie zarzàdzono równie˝ w stacjonujàcej w P∏ocku jedno-
stce wojskowej. Obchody rocznicy rewolucji przebiega∏y w powiecie p∏ockim spo-
kojnie298.

W grudniu 1950 r. w p∏ockim PUBP utworzono czteroosobowy Referat
Komunikacji299. Obejmowa∏ on stanowiska starszego referenta (ppor.), referenta
(chor. – dwie osoby) i m∏odszego referenta (st. sier˝.). Zlikwidowano Aparat
Gospodarczy, w miejsce którego utworzono pi´cioosobowy Referat Gospodarczy
ze stanowiskami starszego referenta (ppor.), referenta broni (chor.), rachmi-
strza-p∏atnika (ppor.) i kierowcy (plut. – dwie osoby).

V. KA˚DY JEST PODEJRZANY – OSTATECZNE ZNIEWOLENIE

Rok 1951

Styczeƒ. Krytyczny raport z kontroli 
4 stycznia 1951 r. w PUBP w P∏ocku na polecenie szefa WUBP w Warszawie

p∏k. Bronis∏awa Trochimowicza przeprowadzono kontrol´ pracy referatów I, III
i V. Wykaza∏a ona wiele nieprawid∏owoÊci, ujawni∏a te˝ patologiczne stosunki pa-
nujàce wÊród kadry kierowniczej. W raporcie pokontrolnym z 9 stycznia 1951 r.
pisano: „w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ˝e kierownictwo
PUBP sk∏ada si´ – szef kpt. Zaremba, zast´pca szefa chor. Pi∏kowski oraz st. re-
ferent w kierownictwie chor. Olasek. Podzia∏ pracy w kierownictwie jest nast´pu-
jàcy: szef zajmuje si´ Referatem III, I, Sekretariatem, Âledczym i Referatem II.
Zast´pca szefa Referatem V i ds. wywiadu, st. referent w kierownictwie Refera-

107

297 AIPN, 0255/147, WUBP Warszawa, Raporty PUBP, Plan agenturalno-operatywnych przedsi´wzi´ç dla
zabezpieczenia miasta P∏ocka i powiatu w okresie zbli˝ania si´ 33 rocznicy Wielkiej Rewolucji Paê-
dziernikowej, k. 649.

298 Ibidem, k. 651.
299 AIPN, MBP, 2354, Etaty personalne PUBP, Rozkaz 0132/Org., 27 XII 1950 r.



tem IV i do spraw poboru. Stan faktyczny jest nieco odmienny, kierownictwo
ustali∏o jedynie podzia∏ na papierze [...]. Szef Urz´du nie kontroluje pracy refe-
ratów, nie zatwierdza planów tak miesi´cznych, jak i dziennych, nie zatwierdza
grafików spotkaƒ, jak równie˝ nie zajmuje si´ kontrolà otrzymanych doniesieƒ
przez referentów. Powy˝sze stwierdzono na podstawie braku jakichkolwiek
adnotacji na wy˝ej wymienionych dokumentach. Wymienione niedociàgni´cia
dotyczà równie˝ zast´pcy i st. referenta w kierownictwie, a co gorsze, ˝e zast´p-
ca w ogóle zosta∏ odsuni´ty przez szefa od pracy operacyjnej, czego najlepszym
przyk∏adem b´dzie fakt, ˝e nie zast´pca kieruje Urz´dem podczas nieobecnoÊci
szefa, a st. referent w kierownictwie Olasek, który zupe∏nie ignoruje zast´pc´.
Wed∏ug wypowiedzi zast´pcy Szef podrywa autorytet jego wÊród podleg∏ego apa-
ratu, co mia∏o miejsce w wyra˝eniu si´ szefa do pracowników: »Zawo∏ajcie mi te-
go g∏uchego«. Takie post´powanie i antagonizmy w samym kierownictwie bez-
wzgl´dnie prowadzà do roz∏amu, co odbija si´ na podleg∏ym aparacie i na pracy
Urz´du. Szef na swoim kontakcie posiada trzech informatorów, rozpracowaƒ nie
prowadzi ˝adnych. Stan techniczny dokumentacji znajdujàcej si´ w jego posiada-
niu jest dobry, natomiast ˝e szef nie zajmuje si´ podleg∏ymi referatami, stan
w tych˝e jest niezadowalajàcy, o czym Êwiadczy fakt, ˝e w sekretariacie stwierdzo-
no ca∏à mas´ spraw z [19]49 roku nieza∏atwionych przez poszczególne referaty.
Zast´pca szefa na swoim kontakcie nie posiada w ogóle agentury, jak równie˝ nie
prowadzi ˝adnych spraw, jedynie zajmuje si´ wyk∏adami polityczno-wychowaw-
czymi i cz´Êciowo kontrolà Referatu V”300.

Raport ten pozwala równie˝ zapoznaç si´ z ogólnà sytuacjà bytowà urz´du,
która przedstawia∏a si´ nast´pujàco: „Pomieszczenia znajdujàce si´ na parterze
sà w stanie zaniedbanym, po prostu brudne. Pod∏ogi wyglàdajà, jakby nie by∏y
myte od kilku miesi´cy, pomieszczenia na pi´trze pierwszym i drugim wraz z po-
kojami zajmowanymi przez kierownictwo sà w stanie zadowalajàcym. Szef po-
wy˝szy stan t∏umaczy tym, ˝e jest jedna sprzàtaczka, która nie daje sobie rady, bo
poza sprzàtaniem opala osiemnaÊcie pieców”301.

15 stycznia 1951 r. chor. Edward Pi∏kowski zosta∏ przeniesiony z P∏ocka do
PUBP w P∏oƒsku. Na stanowisku zast´pcy szefa Urz´du zastàpi∏ go ppor. Cze-
s∏aw Boguszewski, do niedawna starszy referent przy kierownictwie PUBP w W´-
growie.

Podsumowujàc sytuacj´ w powiecie oraz dzia∏ania PUBP w styczniu 1951 r.,
kpt. Zaremba informowa∏, ˝e nie notowano wrogich wystàpieƒ ze strony zbrojne-
go podziemia, jednak uzyskano informacje, i˝ takowe mogà byç podejmowane,
bowiem wielu by∏ych cz∏onków AK nadal ukrywa broƒ i próbuje opanowaç wa˝-
ne odcinki gospodarki narodowej. Jako przyk∏ad poda∏ P∏ockie Zak∏ady Mi´sne,
„gdzie do obecnej chwili pracujà byli obszarnicy i cz∏onkowie AK, w wyniku cze-
go po przeprowadzonej kombinacji operacyjnej z agenturà takowa podaje dalsze
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300 AIPN, 0206/128, WUBP Warszawa, Raporty PUBP P∏ock, Raport do szefa WUBP w Warszawie,
9 I 1951 r., k. 15.

301 Ibidem, k. 16.



powiàzania, z czego wynika, ˝e mo˝e istnieç tam organizacja nielegalna, gdy˝
produkcja konserw w iloÊci 80 ton przeznaczona na zaopatrzenie WP uleg∏a ze-
psuciu, konserwy zosta∏y zwrócone przez poszczególne jednostki, gdy˝ bomba˝u-
jà [sic!], poza tym konserwy produkowane na eksport do Anglii nie zosta∏y za-
kwalifikowane przez komisj´ standaryzacyjnà, gdy˝ majà powypychane denka
i takowe znajdujà si´ w magazynie P∏ockich Zak∏adów Mi´snych, a jest ich 10 000
puszek po 12 uncji i w ka˝dej chwili mogà ulec zepsuciu. Poza tym 6 ton wago-
nów drobiu przes∏anego do Czechos∏owacji zosta∏o zwrócone, gdy˝ nie odpowia-
da∏y warunkom umowy i by∏y brudne”302.

W tym te˝ czasie, w styczniu 1951 r., funkcjonariusze UB aresztowali ucznia
gimnazjum dla doros∏ych i zarazem ucznia P∏ockiego Przedsi´biorstwa Budowla-
nego Klemensa MaÊlankowskiego, który w warsztacie stolarskim PPB nr 7 zerwa∏
portrety Stalina i Lenina. Czyn MaÊlankowskiego i skargi cz∏onków ZMP z gim-
nazjum mechanicznego na zastraszanie ich anonimami da∏y funkcjonariuszom
UB powód do przypuszczeƒ, ˝e w P∏ocku dzia∏a nielegalna organizacja m∏odzie-
˝owa. W szko∏ach wszcz´to dzia∏ania operacyjne303.

W ramach rozpracowania „Credo” by∏a ustawicznie prowadzona inwigilacja
Kurii Diecezjalnej w P∏ocku.

Czytajàc dokumenty pozostawione przez funkcjonariuszy PUBP w P∏ocku,
odnosi si´ wra˝enie, ˝e na poczàtku 1951 r. w sferze zainteresowania UB znajdo-
wa∏a si´ ka˝da dziedzina ˝ycia mieszkaƒców powiatu. W comiesi´cznych rapor-
tach kierowanych do WUBP w Warszawie znajdujà si´ informacje o dzia∏alnoÊci
zak∏adów przemys∏owych (np. Fabryce Maszyn ˚niwnych, Stoczni Rzecznej,
P∏ockiego Przedsi´biorstwa Budowlanego), o pochodzeniu zatrudnionych w nich
ludzi, o wielkoÊci produkcji, o wydarzeniach na terenie zak∏adów, o wyg∏aszanych
tam komentarzach do wydarzeƒ politycznych i spo∏ecznych, o obchodzonych
przez pracowników Êwi´tach (imieninach, urodzinach, rocznicach Êlubu), o sto-
sunkach mi´dzyludzkich i sàsiedzkich, o wielkoÊci produkcji i iloÊci zu˝ytych ma-
teria∏ów, o zarobkach, wypadkach i awariach, które nast´pnie uznawano za akty
sabota˝u, o wnioskach racjonalizatorskich, o wykonaniu zobowiàzaƒ produkcyj-
nych i norm, o dzia∏alnoÊci organizacji partyjnej i zwiàzków zawodowych. Infor-
macje o poszczególnych spó∏dzielniach produkcyjnych, poza sprawami ogólnymi,
obejmowa∏y m.in. nastroje spo∏eczne, osiàgane wyniki produkcji, konflikty we-
wnàtrz spó∏dzielni, nak∏ady finansowe na inwestycje, podejmowane czyny spo-
∏eczne, wielkoÊç zarobków.

Raporty z inwigilacji kleru katolickiego, poza danymi dotyczàcymi bie˝àcej dzia-
∏alnoÊci duszpasterskiej, zawierajà m.in. informacje o nastawieniu ksi´˝y wobec po-
lityki w∏adz czy wobec hierarchii koÊcielnej, o stosunkach spo∏ecznych w poszczegól-
nych parafiach, o s∏aboÊciach poszczególnych kap∏anów – u∏atwiajàcych ewentualny
werbunek do wspó∏pracy. Przedstawiajàc sytuacj´ w Êrodowisku nauczycielskim, in-
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302 AIPN, 0206/125, WUBP Warszawa, Sprawozdania miesi´czne PUBP P∏ock 1950–1952, Sprawozdanie
szefa PUBP w P∏ocku za okres od dnia 3 I 1951 do 4 II 1951 r., k. 111.

303 Ibidem, k. 112.



formowano m.in. o zas∏yszanych tam komentarzach politycznych, stosunku do
ustroju, sposobie przedstawiania polityki paƒstwa, o przesz∏oÊci nauczycieli, ich s∏a-
boÊciach charakteru, sk∏onnoÊciach do dzia∏alnoÊci spo∏ecznej.

Omawiajàc dzia∏alnoÊç partii politycznych i organizacji spo∏ecznych (w tym
m∏odzie˝owych), informowano o liczbie cz∏onków, kwotach zbieranych sk∏adek,
podejmowanych czynach spo∏ecznych, desygnowaniu na funkcje spo∏eczne i po-
lityczne, o stosunkach mi´dzyludzkich, s∏aboÊciach charakteru poszczególnych
osób, sk∏onnoÊci do alkoholu osób na stanowiskach kierowniczych.

Na podstawie informacji agentury dzia∏ajàcej w omawianych Êrodowiskach,
bardzo cz´sto b´dàcych odzwierciedleniem osobistego stosunku agenta do osoby
inwigilowanej, wszczynano rozpracowania majàce na celu ustalenie jej „oblicza
politycznego” oraz najintymniejszych szczegó∏ów z ˝ycia osobistego, a tak˝e po-
tencjalnego zagro˝enia, jakie mo˝e stwarzaç dla ustroju.

Luty. Fabryka Maszyn ˚niwnych pod specjalnym nadzorem. Âledztwo w spra-
wie tortur

W lutym 1951 r. jednym z najwa˝niejszych obiektów w P∏ocku obserwowanych
przez funkcjonariuszy UB by∏ najwi´kszy zak∏ad przemys∏owy regionu, Fabryka
Maszyn ˚niwnych. Zabezpiecza∏ jà operacyjnie Referat Ochrony, kierowany
przez Józefa Gocy∏´, zatrudniajàcy dwóch funkcjonariuszy, którzy w comiesi´cz-
nych raportach meldowali o sytuacji w zak∏adzie.

W miesiàcu tym Referat Ochrony FM˚ mia∏ dziewi´ciu informatorów i dwóch
rezydentów, którzy zatrudnieni byli na ró˝nych wydzia∏ach zak∏adu. Informator
„As” pracowa∏ w biurze fabrykacji i za zadanie mia∏ wykrycie „wrogiego elemen-
tu” oraz wszelkich niedociàgni´ç w pracy. Informator „Âcigacz” pracowa∏ w sto-
larni, kontrolowa∏ przebieg produkcji oraz nastawiony by∏ na „wszelkie wypowie-
dzi pracowników i wykrywanie wrogiego elementu”. Podobne zadania mia∏
zatrudniony w odlewni informator „Pik”. Z kolei pracujàcy równie˝ w odlewni
informator „Zygmunt” nastawiony by∏ wy∏àcznie na wykrywanie braków w pro-
dukcji: „z jakich to powstajà przyczyn i kto jest za to odpowiedzialny, czy z winy
pracownika, czy z winy niedoglàdu [sic!] kierownictwa zak∏adu”304. Informatorzy
„Gieniek” i „S∏oma”, pracujàcy na wydziale mechanicznym, „Olek” i „Taczka”
z dzia∏u ˝niwiarkowego oraz „So∏tys” pracujàcy w dziale wozowym i na bocznicy
kolejowej mieli „ustalaç wszelkie wrogie wypowiedzi pracowników, jak równie˝
wykrywanie wrogiego Êrodowiska”305. Rezydent „Cichy”, pracujàcy jako dowódca
Stra˝y Przemys∏owej, koordynowa∏ dzia∏alnoÊç agenta „Taczki” i otrzymywa∏ in-
formacje od dwóch kontaktów poufnych, natomiast rezydent „Czarski” – zast´p-
ca dyrektora ds. finansowych w Dziale Administracyjno-Handlowym – koordyno-
wa∏ dzia∏alnoÊç trzech informatorów: „Pika”, „Gienka” i „Zygmunta”306.
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Otrzymywane od agentury doniesienia wykorzystywano do typowania nowych
kandydatów do werbunku oraz do ujawniania „wrogiej dzia∏alnoÊci”. Osobom
o nià podejrzewanym zak∏adano teczki ewidencyjne, w których gromadzono
kompromitujàce – zdaniem UB – materia∏y. 

W tym samym czasie Referat Ochrony przy FM˚ prowadzi∏ 84 teczki ewiden-
cyjne. Spotkania funkcjonariuszy z agenturà odbywa∏y si´ poza terenem zak∏adu
– w miejscach ustronnych, a w przypadkach wymagajàcych wi´kszej konspiracji
poza miastem.

Poza siecià informatorów Referat Ochrony mia∏ w zak∏adzie czternaÊcie kon-
taktów poufnych: po jednym w stolarni i na Wydziale Gospodarczym, po dwa na
Wydziale Mechanicznym, Wydziale Wozowym i Wydziale ˚niwiarek, po trzy
w tartaku i na bocznicy. Osoby okreÊlane jako „kontakty poufne” by∏y cz∏onkami
PZPR, funkcjonariusze spotykali si´ wi´c z nimi oficjalnie na terenie zak∏adu,
chocia˝ nieregularnie, tylko w miar´ potrzeby. Przekazywane w ten sposób infor-
macje dotyczy∏y przebiegu produkcji i jej jakoÊci, nastrojów spo∏ecznych oraz
wrogich wypowiedzi pracowników zak∏adu. Poza tym funkcjonariusze Referatu
Ochrony utrzymywali Êcis∏e kontakty oficjalne z Radà Zak∏adowà, Komitetem
Zak∏adowym PZPR, kierownikiem personalnym, a w przypadkach wymagajà-
cych nag∏ej interwencji tak˝e z dyrektorem zak∏adu.

Pomimo Êcis∏ych kontaktów funkcjonariuszy Referatu Ochrony z kierownic-
twem zak∏adu wspó∏praca ta ich zdaniem nie uk∏ada∏a si´ dobrze. Powody przed-
stawi∏ kierownik Referatu w sprawozdaniu dla WUBP w Warszawie (po popra-
wieniu b∏´dów ortograficznych cytuj´ go dos∏ownie): „wspó∏praca z dyrektorem
naczelnym ob. [Ludwikiem] Felmerem nie uk∏ada si´ pomyÊlnie R[eferatowi]
O[chrony]. Zupe∏nie zaniedbuje on RO, ˝e od trzech miesi´cy RO zamówi∏ ma-
szyn´ do pisania, której nie otrzyma∏. W dniu 22 II 1951 r. przydzieli∏ maszyn´
RO marki mercedes, która nie nadaje si´ do pisania, gdzie nikt w biurze na niej
nie chcia∏ pisaç, to dyrektor przydzieli∏ jà do RO. Nast´pnie RO nie jest wyposa-
˝one nale˝ycie, jak: brak telefonu zewn´trznego, jak równie˝ wewn´trzny tele-
fon, który si´ znajduje, nie mo˝na si´ na nim dodzwoniç, gdzie RO jest bezpo-
Êrednio zwiàzany. Zg∏oszono dyrektorowi Felmerowi, aby wytapetowa∏ sufit,
gdzie sà deski na suficie pomalowane wapnem na bia∏o, w których sà du˝e szcze-
liny. Nad lokalem RO znajduje si´ stolarnia, gdzie przy zbijaniu wialni wszelki
kurz i wapno z desek sypie si´ na g∏ow´ i na sto∏y, którego nawet biurka RO nie
posiada, tylko byle urzàdzenie, lokale te sà brudne, drzwi blachà obite, jak i sza-
fa, kasa pancerna nie sà do chwili obecnej pomalowane, jak równie˝ zamki do
drzwi od korytarza i w Êrodku nie ma patentowych, jakie mia∏y byç za∏o˝one, a sà
tylko zwyk∏e. Referat Ochrony wyglàda w op∏akanym stanie, wyglàd istotny po-
dobny do kurnika i to byle jakiego”307.

W 1951 r. w p∏ockiej bezpiece mia∏o miejsce zdarzenie z pewnoÊcià niecz´sto
wyst´pujàce w dziejach resortu tamtej epoki. 22 lutego 1951 r. zakoƒczono – pro-
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wadzone przez Wydzia∏ ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie – Êledztwo
w sprawie by∏ego zast´pcy szefa PUBP w P∏ocku chor. Edwarda Pi∏kowskiego
oraz innych funkcjonariuszy, dotyczàce stosowania przez nich w czasie przes∏u-
chaƒ niedozwolonych metod Êledczych i tortur. Dzia∏o si´ to w okresie, w którym
stosowanie „przymusu fizycznego i psychicznego”, czyli bicia i tortur, by∏o sta∏à
metodà pracy resortu bezpieczeƒstwa, od centrali MBP poczynajàc, a na urz´-
dach powiatowych koƒczàc. Nawet jeÊli tortury spowodowa∏y czyjàÊ Êmierç,
sprawcy rzadko ponosili konsekwencje s∏u˝bowe. W PUBP w P∏ocku kilka takich
Êmiertelnych przypadków zosta∏o wczeÊniej po prostu zatuszowanych. Biciem
niepowodujàcym zgonu wi´ênia nikt si´ nie przejmowa∏, by∏o ono codziennym
elementem pracy ludzi resortu. Tym dziwniejsze jest podj´cie takiego Êledztwa
wobec kilku pracowników p∏ockiej „powiatówki”, nawet majàcych du˝e zas∏ugi
dla „utrwalania w∏adzy ludowej” (Olasek), a ju˝ zupe∏nie zaskakujàce jest wymie-
rzenie kar resortowym sadystom. Nie wiemy, czym naprawd´ „podpadli” swym
prze∏o˝onym; doÊç powiedzieç, ˝e do tej pory za podobne dzia∏ania, tj. za prze-
∏amanie naciskiem fizycznym oporu aresztowanych – otrzymywali pochwa∏y i na-
grody, a nie kary.

W raporcie dla szefa WUBP w Warszawie naczelnik Wydzia∏u ds. Funkcjona-
riuszy WUBP por. Stanis∏aw Jakubowski meldowa∏: „zwa˝ywszy, ˝e chor. Pi∏kow-
ski Edward dopuÊci∏ si´ nadu˝ycia w∏adzy w ten sposób, i˝ w czerwcu 1950 r.
w stosunku do dwóch zatrzymanych przez tamtejszy PUBP braci Wac∏awa i Sta-
nis∏awa Badurskich stosowa∏ niedozwolone metody w Êledztwie, ˝e Pi∏kowski
jako zast´pca szefa Urz´du zezwoli∏ podleg∏emu mu s∏u˝bowo Olaskowi na sto-
sowanie przymusu fizycznego wobec zatrzymanych, ˝e chor. Pi∏kowski i ppor.
Olasek, znajàc rozkaz obywatela ministra Bezpieczeƒstwa Publicznego zabrania-
jàcy stosowania jakichkolwiek represji w czasie Êledztwa – nie zastosowali si´ do
tego, ˝e chor Pi∏kowski i ppor. Olasek posiadajà dobre charakterystyki s∏u˝bowe,
prosz´ szefa o wyra˝enie zgody na: przes∏anie akt sprawy do Biura ds. Funkcjo-
nariuszy MBP z wnioskiem o ukaranie: chor. Pi∏kowskiego Edwarda 14-dniowym
aresztem zwyk∏ym i dyscyplinarne przeniesienie na teren innego powiatu, ppor.
Olaska 10-dniowym aresztem zwyk∏ym z jednoczesnym uprzedzeniem, ˝e w przy-
sz∏oÊci b´dà wyciàgane za podobne wypadki surowsze konsekwencje”308.

Przes∏ane do Biura ds. Funkcjonariuszy MBP dokumenty, wraz z propozycjà
wyciàgni´cia konsekwencji, nie zakoƒczy∏y sprawy torturowania wi´êniów
w PUBP w P∏ocku. W oparciu o zebrany materia∏ na polecenie ministra Stanis∏a-
wa Radkiewicza wszcz´te zosta∏o kolejne Êledztwo, tym razem prowadzone przez
inspektora Biura ds. Funkcjonariuszy MBP p∏k. Siedleckiego.

Marzec. Poprawa warunków obserwacji FM˚
W marcu 1951 r. znacznie poprawi∏a si´ sytuacja Referatu Ochrony FM˚.

Zmiany te Józef Gocy∏a przedstawi∏ tak (podobnie jak powy˝ej, po poprawieniu
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b∏´dów ortograficznych cytuj´ go dos∏ownie): „porozumienie i wspó∏praca
z czynnikami poprawi∏a si´ w ostatnim czasie, zaniedbania dotychczasowe ze
strony dyrekcji zosta∏o usuni´te z chwilà usuni´cia na inny obiekt by∏ego dyrek-
tora [Ludwika] Felmera, gdy˝ dotychczasowo zaniedbany Referat, który wyma-
ga∏ przeprowadzenia remontu, obecnie cz´Êciowo zosta∏ doprowadzony oraz
brak maszyny do pisania przeznaczonej do Referatu Ochrony zosta∏ usuni´ty po-
przez otrzymanie maszyny, która by∏a nieodzowna na stanie Referatu. Maszyn´
tà, która by∏a dotychczas przeznaczona przez dyrektora Felmera, zosta∏a wymie-
niona na nowà”309.

W dalszej cz´Êci dokumentu, przedstawiajàc wspó∏prac´ z kierownikiem per-
sonalnym fabryki, Gocy∏a pisze: „Informowani jesteÊmy o znanych mu niedocià-
gni´ciach cz´sto istniejàcych w administracji fabrycznej czy te˝ po linii produk-
cyjnej. Jak i cz´Êciowo informuje nas o zwalniajàcych si´ pracownikach, jak
i o zwalniajàcych pracownikach dyscyplinarnie, jak równie˝ i o nowo przyj´tych
na nasz teren. Oraz wszelkie potrzebne informacje nam operacyjne, ch´tnie sà
nam udzielane drogà ÊciÊle poufnà”310.

W tym samym czasie, kiedy Biuro ds. Funkcjonariuszy MBP prowadzi∏o Êledz-
two w sprawie zn´cania si´ nad aresztantami, 18 kwietnia 1951 r. szef p∏ockiego
UB kpt. Mieczys∏aw Zaremba skierowa∏ do naczelnika Wydzia∏u ds. Funkcjona-
riuszy WUBP w Warszawie telefonogram, w którym pisa∏: „rano po przyjÊciu do
Urz´du zosta∏ powiadomiony, ˝e referenci Referatu III tutejszego Urz´du dopu-
Êcili si´ bicia zatrzymanego Archutowskiego Stanis∏awa. Zainteresowani w biciu
byli starszy referent Referatu III ppor. Iwanicki Stefan, referenci ˚aglewski
Stanis∏aw, Jakubowski S∏awomir i m∏odszy referent Sadecki Bronis∏aw”311. Do
przes∏anego jeszcze tego samego dnia do WUBP w Warszawie raportu, w którym
kpt. Zaremba prosi∏ o wyciàgni´cie konsekwencji wobec wymienionych funkcjo-
nariuszy, do∏àczony by∏ protokó∏ ogl´dzin lekarskich i protokó∏ przes∏uchania
Stanis∏awa Archutowskiego. Nast´pnego dnia, 19 kwietnia, kierownik Sekcji II
Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie ppor. Ewald Rokita wszczà∏
Êledztwo w sprawie kolejnego przypadku stosowania wobec zatrzymanych
w PUBP w P∏ocku niedozwolonych metod Êledczych.

Maj – czerwiec. Aresztowanie winnych stosowania tortur
8 maja 1951 r. funkcjonariusze Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy WUBP w War-

szawie na wniosek p∏k. Siedleckiego aresztowali by∏ego zast´pc´ szefa PUBP
w P∏ocku chor. Edwarda Pi∏kowskiego312, natomiast 23 maja starszego referenta
przy kierownictwie Urz´du ppor. Stanis∏awa Olaska. Po blisko trzymiesi´cznym 
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Êledztwie, 30 maja 1951 r. p∏k Siedlecki skierowa∏ do ministra Radkiewicza ra-
port, w którym szczegó∏owo opisa∏ przebieg wydarzeƒ z czerwca 1950 r. w PUBP
w P∏ocku i prosi∏ o zgod´ na skierowanie sprawy przeciwko obu zatrzymanym na
drog´ post´powania sàdowego. Ze wzgl´du na szczegó∏owy opis stosowanych
przez funkcjonariuszy UB tortur przytaczam jego znaczne fragmenty. 

„Wed∏ug niedok∏adnie sprawdzonych agenturalnych danych, a potwierdzo-
nych tylko zeznaniami jednego Êwiadka Szymaƒskiego, Badurski Wac∏aw i Stani-
s∏aw mieli nale˝eç do nielegalnej organizacji pod nazwà Narodowy Zwiàzek Woj-
skowy (NZW) i dokonywaç morderstw oraz napadów rabunkowych na terenie
pow. p∏ockiego.

Jako pierwszy do przes∏uchania Badurskiego Wac∏awa przystàpi∏ w dn.
13 czerwca ubieg∏ego roku kierownik Referatu III tego˝ Urz´du, ppor. Iwanic-
ki Stefan, który osobiÊcie kierowa∏ rozpracowaniem sprawy dotyczàcej tego˝
i wspó∏podejrzanych pod nadzorem zast´pcy szefa PUBP chor. Pi∏kowskiego.
Wówczas przes∏uchiwany Badurski Wac∏aw stawianym mu zarzutom odnoÊnie
przynale˝noÊci do nielegalnej organizacji i pobicia Szymaƒskiego kategorycznie
zaprzeczy∏. Po dwóch dniach ppor. Iwanicki powtórnie wezwa∏ Badurskiego na
przes∏uchanie, sprowadzajàc w mi´dzyczasie do Urz´du ob. Szymaƒskiego dla
dokonania mi´dzy nim konfrontacji a podejrzanym. Przeprowadzona konfron-
tacja nie da∏a po˝àdanych wyników, gdy˝ mimo twierdzeƒ ze strony Szymaƒ-
skiego, i˝ rozpoznaje Badurskiego jako jednego z uczestników napadu dokona-
nego na jego osob´ w 1948 roku, Badurski Wac∏aw kategorycznie temu
zaprzeczy∏. 

Po spisaniu protokó∏u w brzmieniu wy˝ej omówionym ppor. Iwanicki odpra-
wi∏ Badurskiego Wac∏awa z powrotem do aresztu, gro˝àc mu, ˝e je˝eli nie przy-
zna si´, to »dostanie« tak, ˝e narobi w spodnie.

Nale˝y nadmieniç, ˝e ppor. Iwanicki, prowadzàc spraw´ Badurskiego w po-
czàtkowej fazie przes∏uchaƒ, porozumiewa∏ si´ z ówczesnym szefem tamtejszego
Urz´du kpt. Serwiƒskim Eugeniuszem, przedstawiajàc mu przebieg i wyniki do-
konywanych przes∏uchaƒ. Kapitan Serwiƒski stwierdziwszy, ˝e przes∏uchania wy-
mienionego prowadzone sà niedbale, z przerwami i bez pozytywnych wyników,
w ostrej formie zwróci∏ uwag´ ppor. Iwanickiemu, aby intensywniej przystàpi∏ do
Êledztwa, przes∏uchujàc Badurskich bez przerwy w dzieƒ i w nocy. JednoczeÊnie
wy˝ej wymieniony poleci∏ chor. Pi∏kowskiemu dopilnowanie »nale˝ytego« pro-
wadzenia sprawy, a szczególnie by podejrzani Badurski Wac∏aw i Stanis∏aw
w przes∏uchaniach nie mieli przerwy.

Zaraz te˝ po tym przeinstruowaniu oraz z uwagi na negatywny wynik konfron-
tacji ppor. Iwanicki oko∏o 17 czerwca 1950 r. w póênych godzinach wieczornych
po raz trzeci wezwa∏ i przes∏uchiwa∏ Badurskiego Wac∏awa w obecnoÊci nieusta-
lonego funkcjonariusza UB. W toku tego przes∏uchania zatrzymany Badurski
Wac∏aw podobnie jak poprzednio kategorycznie zaprzecza∏ stawianym mu zarzu-
tom. Wówczas ppor. Iwanicki poleci∏ mu wstaç z krzes∏a, wziàç je w r´ce i wyko-
nywaç przysiady, co ten˝e wykonywa∏ do ca∏kowitego zm´czenia si´.
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Nast´pnie ppor. Iwanicki, jak twierdzi Badurski, odwróci∏ krzes∏o do góry, pole-
cajàc mu »usiàÊç i odpoczàç« na nodze tego˝ krzes∏a, z trzymaniem ràk na kolanach.

Przes∏uchany Badurski stwierdza, ˝e w tym czasie, jak siedzia∏ on na nodze
wywróconego krzes∏a, do pokoju, w którym go przes∏uchiwano, wszed∏ szef
PUBP, który jednak nie zareagowa∏ na fakt stosowania przymusu fizycznego,
a tylko szeptem porozmawia∏ wówczas o czymÊ z funkcjonariuszami obecnymi
w pokoju, po czym wyszed∏. Przes∏uchanie wy˝ej wspomnianego trwa∏o bez pro-
toko∏owania zeznaƒ oko∏o godziny czasu. [...]

W dwa dni od tego˝ przes∏uchania ppor. Iwanicki poinformowa∏ chor. Pi∏kow-
skiego, i˝ nie zdo∏a∏ nic konkretnego uzyskaç w toku przes∏uchaƒ Badurskiego.
Wówczas chor. Pi∏kowski poleci∏ Iwanickiemu pozostawienie mu akt sprawy
przeciwko Badurskim, oÊwiadczajàc, i˝ sam on b´dzie przes∏uchiwa∏, po czym
tego samego dnia póênym wieczorem podejrzany Badurski Wac∏aw doprowadzo-
ny zosta∏ na przes∏uchanie do pokoju, w którym prócz chor. Pi∏kowskiego znaj-
dowa∏ si´ ppor. Olasek Stanis∏aw – starszy referent w kierownictwie Urz´du.
W toku tego przes∏uchania chor. Pi∏kowski wspólnie z ppor. Olaskiem pocz´li za-
dawaç podejrzanemu pytania, które zawiera∏y w sobie zarzuty przynale˝noÊci te-
go˝ do nielegalnej organizacji, przechowywanie broni, morderstwa i rabunki.
Kiedy podejrzany nie potwierdzi∏ stawianych mu zarzutów, ppor. Olasek uderzy∏
go pi´Êcià w ˝o∏àdek, przystàpi∏ do niego i chor. Pi∏kowski i wspólnie zacz´li biç
tego˝ pi´Êciami po ca∏ym ciele i nogami w krocze.

Gdy te metody przymusu nie odnosi∏y ˝adnego skutku, wy˝ej wymieniony po-
leci∏ Badurskiemu wykonaç z krzes∏em w r´kach oko∏o 100 przysiadów. Po wyko-
naniu tego polecenia zmuszono go, by rozebra∏ si´ do po∏owy, co te˝ uczyni∏.
W mi´dzyczasie przyniesiono par´ kurzych jaj, które zagotowano na maszynce
elektrycznej w pokoju, w którym Badurski Wac∏aw by∏ przes∏uchiwany. Goràce
wydobyte bezpoÊrednio z wrzàtku, chor. Pi∏kowski i ppor. Olasek wspólnie pod-
k∏adali Badurskiemu w pachwiny obu ràk, przy czym polecono mu r´ce opuÊciç
i przywiàzano mu je paskiem do bioder na wysokoÊci ∏okci. Metod´ tà powtarza-
no kilka razy. Na skutek bólu podejrzany Badurski Wac∏aw powiedzia∏, ˝e w za-
budowaniach jego ojca znalaz∏ automat z amunicjà, który przekaza∏ nast´pnie oj-
cu, a ten mia∏ jà zniszczyç.

Chor. Pi∏kowski i ppor. Olasek nie poprzestali jednak na zastosowaniu wobec
Badurskiego Wac∏awa opisanej wy˝ej metody przymusu. W dalszym przes∏ucha-
niu domagali si´, by obcià˝y∏ swego brata Stanis∏awa, potwierdzi∏ przynale˝noÊç
swà do nielegalnej organizacji NZW, udzia∏ w morderstwie i rabunkach oraz
przest´pczà dzia∏alnoÊç na terenie województwa gdaƒskiego, pomimo i˝ odno-
Ênie tego ostatniego zarzutu nie dysponowano ˝adnymi materia∏ami. Badurski
Wac∏aw zaprzeczy∏ wi´c stawianym mu zarzutom, gdy˝ faktycznie tego charakte-
ru przest´pstw nie pope∏ni∏. W zwiàzku z tym chor. Pi∏kowski wspólnie z ppor.
Olaskiem polecili Badurskiemu po∏o˝yç si´ plecami do pod∏ogi, po czym zwià-
zawszy mu r´ce paskiem do ty∏u, a nogi drutem z przewodu elektrycznego, usie-
dli na niego i po w∏o˝eniu mu szmaty w usta wlewali mu do jego nosa wod´.
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W mi´dzyczasie zakomunikowali Badurskiemu, ˝e o ile zechce przyznaç si´ – by
wyrazi∏ to mrugni´ciem oczyma. W toku tego zn´cania si´ Badurski Wac∏aw tra-
ci∏ kilka razy przytomnoÊç, wobec czego oblewano go wodà po twarzy.

W wyniku zastosowania tych metod przymusu, które ∏àcznie z innymi zasto-
sowanymi uprzednio wobec Badurskiego Wac∏awa trwa∏y od póênych godzin wie-
czornych do Êwitu nast´pnego dnia – Badurski Wac∏aw fa∏szywie oskar˝y∏ swego
brata Stanis∏awa o udzia∏ w napadach rabunkowych, o posiadanie broni oraz
o przynale˝noÊç do nielegalnej organizacji.

Nad ranem nast´pnego dnia sprowadzono w celu przeprowadzenia konfron-
tacji Badurskiego Stanis∏awa, do którego na wst´pie Wac∏aw powiedzia∏: »Sta-
chu, przyznaj si´«, wówczas Badurski Stanis∏aw zapytany przez ppor. Olaska, czy
wie, za co siedzi, a gdy na pytanie to odpowiedzia∏, ˝e nie wie, chor. Pi∏kowski
uderzy∏ go pi´Êcià w g∏ow´ oraz nogà w udo, natomiast ppor. Olasek uderzy∏ go
pi´Êcià w ˝o∏àdek i dusi∏ za krtaƒ. Dzia∏o si´ to wszystko po uprzednim wyprowa-
dzeniu z pokoju Badurskiego Wac∏awa. Nast´pnie tak jak poprzednio wobec Ba-
durskiego Wac∏awa zastosowano te same metody przymusu wobec Badurskiego
Stanis∏awa, tj. po zwiàzaniu mu ràk i nóg oraz w∏o˝eniu szmaty do ust wlewano
temu˝ wod´ do nosa. W wyniku zastosowanego przymusu Badurski Stanis∏aw
»przyzna∏« si´ do przynale˝noÊci do nielegalnej organizacji, posiadania pistoletu
parabellum oraz zarzucanego mu udzia∏u w napadach rabunkowych, co faktycz-
nie nie polega∏o na prawdzie.

Z przes∏uchaƒ zatrzymanych Badurskiego Wac∏awa i Stanis∏awa chor. Pi∏kowski
i ppor. Olasek nie sporzàdzili protoko∏ów, a tylko notatki. Oko∏o godziny 6 rano do
Urz´du wezwana zosta∏a maszynistka PUBP Grzyma∏owa Kazimiera, która po
zg∏oszeniu si´ do Urz´du zasta∏a w pokoju chor. Pi∏kowskiego, ppor. Olaska oraz
by∏ego szefa tamtejszego Urz´du kpt. Serwiƒskiego. W pokoju tym byli równie˝ za-
trzymani Badurscy Wac∏aw i Stanis∏aw. Maszynistka spisywa∏a wówczas zeznania
obu podejrzanych z osobna, którzy sk∏adali je, odpowiadajàc na pytania poszczegól-
nych wymienionych wy˝ej pracowników b[ezpieczeƒstwa] p[ublicznego]”313.

Tymczasem prowadzone przez Wydzia∏ ds. Funkcjonariuszy WUBP w War-
szawie Êledztwo w sprawie zn´cania si´ nad Stanis∏awem Archutowskim dobie-
ga∏o koƒca. 5 czerwca 1951 r. aresztowano kierownika Referatu III PUBP
w P∏ocku ppor. Stefana Iwanickiego. Dwa dni póêniej, 7 czerwca 1951 r., w przy-
gotowanym dla szefa WUBP w Warszawie raporcie naczelnik Wydzia∏u ds. Funk-
cjonariuszy WUBP kpt. Jan Wawrzeniuk szczegó∏owo przedstawi∏ stosowane
w PUBP w P∏ocku wobec Archutowskiego tortury. Podobnie jak w poprzednim
przypadku cytuj´ znaczne fragmenty tego dokumentu: „Dnia 2 kwietnia 1951 r.
kierownik Dzia∏u Specjalnego Wi´zienia w P∏ocku otrzyma∏ wiadomoÊç od jed-
nego z wi´êniów osadzonych wspólnie z Archutowskim Stanis∏awem, ˝e ten
ostatni w okresie od listopada 1950 r. do czasu zatrzymania go, tj. do dnia

116

313 AP m.st. Warszawy, Akta WSR w Warszawie, Sr 688/51, Akta sprawy Edwarda Pi∏kowskiego i innych,
Raport inspektora Biura ds. Funkcjonariuszy MBP, k. 74–80.



29 marca 1951 r., b´dàc pewnego razu u krewnego Charzyƒskiego we wsi Rogo-
tworsk, mia∏ si´ widzieç z Sza∏aƒskimi ukrywajàcymi si´ przed w∏adzami bezpie-
czeƒstwa za bandyckà dzia∏alnoÊç.

Wobec tego jednak, ˝e dnia 6 kwietnia 1951 r. do wi´zienia P∏ock wp∏ynà∏ na-
kaz zwolnienia od prokuratora powiatowego dotyczàcy Archutowskiego Stani-
s∏awa – Powiatowy Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego w P∏ocku przedsi´wzià∏
kroki zmierzajàce do uchylenia tego˝ nakazu przez prokuratora powiatowego, co
w istocie nastàpi∏o dnia 7 kwietnia 1951 r.

Tego˝ dnia, tj. 7 kwietnia 1951 r., szef PUBP P∏ock wystàpi∏ z raportem do sze-
fa WUBP Warszawa, przedstawiajàc ca∏okszta∏t sprawy z propozycjà przes∏ucha-
nia Archutowskiego Stanis∏awa i ewentualnego skonfrontowania Archutowskie-
go z wi´êniem, autorem informacji, w wypadku oczywiÊcie, gdy autor informacji
nie b´dzie móg∏ udzieliç dalszych informacji, a sam Archutowski Stanis∏aw
w przes∏uchaniu nie potwierdza danych z informacji.

Decyzjà z dnia 9 kwietnia szef WUBP Warszawa na propozycj´ PUBP P∏ock
nie wyrazi∏ zgody, zlecajàc natomiast poprowadziç normalne Êledztwo, bez kon-
frontacji, zachowujàc zasady ostro˝noÊci.

W tym stanie rzeczy kierownictwo PUBP P∏ock powzi´∏o decyzj´ doprowa-
dzenia z wi´zienia do Urz´du Archutowskiego Stanis∏awa celem przes∏uchania,
co w konsekwencji nastàpi∏o dnia 11 kwietnia 1951 r.

W póêniejszych godzinach popo∏udniowych dnia 11 kwietnia 1951 r. Archu-
towski Stanis∏aw, b´dàc rozpytywany przez ppor. Olaska, ppor. Iwanickiego i sze-
fa PUBP P∏ock kpt. Zaremb´ – nie dostarczy∏ danych spodziewanych przez kie-
rownictwo PUBP P∏ock.

Wieczorem dnia 11 kwietnia 1951 r. z rozkazu ppor. Olaska i Iwanickiego Ar-
chutowskiego Stanis∏awa rozpytywa∏ m∏. referent Sadecki Bronis∏aw na ogólni-
kowe dane, co robi∏ przes∏uchiwany i gdzie by∏ w okresie przebywania od jesieni
1950 r. do czasu zatrzymania go, tj. do 29 marca 1951 r.

Jak ustalono, m∏. referent Sadecki Bronis∏aw rozpytywa∏ Archutowskiego Sta-
nis∏awa do rana dnia 12 kwietnia 1951 r., przy czym na wst´pie rozpocz´cia roz-
pytywania dnia 11 kwietnia 1951 r. obecny by∏ zast´pca szefa PUBP Boguszewski.

Nadmienia si´, ˝e aczkolwiek Archutowski Stanis∏aw nie potwierdza∏ posia-
danych przez PUBP P∏ock informacji, w okresie od dnia 11 do 12 kwietnia
1951 r. przemocy wobec niego nie stosowano.

W dniu 12 kwietnia 1951 r. oko∏o godziny 9 Archutowski Stanis∏aw odprowa-
dzony zosta∏ do wi´zienia P∏ock przez ppor. Iwanickiego Stefana.

Uprzednio w dniu 9 i 10 kwietnia 1951 r. zamierzone przez PUBP P∏ock
przedsi´wzi´cia w kierunku uzyskania od autora informacji, który ju˝ zosta∏
z wi´zienia zwolniony, dalszych danych – nie powiod∏y si´ z winy tego˝ autora.

Z uwagi na to, ˝e w dniu 16 kwietnia 1951 r. wygas∏ termin przetrzymywania
Archutowskiego Stanis∏awa w wi´zieniu i prokurator powiatowy tego˝ dnia na-
des∏a∏ do wi´zienia nakaz zwolnienia – szef PUBP poleci∏ ppor. Iwanickiemu
Stefanowi powtórnie doprowadziç Archutowskiego Stanis∏awa do Urz´du
na przes∏uchanie.
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Ppor. Iwanicki Stefan z kolei poleci∏ ref. Jakubowskiemu S∏awomirowi i m∏.
referentowi Sadeckiemu Bronis∏awowi – doprowadziç Archutowskiego Stanis∏a-
wa do Urz´du – co te˝ ci wykonali.

Nadmienia si´, ˝e zgodnie z nakazem zwolnienia Wi´zienie P∏ock wyda∏o
wszelkie ruchomoÊci Archutowskiego Stanis∏awa i de facto skreÊli∏o go z listy
uwi´zionych.

Oko∏o godz. 11 dnia 16 kwietnia 1951 r. doprowadzonego Archutowskiego
Stanis∏awa referenci Jakubowski i Sadecki wprowadzili do pokoju swego prze∏o-
˝onego ppor. Iwanickiego Stefana. Jak zdo∏ano ustaliç, ppor. Iwanicki Stefan
pierwszy poczà∏ rozpytywaç Archutowskiego na okolicznoÊç jego czujnoÊci w cza-
sie przebywania poza wsià rodzinnà. Wobec tego, ˝e Archutowski nie dawa∏ te-
go, czego spodziewano si´, ppor. Iwanicki Stefan w obel˝ywy sposób zwymyÊla∏
przes∏uchiwanego, a nast´pnie grozi∏ mu, w wypadku gdy Archutowski b´dzie
k∏ama∏. Z zeznania podejrzanego Sadeckiego Bronis∏awa wynika, ˝e ppor. Iwa-
nicki Stefan groêby wobec przes∏uchiwanego Archutowskiego Stanis∏awa wpro-
wadzi∏ w czyn, albowiem pierwszy uderzy∏ go w twarz w swoim pokoju, po czym
odda∏ Archutowskiego w r´ce referentów Jakubowskiego, ˚aglewskiego i Sadec-
kiego, a w szczególnoÊci tego ostatniego. Oddajàc Archutowskiego w r´ce podle-
g∏ych sobie pracowników, ppor. Iwanicki Stefan wyda∏ tym˝e polecenie, aby Ar-
chutowskiego przes∏uchiwaç ca∏y dzieƒ.

W zwiàzku z powy˝szym m∏. referent Sadecki Bronis∏aw, Jakubowski S∏awo-
mir oraz ˚aglewski Stanis∏aw oko∏o godz. 11 dnia 16 kwietnia 1951 r. przystàpili
do przes∏uchania Archutowskiego Stanis∏awa, które trwa∏o do godz. 20.

W ciàgu tego okresu, podczas przes∏uchania i wobec niepotwierdzenia danych
przez Archutowskiego ten ostatni zosta∏ uderzony wpierw przez ˚aglewskiego
Stanis∏awa kilkakrotnie r´kà w twarz, nast´pnie to samo uczyni∏ Jakubowski S∏a-
womir i wreszcie Sadecki Bronis∏aw. Ponadto z polecenia ppor. Iwanickiego Ste-
fana Jakubowski, ˚aglewski i Sadecki, przes∏uchujàc Archutowskiego, trzymali
go pod Êcianà w pozycji zasadniczej, ka˝àc mu podnieÊç r´ce do góry i stawaç na
palcach, nie dajàc mu zarówno jedzenia, jak i wody i nie zezwalajàc przes∏uchi-
wanemu usiàÊç na chwil´.

Oko∏o godz. 22 dnia 16 kwietnia 1951 r. przy obecnoÊci Jakubowskiego,
˚aglewskiego i Sadeckiego ppor. Iwanicki Stefan poczà∏ groziç Archutowskie-
mu, ˝e w wypadku gdy si´ nie przyzna, to mu »wkropi«, przy czym ppor. Iwanic-
ki Stefan obrzuca∏ Archutowskiego stekiem wulgarnych s∏ów.

W chwil´ po tym ppor. Iwanicki Stefan poleci∏ ˚aglewskiemu Stanis∏awowi,
aby ten z jego, tj. Iwanickiego, kasy przyniós∏ dwie gumy.

W mi´dzyczasie ppor. Iwanicki Stefan rozkaza∏ Archutowskiemu Stanis∏awo-
wi spuÊciç spodnie, ukl´knàç na kolanach przy krzeÊle, zaÊ klatk´ piersiowà u∏o-
˝yç na krzeÊle. W tak uwydatniony go∏y poÊladek ppor. Iwanicki Stefan zada∏
Archutowskiemu oko∏o szeÊciu uderzeƒ.

W czasie od godz. 20 do 23 dnia 16 kwietnia 1951 r. Archutowski przes∏uchi-
wany by∏ przez ppor. Iwanickiego, referentów Jakubowskiego, ˚aglewskiego
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i Sadeckiego. W okresie tym ppor. Iwanicki Stefan ponownie grozi∏ Archutow-
skiemu biciem, a ponadto przes∏uchiwany w dalszym ciàgu nie otrzymywa∏ jedze-
nia i wody.

Oko∏o godz. 23 wy˝ej wymienieni zakoƒczyli przes∏uchanie, sprowadzajàc
Archutowskiego do sekretariatu po∏o˝onego pi´tro ni˝ej. Pe∏niàcemu s∏u˝b´ ofi-
cerowi inspekcyjnemu ppor. Iwanicki Stefan poleci∏, aby Archutowski Stanis∏aw
nie tylko, ˝e nie siedzia∏ na krzeÊle, ale i nie spa∏. Ponadto ppor. Iwanicki Stefan
poleci∏ Jakubowskiemu S∏awomirowi, aby ten od godziny 1 przes∏uchiwa∏ Archu-
towskiego do rana dnia 17 kwietnia 1951 r.

Podczas nocnego przes∏uchania Jakubowski S∏awomir wobec Archutowskie-
go Stanis∏awa stosowa∏ niedozwolone metody Êledztwa, a mianowicie bi∏ go pi´-
Êciami po piersiach, r´kà po g∏owie i twarzy, mniemajàc, ˝e Archutowski mówi
nieprawd´. 

Jak ustalono, Jakubowski S∏awomir zakoƒczy∏ »przes∏uchanie« o Êwicie dnia
17 kwietnia 1951 r., po czym przes∏uchiwanego sprowadzi∏ do sekretariatu, za-
strzegajàc, aby mu nie dawano nawet wody.

Oko∏o godz. 8 dnia 17 kwietnia 1951 r. przes∏uchanie Archutowskiego Stani-
s∏awa wznowi∏ Jakubowski S∏awomir, do którego oko∏o godz. 9.30 w∏àczy∏ si´
Sadecki Bronis∏aw i ˚aglewski Stanis∏aw, a tak˝e cz´sto obecny Iwanicki Stefan.

Tego dnia przes∏uchanie trwa∏o do godz. 23, przy czym Iwanicki Stefan za-
strzeg∏ Archutowskiego na wst´pie, ˝e jeÊç i piç dotàd nie otrzyma, dokàd nie po-
wie wszystkiego.

Podczas tego przes∏uchania wy˝ej wymienieni funkcjonariusze dopuÊcili si´
aktów represyjnych wobec przes∏uchiwanego Archutowskiego, a mianowicie
Sadecki Bronis∏aw, Jakubowski S∏awomir i ˚aglewski Stanis∏aw bili przes∏uchi-
wanego pi´Êciami po g∏owie i piersiach. W momencie kiedy Archutowski Stani-
s∏aw ze zm´czenia spad∏ z krzes∏a, p∏aczàc, Iwanicki Stefan wbieg∏ do pokoju,
trzykrotnie uderzy∏ p∏aczàcego w twarz, w wyniku czego Archutowski zakrwawi∏
si´. Ponadto Archutowski wzorem dnia ubieg∏ego stawa∏ pod Êcianà.

Z uwagi na to, ˝e krytycznego dnia Archutowski znajdowa∏ si´ w butach wy-
sokich, a podczas przes∏uchaƒ znacznà cz´Êç czasu sta∏ na nogach pod Êcianà –
wiadomym by∏o, ˝e zdj´cie butów ul˝y∏oby Archutowskiemu. Propozycj´ zdj´cia
butów wysunà∏ Jakubowski S∏awomir, lecz Sadecki Bronis∏aw, dowiedziawszy si´,
i˝ Archutowski posiada odgniotki na palcach nóg, sprzeciwi∏ si´ propozycji Jaku-
bowskiego i depta∏ ca∏ym ci´˝arem swego cia∏a odgniotki Archutowskiego.

Nadmienia si´, ˝e proponujàcy zdj´cie butów Archutowskiemu mia∏ na celu
jedynie stosowanie uderzeƒ po go∏ych pi´tach Archutowskiego, lecz co nie do-
sz∏o do skutku.

Niezale˝nie od powy˝szego Jakubowski, Sadecki i ˚aglewski podczas przes∏u-
chania dnia 17 kwietnia 1951 r. stosowali inne metody represyjne, a mianowicie:
Jakubowski S∏awomir, uchwyciwszy Archutowskiego za klapy marynarki, uderzy∏
nim o Êcian´, nast´pnie trzymajàc poszkodowanego za klapy, oprowadza∏ go do-
ko∏a sto∏u, zaÊ Sadecki Bronis∏aw i ˚aglewski Stanis∏aw kopali poszkodowanego
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po udach, siedzàc na stole. W momencie kiedy kopni´ty Archutowski upad∏ na
pod∏og´, ˚aglewski Stanis∏aw nada∏ mu uderzenie szpadlem w okolice koÊci
krzy˝owej, a nast´pnie poprawi∏ pompkà od roweru.

Ponadto Jakubowski S∏awomir wykr´ca∏ Archutowskiemu Stanis∏awowi r´ce
do ty∏u, Sadecki Bronis∏aw w tym samym czasie ciàgnà∏ go za w∏osy, zaÊ ˚aglew-
ski Stanis∏aw uderzy∏ poszkodowanego kantem d∏oni w kr´gi szyjne.

Podczas przes∏uchania dnia 17 kwietnia 1951 r. ˚aglewski Stanis∏aw grozi∏
Archutowskiemu zastrzeleniem, a nast´pnie uderzy∏ go r´kojeÊcià pistoletu
w piersi. Na zakoƒczenie przes∏uchania dnia 17 kwietnia 1951 r. Archutowski
Stanis∏aw otrzyma∏ od ka˝dego z przes∏uchujàcych uderzenie w twarz, po czym
przes∏uchiwanego sprowadzono na dy˝urk´, gdzie »sta∏« do rana 18 kwietnia
1951 r. [...]. W toku dochodzenia wysz∏o na jaw, ˝e zarówno Iwanicki Stefan, jak
i podlegli mu pracownicy Referatu III winni pobicia Archutowskiego – wiedzie-
li, ˝e Archutowski Stanis∏aw, b´dàc doprowadzonym do Urz´du dnia 16 kwietnia
br., jest w∏aÊciwie zwolnionym, a mimo to stosowali wobec niego akty przemocy.
[...] Niezale˝nie od powy˝szego ustalono w toku dochodzenia, ˝e po ujawnieniu
pobicia Archutowskiego przez szefa PUBP P∏ock Iwanicki Stefan, zamiast dope∏-
niç obowiàzku zwolnienia poszkodowanego, dnia 18 kwietnia 1951 r. odwióz∏ go
do wi´zienia P∏ock, polecajàc go osadziç w celach wydzielonych do dyspozycji
PUBP P∏ock, który nie posiada aresztu, w tym celu, aby znik∏y Êlady pobicia. Iwa-
nicki Stefan dokona∏ tego czynu na w∏asnà r´k´ w wyniku czego Archutowski
Stanis∏aw zosta∏ zwolniony dopiero dnia 3 maja 1951 r.”314

W maju 1951 r. funkcjonariusze Referatu Âledczego PUBP z powodu braku
innych zaj´ç zaanga˝owani zostali do szkoleƒ dla funkcjonariuszy innych refera-
tów. Uczyli ich prowadzenia przes∏uchaƒ.

Ujawnienie kolejnych przypadków stosowania tortur zmusi∏o w∏adze WUBP
w Warszawie do rozpocz´cia w maju 1951 r. kompleksowej kontroli p∏ockiego
Urz´du. Zakoƒczono jà 1 czerwca 1951 r. Niestety, nie uda∏o si´ odnaleêç opra-
cowanego przez kontrolerów dokumentu, który zosta∏ tego˝ dnia omówiony
w PUBP na specjalnej odprawie operacyjnej, w obecnoÊci przedstawicieli MBP
i WUBP. Znana jest natomiast opinia szefa PUBP podsumowujàca owà narad´:
„odprawa wykaza∏a du˝o zrozumienia co do pope∏nionych przez nas b∏´dów
w naszej pracy polityczno-zawodowej i da∏a nam w∏aÊciwy kierunek pracy na
przysz∏oÊç”315. 

11 czerwca 1951 r. na polecenie WUBP w Warszawie aresztowano funkcjona-
riuszy Referatu III PUBP w P∏ocku: st. sier˝. Stanis∏awa Jakubowskiego, Broni-
s∏awa Sadeckiego i sier˝. Stanis∏awa ˚aglewskiego. Wszystkim postawiono zarzut
nadu˝ycia w∏adzy przez stosowanie niedozwolonych metod Êledczych.
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315 AIPN, 0206/125, WUBP Warszawa, Sprawozdania miesi´czne PUBP P∏ock 1950–1952, Sprawozdanie
szefa PUBP w P∏ocku od dnia 2 V 1951 do 2 VI 1951 r., k. 196–197.



Lipiec – sierpieƒ. Z∏e nastroje w spó∏dzielniach produkcyjnych. Wyroki za
stosowanie tortur

W lipcu 1951 r. dzia∏ajàca w paƒstwowych gospodarstwach rolnych i spó∏dziel-
niach produkcyjnych agentura informowa∏a o gwa∏townym pogorszeniu si´ na-
strojów w tym Êrodowisku. G∏ównym powodem narastajàcych antagonizmów by∏
zawiniony przez w∏adze powiatowe PZPR niew∏aÊciwy dobór kierowników spó∏-
dzielni. Wywodzàcy si´ z wiejskiej biedoty, kompletnie niewykszta∏ceni kierowni-
cy traktowali cz∏onków spó∏dzielni jak swoich parobków, a majàtek spó∏dzielni
jako w∏asnoÊç niczyjà, która przede wszystkim im ma przynosiç zyski. Dodatko-
wym problemem byli dzia∏ajàcy w spó∏dzielniach sekretarze organizacji partyj-
nych PZPR, którzy z kolei uwa˝ali si´ za wa˝niejszych od kierowników i próbo-
wali kierowaç spó∏dzielniami na w∏asnà r´k´. Funkcjonariusze interweniowali
w Komitecie Powiatowym PZPR, w kilku przypadkach przynios∏o to krótkotrwa-
∏à popraw´ i uspokojenie nastrojów, jednak m.in. w spó∏dzielniach w Stró˝ewku,
Bia∏kowie, Bàdkowie Jeziornym, Rycharcicach, Bronowie, Zàgotach i Bonis∏a-
wiu odnotowano przypadki ucieczki cz∏onków spó∏dzielni lub prób odzyskania
w∏àczonej do spó∏dzielni ziemi316.

10 sierpnia 1951 r. WSR w Warszawie uzna∏ by∏ych funkcjonariuszy Referatu
III PUBP w P∏ocku winnymi nadu˝ycia w∏adzy i skaza∏ Stefana Iwanickiego na
3 lata wi´zienia, S∏awomira Jakubowskiego na 4 lata, Stanis∏awa ˚aglewskiego
na 4 lata i Bronis∏awa Sadeckiego na 3 lata wi´zienia317. 31 sierpnia 1951 r. WSR
w Warszawie skaza∏ dwóch innych by∏ych funkcjonariuszy PUBP w P∏ocku za
stosowanie niedozwolonych metod Êledczych: Edwarda Pi∏kowskiego na 7 lat
wi´zienia, a Stanis∏awa Olaska na 5 lat. Obu zdegradowano do stopnia szere-
gowca318.

Aresztowanie i skazanie funkcjonariuszy UB za stosowanie niedozwolonych
metod Êledczych by∏o, jak wspomnia∏em, bardzo rzadkim przypadkiem w historii
tego resortu. Nie sposób wyjaÊniç, dlaczego w∏aÊnie w P∏ocku w okresie po-
wszechnego stosowania tortur kierownictwo UB zdecydowa∏o si´ na pokazowe
wr´cz ukaranie funkcjonariuszy. Wydaje si´, i˝ wyt∏umaczeniem mo˝e byç kon-
flikt mi´dzy UB a prokuraturà wojskowà albo rozg∏os, jakiego sprawy nabra∏y
w miejscowych spo∏ecznoÊciach. Uwi´zienie Archutowskiego wywo∏a∏o du˝e po-
ruszenie wÊród jego sàsiadów. Mo˝liwe te˝, ˝e któryÊ z poszkodowanych mia∏
w resorcie lub we w∏adzach paƒstwowych wysoko postawionego opiekuna (cz∏on-
ka rodziny, znajomego).
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316 Ibidem, Sprawozdanie szefa PUBP w P∏ocku od dnia 2 VII 1951 do 30 VII 1951 r., k. 226–228.
317 Z∏o˝ona przez skazanych skarga rewizyjna do Najwy˝szego Sàdu Wojskowego nie zosta∏a uwzgl´dnio-

na, wyrok utrzymano w mocy.
318 16 XI 1951 r. Najwy˝szy Sàd Wojskowy zmieni∏ wyrok, ∏agodzàc orzeczonà wobec Pi∏kowskiego kar´

do 5 lat wi´zienia. Olaskowi zmniejszono kar´ do 3 lat wi´zienia. NSW utrzyma∏ w mocy decyzj´ o de-
gradacji do stopnia szeregowca.



Wrzesieƒ – paêdziernik. Pielgrzymka do sanktuarium w Sk´pem. Aresztowa-
nie Edwarda Sza∏aƒskiego „Tygrysa” i jego wspó∏pracowników. UB w akcji sku-
pu p∏odów rolnych

Pomi´dzy 6 a 9 wrzeÊnia 1951 r. z inicjatywy ks. Seweryna Wycza∏kowskiego
odby∏a si´ kolejna pielgrzymka wiernych z P∏ocka do Sanktuarium Maryjnego
w Sk´pem. Wzi´∏o w niej udzia∏ ponad 600 osób. WÊród pielgrzymów znalaz∏o
si´ wielu cz∏onków PZPR pracujàcych w Paƒstwowych Zak∏adach M∏ynarskich
w P∏ocku. W raporcie dla WUBP w Warszawie szef PUBP meldowa∏: „w porozu-
mieniu z partià przez personalnego wp∏ywaliÊmy, by na ten czas nie dawaç im
zwolnieƒ z pracy. Jednak dyrektor PZM ca∏y aktyw zwolni∏ na pi´ç dni wbrew
personalnemu, choç na innych zak∏adach poprzez RO319 uda∏o si´ to zrobiç”320.

10 paêdziernika 1951 r. na podstawie danych agenturalnych otrzymanych
przez cz∏onków Grupy Operacyjnej ustalono kilkanaÊcie gospodarstw z gminy
Staroêreby, w których mogli si´ ukrywaç poszukiwani partyzanci. Dwa dni póê-
niej, 12 paêdziernika o Êwicie, w szesnastu z nich Grupa Specjalna, w której sk∏ad
wchodzi∏o trzech cz∏onków Grupy Operacyjnej, 50 funkcjonariuszy plutonu
specjalnego KP MO w P∏ocku, 20 funkcjonariuszy PUBP w P∏ocku i 200 ˝o∏nie-
rzy KBW, przeprowadzi∏a ob∏aw´. W nale˝àcej do Juliana Grabowskiego stodo-
le ˝o∏nierze KBW odnaleêli bunkier, w którym ukrywa∏ si´ Edward Sza∏aƒski
„Tygrys”. Podda∏ si´, gdy zagro˝ono mu podpaleniem zabudowaƒ wraz z miesz-
kaƒcami321. 

BezpoÊrednio po zatrzymaniu, poddany niezwykle brutalnemu Êledztwu,
ujawni∏ nazwiska dwóch wspó∏pracowników – Józefa Kowalskiego i Henryka Re-
jowskiego, których równie˝ zatrzymano322. Wszyscy zostali przewiezieni do
PUBP w P∏ocku i brutalnie przes∏uchiwani. Uzyskane informacje wykorzystano
18 paêdziernika do kolejnej ob∏awy przeprowadzonej przez UB, pluton specjal-
ny KP MO i cz∏onków ORMO. Aresztowano dwanaÊcie osób podejrzewanych
o wspó∏prac´ z Sza∏aƒskimi323.

12 paêdziernika 1951 r. UB rozpocz´∏o w województwie warszawskim przy-
gotowania do zabezpieczenia operacyjnego zaplanowanej przez w∏adze akcji
skupu p∏odów rolnych. Nadano im kryptonim akcja „Z”. Nast´pnego dnia
w P∏ocku utworzono powiatowy sztab akcji, w którego sk∏ad weszli: zast´pca
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319 Mowa o referatach ochrony dzia∏ajàcych w FM˚ i Stoczni Rzecznej.
320 AIPN, 0206/125, WUBP Warszawa, Sprawozdania miesi´czne PUBP P∏ock 1950–1952, Sprawozdanie

szefa PUBP w P∏ocku za okres od dnia 1 IX 1951 do dnia 1 X 1951 r., k. 262–263.
321 AIPN, 00495/252, Wydzia∏ Kryminalny KW MO Warszawa, Materia∏y dotyczàce bandy Sza∏aƒskich,

Raport komendanta powiatowego MO w P∏ocku, k. 230; Relacja Zenobii Multon z d. Grabowskiej,
15 IX 2001 r., nagranie w zbiorach autora.

322 Ogó∏em 12 X 1951 r. w gm. Staroêreby aresztowano: Edwarda Sza∏aƒskiego, Juliana Grabowskiego,
Zenobi´ Grabowskà, Stefana Kiciƒskiego, Józefa Kowalskiego, Henryka Rejowskiego, Mariana Re-
jowskiego, Stanis∏awa Babeckiego. Podczas rewizji w gospodarstwie Juliana Grabowskiego nie by∏o
W∏adys∏awa Sza∏aƒskiego „˚bika”; przebywa∏ on w tym czasie w gospodarstwie W∏adys∏awa Ró˝yckie-
go, który pomóg∏ mu w ucieczce przed zbli˝ajàcà si´ ob∏awà.

323 AIPN, 00495/252, Wydzia∏ Kryminalny KW MO Warszawa, Materia∏y dotyczàce bandy Sza∏aƒskich,
Raport komendanta powiatowego MO w P∏ocku, k. 232.



szefa PUBP, starsi referenci referatów IV i V oraz po dwóch przedstawicieli
WUBP i MBP. W celu wykrycia i rozpracowania ewentualnych „wrogich elemen-
tów” sabotujàcych akcj´ skupu do wszystkich gmin powiatu skierowano funkcjo-
nariuszy operacyjnych. Szczególnà uwag´ zwracali oni na osoby podejrzewane
o „szeptanà wrogà propagand´” lub namawiajàce do niewywiàzywania si´ z na-
rzuconych przez paƒstwo obowiàzkowych dostaw324. Ponadto mieszkaƒców po-
wiatu obj´to kontrolà majàcà na celu wykrycie ich ewentualnej wspó∏pracy z wy-
wiadami paƒstw zachodnich. W wyniku tych dzia∏aƒ ustalono, ˝e dziewi´tnaÊcie
osób stara si´ o obywatelstwo USA, 415 utrzymuje kontakty z mieszkaƒcami
USA, a siedem osób – z ambasadà USA. Wszystkie te osoby poddano dzia∏a-
niom operacyjnym325.

Niezale˝nie od tych dzia∏aƒ w paêdzierniku 1951 r. szef PUBP prowadzi∏ spra-
w´ dotyczàcà cukrowni w Ma∏ej Wsi. Obiekt ten traktowano jako szczególnie
wa˝ny dla obronnoÊci kraju326. 

W paêdzierniku 1951 r. PUBP w P∏ocku mia∏ jednego agenta, 18 rezydentów,
236 informatorów i 11 mieszkaƒ konspiracyjnych327.

W ramach akcji „Z” w paêdzierniku i listopadzie 1951 r. funkcjonariusze
PUBP aresztowali pi´ciu rolników, którzy – ich zdaniem – z∏oÊliwie uchylali si´
od obowiàzkowych dostaw zbo˝a328, dokonali 708 zaj´ç majàtku rolników indywi-
dualnych za niep∏acenie podatku gruntowego i unikanie wp∏at na Fundusz Od-
budowy Rolnictwa, przeprowadzili 30 licytacji zaj´tego majàtku329.

Listopad – grudzieƒ. Szczegó∏owy raport UB o powiecie p∏ockim. Egzekucja
Edwarda Sza∏aƒskiego „Tygrysa”

19 listopada 1951 r. WSR w Warszawie na sesji wyjazdowej w Staroêrebach
rozpatrywa∏ sprawy ˝o∏nierzy dowodzonej przez Edwarda Sza∏aƒskiego „Tygry-
sa” ostatniej struktury NZW dzia∏ajàcej w powiecie p∏ockim. Po kilkugodzinnej
rozprawie skazano: Edwarda Sza∏aƒskiego – na kar´ Êmierci, Stanis∏awa Babec-
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324 AIPN, 0206/125, WUBP Warszawa, Sprawozdania miesi´czne PUBP P∏ock 1950–1952, Sprawozdanie
szefa PUBP w P∏ocku za okres od dnia 1 X 1951 do 31 X 1951 r., k. 273–274.

325 Ibidem, k. 276.
326 Ibidem, k. 288.
327 Wed∏ug tabeli statystycznej pracy funkcjonariuszy PUBP w P∏ocku kontakt z agenturà wyglàda∏ nast´-

pujàco: szef PUBP – 1 agent, 6 informatorów, 1 mieszkanie kontaktowe; zast´pca szefa – 7 informato-
rów; Referat I – 19 informatorów, 2 mieszkania kontaktowe; Referat II – 4 informatorów; Referat III
– 1 rezydent, 20 informatorów; Referat IV – 7 rezydentów, 72 informatorów, 3 mieszkania kontakto-
we; Referat V – 4 rezydentów, 55 informatorów, 4 mieszkania kontaktowe; Referat VIII – 24 informa-
torów, 1 mieszkanie kontaktowe; Referat Ochrony FM˚ – 3 rezydentów, 10 informatorów; Referat
Ochrony Stocznia – 2 rezydentów, 8 informatorów; Referat „A” – 1 rezydent, 11 informatorów (AIPN,
0206/125, WUBP Warszawa, Sprawozdania miesi´czne PUBP P∏ock 1950–1952, Tabela statystyczna
pracy z agenturà PUBP w P∏ocku, k. 290).

328 WÊród aresztowanych byli: Tadeusz Zi´biƒski z Ma∏ej Wsi, Jan Kamieniecki z Zagroby, gm. Bielsk,
Antoni S∏omiƒski z Bielska, Franciszek Iwanicki z Koskowa, gm. Lelice, W∏adys∏aw Nowicki z Kuchar,
gm. Drobin.

329 AIPN, 0206/125, WUBP Warszawa, Sprawozdania miesi´czne PUBP P∏ock 1950–1952, Sprawozdanie
szefa PUBP w P∏ocku za okres od dnia 1 XI 1951 do dnia 3 XII 1951 r., k. 302–303.



kiego – na do˝ywotnie wi´zienie, Józefa Kowalskiego – na 15 lat wi´zienia,
Henryka Rejowskiego – na 15 lat, Adama Kowalskiego – na 3 lata330.

W zwiàzku z przygotowywanà przez WUBP w Warszawie reorganizacjà po-
wiatowych placówek UB 29 listopada 1951 r. szef PUBP w P∏ocku kpt. Mieczy-
s∏aw Zaremba przes∏a∏ do Warszawy dokument przedstawiajàcy w sposób nie-
zwykle precyzyjny (z rozbiciem na miasto i poszczególne gminy) ˝ycie
spo∏eczno-polityczne i gospodarcze powiatu331. Pozwala on spostrzec, jak dalece
UB penetrowa∏o miejscowà spo∏ecznoÊç oraz ze strony jakich osób i Êrodowisk
dopatrywa∏o si´ zagro˝enia dla w∏adz komunistycznych.

Wed∏ug danych zawartych w tym piÊmie w listopadzie 1951 r. ogólna po-
wierzchnia P∏ocka wynosi∏a 2659 hektarów. W mieÊcie mieszka∏o 33 220 osób.
Wed∏ug kategorii, jakimi wówczas si´ pos∏ugiwano, by∏o wÊród nich 76 robotni-
ków rolnych, 7801 robotników przemys∏owych, 274 rolników ma∏orolnych, 10 rol-
ników Êredniorolnych, dwóch bogaczy wiejskich, 3075 rzemieÊlników, 2685
urz´dników, 137 kupców, 312 osób wykonujàcych wolne zawody oraz 358 du-
chownych i kandydatów na ksi´˝y332.

W P∏ocku znajdowa∏o si´ czternaÊcie zak∏adów przemys∏owych: Fabryka
Maszyn ˚niwnych (922 pracowników), P∏ockie Zak∏ady Mi´sne (663 pracowni-
ków), Zak∏ady M∏ynarskie (123 pracowników), Paƒstwowe Zak∏ady Chemiczne
(96 pracowników), cegielnia (35 pracowników), Tartak Paƒstwowy (50 pracowni-
ków), Centrala Produktów Naftowych (15 pracowników), olejarnia (26 pracow-
ników), Elektrownia P∏ock-Radziwie (130 pracowników), stocznia (621 pracow-
ników), Spó∏dzielnia Dziewiarska (35 pracowników). By∏y te˝ dwa zak∏ady
przemys∏owo-handlowo-rolnicze: Eksportowa Zbiornica Jaj (75 pracowników)
i Paƒstwowa Mleczarnia (91 pracowników)333. Funkcjonowa∏o 41 sklepów Miej-
skiego Handlu Detalicznego, jeden Paƒstwowy Dom Towarowy, 140 sklepów PSS
„Zgoda” oraz 36 sklepów prywatnych334. W mieÊcie by∏y dwie stacje kolejowe:
P∏ock-miasto i P∏ock-Radziwie (50 pracowników) oraz ekspozytura PKS (500
pracowników). Dzia∏a∏ równie˝ Powiatowy Zwiàzek Gminnych Spó∏dzielni (131
pracowników).

W ówczesnym P∏ocku funkcjonowa∏o szesnaÊcie urz´dów administracji pu-
blicznej ró˝nego szczebla: Rejonowy Urzàd Pocztowy i Obwodowy Urzàd Pocz-
towy (142 pracowników), Radiow´ze∏ P∏ock (10 pracowników), Paƒstwowe
Przedsi´biorstwo Kolporta˝u „Ruch” (20 pracowników), Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej (74 pracowników), Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (187
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330 Poza wymienionymi powy˝ej skazano równie˝: Antoniego Glonka – na 10 lat wi´zienia, Stefana Kiciƒ-
skiego – na 14 lat, Juliana Grabowskiego – na 7 lat, Franciszka ˚aczkowskiego – na 6 lat, Tadeusza Bry-
giera – na 6 lat (AIPN, 0206/125, WUBP Warszawa, Sprawozdania miesi´czne PUBP P∏ock 1950–1952,
Sprawozdanie szefa PUBP w P∏ocku za okres od dnia 1 XI 1951 do dnia 3 XII 1951 r., k. 297–298).

331 O przygotowanie niezwykle dok∏adnych charakterystyk powiatów zwróci∏ si´ do szefów PUBP z woj.
warszawskiego 20 XI 1951 r. szef WUBP w Warszawie pp∏k Bronis∏aw Trochimowicz.

332 AIPN, 0206/126, PUBP P∏ock, Sprawozdania miesi´czne i kwartalne, Charakterystyka powiatu p∏oc-
kiego, k. 191.

333 Ibidem, k. 192.
334 Ibidem, k. 193.



pracowników), sàdy i Prokuratura Powiatowa (47 pracowników), Zak∏ad Lecz-
nictwa Pracowniczego (49 pracowników), Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (14
pracowników), Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej (4 pracowników), Ekspo-
zytura ˚eglugi Âródlàdowej (30 pracowników), Paƒstwowy Zarzàd Wodny (130
pracowników), Zarzàd Okr´gowy Budowy Mostów Drogowych (70 pracowni-
ków), Powiatowy Wydzia∏ Komunikacji (140 pracowników), Narodowy Bank Pol-
ski (45 pracowników), Bank Rolny (32 pracowników)335.

Poza PZPR, o której nie podano informacji, w mieÊcie dzia∏a∏o dwanaÊcie
organizacji spo∏eczno-politycznych: Stronnictwo Demokratyczne (siedem kó∏,
75 cz∏onków), Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (dwa ko∏a, 97 cz∏onków), Zwià-
zek M∏odzie˝y Polskiej (139 kó∏, 2215 cz∏onków), Zwiàzek Harcerstwa Polskiego
(dziesi´ç dru˝yn, 2877 cz∏onków), Liga Kobiet (62 ko∏a, 7326 cz∏onkiƒ), Zwiàzki
Zawodowe (27 oddzia∏ów, 11 949 cz∏onków), Zwiàzek Samopomocy Ch∏opskiej
(trzy ko∏a, 172 cz∏onków), S∏u˝ba Polsce (osiem hufców, 1383 junaków), Zwiàzek
Nauczycielstwa Polskiego (21 oddzia∏ów, 400 cz∏onków), Towarzystwo Przyjaêni
Polsko-Radzieckiej (114 kó∏, 5677 cz∏onków), Liga Przyjació∏ ˚o∏nierza (33 ko-
∏a, 3461 cz∏onków), Liga Morska i Lotnicza (29 kó∏, 705 cz∏onków)336.

W P∏ocku istnia∏o siedem szkó∏ podstawowych (99 nauczycieli, 2640 uczniów),
pi´ç szkó∏ ogólnokszta∏càcych (odpowiednio 112 i 2300), szeÊç szkó∏ zawodowych
(131 i 1890), jedna szko∏a specjalna dla dzieci umys∏owo upoÊledzonych (10 i 64
uczniów)337. By∏o szeÊç koÊcio∏ów rzymskokatolickich (trzy parafialne: Êw. Bar-
t∏omieja, Êw. Benedykta i Êw. Stanis∏awa Kostki), katedra z pa∏acem biskupim,
Êw. Jana (dla Seminarium Duchownego) oraz koÊció∏ podominikaƒski (dla uczà-
cej si´ m∏odzie˝y szkolnej), poza tym funkcjonowa∏y cztery kaplice: w domu
zakonnym sióstr pasjonistek, w Seminarium Duchownym, w szpitalu miejskim
i w Gimnazjum im. Ma∏achowskiego. Pos∏ug´ kap∏aƒskà sprawowa∏o w P∏ocku
38 ksi´˝y, w tym dwóch biskupów, szeÊciu pracowników kurii, pi´ciu prefektów,
dwóch ksi´˝y w parafii Êw. Bart∏omieja, szeÊciu w parafii Êw. Stanis∏awa Kostki,
jeden w parafii Êw. Benedykta, szesnastu profesorów w Seminarium Duchow-
nym. Dzia∏a∏y cztery zgromadzenia zakonne: szarytek (12 sióstr), s∏u˝ek Naj-
Êwi´tszej Maryi Panny (zakon bezhabitowy; 32 siostry), pasjonistek (47 sióstr,
w tym nowicjat), salezjanów (11 zakonników).

Poza Seminarium Duchownym, Ni˝szym Seminarium Duchownym (razem
320 uczniów) i trzema przedszkolami (245 dzieci) instytucje koÊcielne prowadzi-
∏y trzy internaty (w Seminarium Duchownym, przy koÊciele Êw. Stanis∏awa Kost-
ki i prowadzone przez zakon s∏u˝ek NajÊwi´tszej Maryi Panny). Przy koÊcio∏ach
dzia∏a∏y trzy ko∏a ministrantów (74 cz∏onków), jedno kó∏ko ró˝aƒcowe (18 osób)
i jedno ko∏o trzeciego zakonu franciszkaƒskiego (16 osób)338.

125

335 Ibidem.
336 Ibidem.
337 Ibidem.
338 Ibidem, k. 194.



Poza katolikami w P∏ocku dzia∏ali: mariawici (86 wyznawców) – mieli swój ko-
Êció∏ i klasztor, ewangelicy (750 wyznawców), Êwiadkowie Jehowy (11 wyznaw-
ców), adwentyÊci dnia siódmego (28 wyznawców).

Funkcjonariusze UB wyodr´bnili wÊród mieszkaƒców „element wrogi i podej-
rzany”. W cz´Êci dotyczàcej „elementu skompromitowanego swà dzia∏alnoÊcià
z okresu do [19]39 r.” znaleêli si´: ludzie, którym przypisano „aktywny udzia∏
w BBWR i oddanie sanacji” (18 osób), dzia∏acze Stronnictwa Narodowego i Ak-
cji Katolickiej (49 osób), „podejrzani o wtyczki w ruchu robotniczym” (cztery
osoby), cz∏onkowie „aparatu ucisku sanacyjnego” (37 osób, w tym trzynastu po-
licjantów), cz∏onkowie Kolejowego Przysposobienia Wojskowego (21 osób),
cz∏onkowie Pocztowego Przysposobienia Wojskowego (szeÊç osób)339.

W cz´Êci dotyczàcej „elementu skompromitowanego w okresie okupacji” zna-
laz∏y si´ nast´pujàce kategorie osób: funkcjonariusze granatowej policji (sied-
miu), agenci gestapo (z ustalonych 53 osób trzynaÊcie mieszka∏o w P∏ocku, 25 zo-
sta∏o zlikwidowanych, pozosta∏ych poszukiwano), volksdeutsche i reichsdeutsche
(spoÊród 2800 mieszkajàcych w czasie okupacji w P∏ocku w listopadzie 1951 r. ˝y-
∏o tam 36 zrehabilitowanych), ˝o∏nierze NSZ (dwóch), ˝o∏nierze AK (43)340. 

Wstrzàsajàce jest to, ˝e jako „element skompromitowany” funkcjonariusze
UB traktowali wszystkich urz´dników przedwojennej administracji rzàdowej
i samorzàdowej, cz∏onków BBWR, Stronnictwa Narodowego, Akcji Katolickiej
i funkcjonariuszy przedwojennej policji, patriotów polskich, pracà i s∏u˝bà dzia-
∏ajàcych dla dobra niepodleg∏ej Rzeczypospolitej. Na równi z podpisujàcymi nie-
mieckà list´ narodowoÊciowà i wspó∏pracujàcymi z gestapo postawiono ˝o∏nierzy
AK i NSZ, bohaterów Polski Podziemnej, przez d∏ugie lata walczàcych z niemiec-
kim okupantem o wolnoÊç ojczyzny.

W cz´Êci dotyczàcej „elementu skompromitowanego po wyzwoleniu” znaleê-
li si´: ˝o∏nierze AK (szeÊç osób) i ROAK (dziewi´ç), „wspó∏pracownicy i meli-
niarze” (36), zwolnieni z wi´zienia (38 osób), „nacjonaliÊci ukraiƒscy i rosyjscy”
(70), ˝o∏nierze NZW (szeÊç osób, w tym pi´ç przebywa∏o w wi´zieniu, a jedna
ukrywa∏a si´), byli cz∏onkowie PSL (123), podejrzani o przynale˝noÊç do PPS-
-WRN (cztery), „usuni´ci z ruchu robotniczego” (113), „usuni´ci z ruchu ludo-
wego” (dziewi´ç osób), „prawicowcy ZSL” (jedenastu), „obszarnicy” (trzech),
„byli fabrykanci” (jeden), piloci RAF (oÊmiu), ˝o∏nierze Kompanii Wartowni-
czych przy armii angielskiej (trzech), ˝o∏nierze Kompanii Wartowniczych przy ar-
mii amerykaƒskiej (szeÊciu), reemigranci z Francji (siedem osób), obywatele na-
rodowoÊci ˝ydowskiej nale˝àcy do Poalej-Syjon, utrzymujàcy kontakt z paƒstwem
Izrael (dziesi´ciu), osoby utrzymujàce kontakt z USA (506), osoby utrzymujàce
kontakt z ambasadà USA w Warszawie (pi´ç), osoby starajàce si´ o obywatelstwo
USA (12), obywatele USA (dwie osoby), repatrianci z Zachodu (230), repatrian-
ci z jednostek PSZ na Zachodzie (41), wi´êniowie obozów koncentracyjnych
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339 Ibidem, k. 195.
340 Ibidem.



w Lubece, Murnau i Wendorf341 (12), „dwójkarze”342 (cztery osoby), wspó∏pra-
cownicy „dwójki” (dwie osoby), internowani w Zwiàzku Radzieckim (cztery),
„bogaci ch∏opi – ku∏acy” (25)343.

Czytajàc omawianà charakterystyk´, odnosi si´ wra˝enie, ˝e PUBP w P∏ocku
by∏ swoistym urz´dem statystycznym, z niebywa∏à skrupulatnoÊcià monitorujà-
cym i kontrolujàcym ˝ycie mieszkaƒców P∏ocka i poszczególnych gmin powiatu
p∏ockiego. Ka˝dà sfer´ ˝ycia spo∏ecznego P∏ocka poddano inwigilacji i ocenie.
Nie by∏o zak∏adu pracy, szko∏y, Êrodowiska, organizacji spo∏ecznej lub politycz-
nej, która nie by∏aby pod obserwacjà i kontrolà PUBP344.

Podobnie jak P∏ock, precyzyjnej analizie poddano wszystkie gminy powiatu
p∏ockiego. Podano powierzchni´ opisywanej gminy, liczb´ gromad znajdujàcych
si´ na jej terenie oraz wszelkie dane demograficzne. Ustalono liczb´ mieszkaƒ-
ców z podzia∏em na robotników przemys∏owych i rolnych, rzemieÊlników, urz´d-
ników, ch∏opów ma∏orolnych, Êredniorolnych i bogaczy wiejskich. Podano liczb´
uczniów z podzia∏em na rodzaje szkó∏ oraz liczb´ zatrudnionych w nich nauczy-
cieli. Ustalono liczb´ zak∏adów przemys∏owych, spó∏dzielni produkcyjnych,
PGR-ów, sklepów prywatnych i spó∏dzielczych, agencji pocztowych, stacji kolejo-
wych, leÊniczówek, gajówek, m∏ynów i wszelkich zak∏adów us∏ugowych, uwzgl´d-
niajàc ich specjalnoÊci (wyodr´bniono szewców, krawców, rymarzy, kaletników,
bednarzy, murarzy itd.) oraz liczb´ zatrudnionych osób. 

Oddzielne miejsce w opracowaniu zajmowa∏ KoÊció∏ katolicki. Podano do-
k∏adne liczby koÊcio∏ów, ksi´˝y, zakonników i zakonnic oraz dane o majàtku in-
stytucji koÊcielnych. Uwzgl´dniono równie˝ organizacje spo∏eczne i polityczne
dzia∏ajàce w opisywanych gminach. Pomini´to jednak informacje dotyczàce
PZPR.

Wydaje si´ jednak, i˝ najwa˝niejsze by∏y przedstawione w dokumencie infor-
macje dotyczàce „elementu podejrzanego i wrogiego”, przejawów wrogiej dzia-
∏alnoÊci oraz stanu sieci agenturalno-informacyjnej i liczby funkcjonariuszy MO
i ORMO w poszczególnych gminach. Podobnie jak w P∏ocku, badano dzia∏alnoÊç
spo∏eczno-politycznà mieszkaƒców przed 1939 r., zachowanie si´ podczas okupa-
cji niemieckiej, stosunek do w∏adz komunistycznych po 1945 r.

Na prze∏omie listopada i grudnia 1951 r. PUBP w P∏ocku (w mieÊcie i w tere-
nie) mia∏ dwóch agentów, siedemnastu rezydentów, 230 informatorów i dziesi´ç
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341 Niemieckie obozy koncentracyjne wyzwolone przez armi´ amerykaƒskà.
342 Potocznie u˝ywane okreÊlenie funkcjonariuszy wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczypospolitej.
343 AIPN, 0206/126, PUBP P∏ock, Sprawozdania miesi´czne i kwartalne, Charakterystyka powiatu p∏oc-

kiego, k. 196.
344 Ibidem, k. 196–197. Najwi´kszà liczb´ wspó∏pracowników w P∏ocku UB mia∏o w: FM˚ – 3 rezydentów,

12 informatorów; Stoczni Rzecznej – 1 rezydent, 14 informatorów; Zak∏adach Mi´snych – 1 rezydent,
4 informatorów; PKS – 6 informatorów; wÊród m∏odzie˝y szkó∏ ogólnokszta∏càcych – 5 informatorów;
w Êrodowisku nacjonalistów ukraiƒskich i rosyjskich – 4 informatorów; w PKP – 4 informatorów; Elek-
trowni P∏ock-Radziwie – 3 informatorów; Paƒstwowym Zarzàdzie Wodnym – 3 informatorów; Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej – 3 informatorów; ZHP – 3 informatorów; wÊród ksi´˝y i osób
duchownych – 3 informatorów; wÊród by∏ych cz∏onków SN – 3 informatorów; byli agenci gestapo –
3 informatorów.



mieszkaƒ konspiracyjnych345. Siatka terenowa sk∏ada∏a si´ z trzech rezydentów
i 108 informatorów (dane ∏àczne ze wszystkich gmin). Podczas dzia∏aƒ w terenie
funkcjonariusze PUBP wspó∏pracowali na co dzieƒ – poza siecià agenturalnà –
z 65 milicjantami z posterunków gminnych MO; mogli te˝ zawsze wykorzystaç
461 cz∏onków ORMO.

1 grudnia 1951 r. do PUBP w Siedlcach przeniesiony zosta∏ zast´pca szefa
PUBP ppor. Czes∏aw Boguszewski. W P∏ocku zastàpi∏ go ppor. Stefan Szcz´sny,
do niedawna zast´pca szefa PUBP w Siedlcach.

22 grudnia 1951 r. o godz. 21.50 w wi´zieniu w P∏ocku wykonano wyrok Êmierci
na Edwardzie Sza∏aƒskim „Tygrysie”, ostatnim dowódcy NZW w powiecie p∏ockim.
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345 Wed∏ug tabeli statystycznej pracy funkcjonariuszy PUBP w P∏ocku kontakt z agenturà wyglàda∏ nast´-
pujàco: szef PUBP – 1 agent, 6 informatorów, 1 mieszkanie kontaktowe; Referat I – 17 informatorów,
2 mieszkania kontaktowe; Referat II – 4 informatorów; Referat III – 19 informatorów; Referat IV –
7 rezydentów, 73 informatorów, 2 mieszkania kontaktowe; Referat V – 4 rezydentów, 1 agent, 54 in-
formatorów, 4 mieszkania kontaktowe; Referat VIII – 24 informatorów, 1 mieszkanie kontaktowe;
Referat Ochrony FM˚ – 3 rezydentów, 10 informatorów; Referat Ochrony Stocznia – 1 rezydent, 7 in-
formatorów; Referat „A” – 1 rezydent, 16 informatorów (AIPN, 0206/125, WUBP Warszawa, Sprawo-
zdania miesi´czne PUBP P∏ock 1950–1952, Tabela statystyczna pracy z agenturà PUBP w P∏ocku,
k. 344).

346 AIPN, 0206/126, PUBP P∏ock, Sprawozdania miesi´czne i kwartalne, Charakterystyka pow. p∏ockiego,
k. 223.

Posterunek MO

Bia∏a
Bielsk
Bodzanów
Borowiczki
Brudzeƒ
Drobin
Lelice
¸´g
¸ubki
Ma∏a WieÊ
Miszewo Murowane
Rogozino
Staroêreby
Wyszogród
Zàgoty
Komenda Miejska
w P∏ocku
Posterunek Rzeczny
w P∏ocku

Stan etatowy

6
6
6
5
5
6
4
5
5
6
5
6
6
6
4

54

7

Stan faktyczny

3
6
5
3
3
5
4
4
4
7
4
5
4
2
4

39

4

Liczba cz∏onków
ORMO

70
34
38
27
26
33
14
20
27
23
32
34
37
18
28

180

–

Wykaz stanu funkcjonariuszy MO i ORMO w P∏ocku i powiecie p∏ockim, listopad
1951 r.346



W grudniu 1951 r. w p∏ockim PUBP by∏o dziewi´ç nieobsadzonych miejsc dla
pracowników operacyjnych, w tym stanowisko starszego referenta przy kierow-
nictwie Urz´du.

Rok 1952

Styczeƒ – luty – marzec. Antykomunistyczne ulotki. Likwidacja zak∏adu wy-
chowawczego oo. salezjanów. Reorganizacja UB 

Styczeƒ 1952 r. przyniós∏ kolejny wzrost niezadowolenia spo∏ecznego w po-
wiecie p∏ockim. W piÊmie skierowanym do szefa WUBP w Warszawie kpt. Mie-
czys∏aw Zaremba pisa∏: „o ile dzia∏alnoÊç bandycka w okresie sprawozdawczym
zupe∏nie zmala∏a, o tyle zanotowano wzmo˝enie si´ dzia∏alnoÊci wrogiego pod-
ziemia, którego aktywizacja wyra˝a si´ w pisaniu listów anonimowych do ró˝nych
ludzi, a tak˝e samo pisanie wrogich napisów na Êcianach budynków oraz wywie-
szanie ulotek o treÊci wrogiej i antyradzieckiej”347. Powodem takiego stwierdze-
nia by∏o wykrycie 10, 23, 24 i 25 stycznia na kilku budynkach w P∏ocku wykona-
nych czarnà farbà napisów „Ruskie do Rosji” oraz zdj´cie 27 stycznia ze s∏upa
og∏oszeniowego ulotki „Uwaga – Polacy, nie zapominajcie, ˝e jesteÊcie Polakami.
Nie dajcie si´ zrusyfikowaç. Precz z komunizmem i Stalinem”. Przeprowadzone
przez funkcjonariuszy UB wst´pne Êledztwo rzuci∏o podejrzenie na m∏odzie˝
wiejskà uczàcà si´ w jednym z gimnazjów. Pomimo wprowadzenia do tego Êrodo-
wiska informatora o pseudonimie „Wis∏a” nie uda∏o si´ ustaliç sprawców.

Na prze∏omie lutego i marca 1952 r. w PUBP w P∏ocku istnia∏o 66 stanowisk,
w tym jedno stanowisko cywilne i jedno kontraktowe – równie˝ dla osoby cywil-
nej. W tym te˝ czasie na polecenie szefa WUBP w Warszawie pp∏k. Bronis∏awa
Trochimowicza przeprowadzono kolejnà kontrol´ dyscypliny pracy funkcjonariu-
szy. W notatce s∏u˝bowej sporzàdzonej z tej okazji szef PUBP w P∏ocku zapisa∏:
„nikogo z pracowników nie ukarano karà dyscyplinarnà, natomiast wystàpiono
z wnioskiem do naczelnika Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy o ukaranie 14-dniowym
aresztem zwyk∏ym wartownika ochrony Korzeniewskiego Kazimierza za opilstwo
i awantur´ na mieÊcie i w Urz´dzie.

POP coraz usilniej pracuje nad podniesieniem poziomu moralnego i politycz-
nego pracowników tutejszego Urz´du oraz ostro t´pi wypadki chuligaƒstwa ze
strony naszych pracowników. I tak na zebraniu POP zosta∏ ukarany naganà
z ostrze˝eniem towarzysz Babicki Karol za niepodporzàdkowanie si´ poleceniom
partyjnym.

Równie˝ skreÊlono z listy kandydatów PZPR wartownika Korzeniowskiego
Kazimierza”348.

Zgodnie z decyzjà Wojewódzkiej Rady Narodowej 6 marca 1951 r. pod ochro-
nà funkcjonariuszy UB przystàpiono w P∏ocku do upaƒstwowienia zak∏adu wy-
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347 AIPN, 0206/125, WUBP Warszawa, Sprawozdania miesi´czne PUBP P∏ock 1950–1952, Sprawozdanie
szefa PUBP w P∏ocku za okres od dnia 3 I 1952 do dnia 3 II 1952 r., k. 355.

348 Ibidem, Notatka szefa PUBP w P∏ocku, k. 377.



chowawczego prowadzonego przez salezjanów. W taki sposób raportowa∏ o tym
szef PUBP: „przebieg akcji spisywania przebieg∏ spokojnie, dopiero kiedy zosta-
∏y spisane wszystkie rzeczy i oÊwiadczono ks. ˚akowi, ˝e zak∏ad od dnia dzisiej-
szego b´dzie upaƒstwowiony, ks. ˚ak wyrazi∏ protest i odmówi∏ wydania kluczy,
uznajàc przedstawiony dokument mówiàcy o upaƒstwowieniu za niewa˝ny.
W przedszkolu prowadzonym przez zakonnice równie˝ zaistnia∏ podobny wypa-
dek odmowy wydania kluczy.

W dniu 9 marca br. powtórnie komisja uda∏a si´ do ks. ˚aka, by wyda∏ klucze,
napotykajàc na opór wydania kluczy i kompletnà odmow´, w zwiàzku z tym opie-
cz´towano pomieszczenia i magazyny.

Nale˝y nadmieniç, ˝e po zapoznaniu ksi´˝y z celem komisji najbardziej wro-
go wyst´powali ks. ˚ak i ks. Zawadzki Julian i Konieczny, którzy to arogancko
odnosili si´ do komisji, inni ksi´˝a, jak i pracownicy Êwieccy do sprawy upaƒstwa-
wiania si´ nie mieszali.

M∏odzie˝ w trakcie upaƒstwawiania pozytywnie ustosunkowa∏a si´ do komisji,
proszàc, by jak najszybciej upaƒstwowiono zak∏ad, gdy˝ przez to poprawià im si´
warunki bytu. Po przej´ciu zak∏adu wychowankowie samorzutnie wystawili ∏ó˝ka
z sal i przeznaczyli je na Êwietlic´ ZMP”349.

W marcu 1952 r. przeprowadzono gruntownà reorganizacj´ Urz´du, zmniej-
szajàc liczb´ zatrudnionych funkcjonariuszy. Zgodnie z rozkazem organizacyj-
nym ministra bezpieczeƒstwa publicznego nr 5 z 21 marca 1952 r., zatwierdzajà-
cym obsad´ personalnà urz´dów bezpieczeƒstwa w województwie warszawskim,
w PUBP w P∏ocku by∏o 46 stanowisk wojskowych (starszy oficer, 37 m∏odszych
oficerów, oÊmiu podoficerów) i dwa stanowiska cywilne. Struktura organizacyjna
Urz´du wyglàda∏a wówczas nast´pujàco:

– Kierownictwo (2 stanowiska): szef Urz´du (mjr), zast´pca szefa (kpt.);
– Sekretariat (3 stanowiska): sekretarz (ppor.), starsza maszynistka (cywil), 

maszynistka (cywil);
– Referenci powiatowi (10 stanowisk): starszy referent (ppor. – 6 stanowisk), 

referenci (chor. – 4 stanowiska);
– Referenci terenowi (gminni, 12 stanowisk): starszy referent (ppor. – 7 stano-

wisk), referent (chor. – 5 stanowisk);
– Referat Âledczy (2 stanowiska): starszy oficer Êledczy (por.), oficer Êledczy 

(ppor.);
– Referat II (2 stanowiska): starszy referent (ppor.), referent jednoczeÊnie

szyfrant (chor.);
– Punkt „B” (3 stanowiska): starszy referent (ppor.), referent (chor. – 2 stano-

wiska);
– Referat ds. Poboru (1 stanowisko): starszy referent (ppor.);
– Referat Gospodarczy (4 stanowiska): starszy referent (ppor.), referent broni

(chor.), rachmistrz – p∏atnik (chor.), kierowca (kpr. – plut.);
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349 Ibidem, Sprawozdanie szefa PUBP w P∏ocku od dnia 3 III 1952 do dnia 3 IV 1952 r., k. 409.



– Ambulatorium (1 stanowisko): lekarz (kpt. – lekarz); 
– Ochrona (8 stanowisk): komendant gmachu (ppor.), pomocnik komendanta

(st. sier˝. – 3 stanowiska), wartownik (kpr. – 4 stanowiska).
Na uzbrojenie Urz´du sk∏ada∏o si´: 41 pistoletów stanowiàcych broƒ osobistà

funkcjonariuszy, pi´ç pistoletów maszynowych, r´czny karabin maszynowy, dwa
karabiny, rakietnica, dwie lornetki i dwa kompasy350. Urzàd mia∏ te˝ jeden samo-
chód osobowy.

W marcu przeprowadzono kolejnà kontrol´ dyscypliny pracy i postawy moral-
no-politycznej funkcjonariuszy. W notatce s∏u˝bowej dla WUBP w Warszawie
szef PUBP kpt. Mieczys∏aw Zaremba napisa∏: „ukarano karà dyscyplinarnà refe-
renta RO [Referatu Ochrony] Stocznia G∏ówna Cybulskiego Józefa za to, ˝e sa-
mowolnie oddawa∏ klucze od pokoi RO sprzàtaczce, która mia∏a dost´p do po-
mieszczeƒ RO. Bioràc pod uwag´, ˝e szafa ˝elazna i jej zamki by∏y wykonane na
danym zak∏adzie pracy, stworzy∏o to mo˝noÊç [dostania si´] ewentualnego wroga
do tej˝e szafy ˝elaznej, w której zachowane sà wszelkie materia∏y operacyjne.

W tym samym miesiàcu sprawozdawczym ukarano karà dyscyplinarnà war-
townika ochrony Korzeniewskiego Kazimierza za to, ˝e podczas odbywajàcej si´
zabawy Ligi Kobiet upi∏ si´ i wszczà∏ awantur´ z pracownikami UBP za to, ˝e
chcieli go usunàç z sali na sypialni´ wartowni, aby nie kompromitowa∏ Urz´du.
Zaznaczyç nale˝y, ˝e ww. wartownik dopiero co odsiedzia∏ 14 dni aresztu
w WUBP na podstawie rozkazu szefa WUBP.

POP nadal usilnie pracuje nad podnoszeniem poziomu moralno-politycznego
u pracowników tutejszego PUBP, ostro t´piàc podobne wypadki chuligaƒstwa ze
strony wy∏amujàcych si´ spod dyscypliny pracy. W miesiàcu marcu POP udzieli-
∏a nagany towarzyszowi Podkidaczowi i towarzyszowi Kupniewskiemu za nadu˝y-
cie alkoholu”351.

Kwiecieƒ. Kpt. Jan P´ski na czele p∏ockiego UB
25 kwietnia 1952 r. w uzupe∏nieniu do etatu nr 035/530 zezwolono na utwo-

rzenie w PUBP pi´ciu stanowisk cywilnych, etatów kontraktowych dla trzech
sprzàtaczek i jednej piel´gniarki. Utworzono równie˝ nowe stanowisko cywilne –
etat kontraktowy dla dozorcy-palacza352.

Tego samego dnia kpt. Mieczys∏aw Zaremba zosta∏ odwo∏any ze stanowiska sze-
fa PUBP w P∏ocku i przeniesiony na równorz´dne stanowisko do PUBP w Ostro-
∏´ce. Na jego miejsce mianowano szefa PUBP w Ostro∏´ce kpt. Jana P´skiego, któ-
ry w pierwszym sprawozdaniu dla WUBP w Warszawie napisa∏: „tutejszy Urzàd
nastawi∏ si´ wy∏àcznie na rozpracowanie wrogich Êrodowisk, a w szczególnoÊci na
odcinku wsi, jak wodzirejów, ku∏actwa i ludzi opornych w stosunku do akcji paƒ-
stwowych. Rozpracowania te zostanà bardziej uaktywnione po dokonanej reorga-
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350 AIPN, MBP, 2354, Etaty personalne PUBP, Etat nr 035/530.
351 AIPN, 0206/125, WUBP Warszawa, Sprawozdania miesi´czne PUBP P∏ock 1950–1952, Notatka szefa

PUBP w P∏ocku, k. 396.
352 AIPN, MBP, 2354, Etaty personalne PUBP, Rozkaz 0194/Org., 2 XII 1952 r.



nizacji Urz´du, która ca∏kowicie zakoƒczona zostanie zgodnie z terminem wyzna-
czonym przez inspektorów WUBP. Nale˝y zaznaczyç, ˝e tutejszy Urzàd napotyka
na du˝e trudnoÊci w opanowaniu w poczàtkowym okresie pracy poreorganizacyj-
nej z uwagi na brak pracowników, którzy wed∏ug etatu figurujà, lecz nie pracujà”353.

Maj. Kontrola stwierdza ba∏agan
Miesiàc póêniej, 24 maja o czwartej rano w PUBP w P∏ocku odby∏a si´ kon-

trola zabezpieczenia gmachu Urz´du i pracy oficera dy˝urnego. S∏u˝b´ oficera
dy˝urnego pe∏ni∏ wówczas referent Wincenty J´drzejczak, który by∏ nieprzepiso-
wo umundurowany. Jak si´ okaza∏o, nie sprawdza∏ pracy posterunków ochrony
ani zabezpieczenia dokumentów w pokojach opuszczonych przez pracowników.
Nie kontrolowa∏ równie˝ pracy dy˝urnego MO i wi´zienia. Z powodu remontu
gmachu nie mo˝na by∏o odnaleêç ksià˝ki dy˝urów PUBP. Dalsza kontrola po-
mieszczeƒ zajmowanych przez funkcjonariuszy wykaza∏a wiele nieprawid∏owoÊci,
m.in. pokój 27, zajmowany przez referenta Stanis∏awa Siwka, pozosta∏ na noc
otwarty i niezaplombowany. W otwartych szafach kontrolujàcy ujawnili ponad
30 segregatorów zawierajàcych ÊciÊle tajne dokumenty, kartotek´ pracowników
operacyjnych PUBP oraz ksià˝k´ aresztu. Podobnie by∏o w pokoju nale˝àcym do
Referatu I, w którym pracowa∏ referent Antoni Lipczyƒski. Pokój by∏ otwarty, na
biurku i w koszu na Êmieci znajdowa∏y si´ ÊciÊle tajne dokumenty. W pokoju zaj-
mowanym przez buchaltera Edmunda Mazurowskiego w otwartej szafie znale-
ziono kartotek´ wyp∏at wszystkich funkcjonariuszy PUBP i MO, listy uposa˝enia,
ÊciÊle tajnà korespondencj´. Pokój zajmowany przez Referat ds. Poboru równie˝
by∏ otwarty. W biurku znaleziono wykaz poborowych z roczników 1930–1931
z powiatu p∏ockiego i ÊciÊle tajne dokumenty. Nie zamkni´to tak˝e pokoju Refe-
ratu Gospodarczego ani stojàcych w nim szaf.

Kontrolerzy z WUBP w Warszawie z∏o˝yli wnioski o zastosowanie s∏u˝bowych
sankcji karnych wobec funkcjonariuszy lekcewa˝àcych dyscyplin´ pracy i zanie-
dbujàcych zabezpieczenie dokumentów, a tak˝e o udzielenie nagany zast´pcy
szefa PUBP ppor. Stefanowi Szcz´snemu354.

Czerwiec – lipiec – sierpieƒ. Pogorszenie nastrojów na wsi. Rozbudowa agen-
tury w Êrodowisku wiejskim 

W czerwcu 1952 r. agentura dzia∏ajàca w spó∏dzielniach produkcyjnych po-
nownie zacz´∏a przekazywaç informacje o pogarszajàcej si´ sytuacji w tym Êrodo-
wisku. G∏ównym powodem narastajàcych konfliktów by∏y trudnoÊci kadrowe
oraz niech´ç cz∏onków spó∏dzielni do wspólnej pracy. Zdaniem szefa PUBP
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353 AIPN, 0206/125, WUBP Warszawa, Sprawozdania miesi´czne PUBP P∏ock 1950–1952, Sprawozdanie
szefa PUBP w P∏ocku za okres od 3 V 1952 do dnia 3 VI 1952 r., k. 455. W dokumencie tym mowa jest
o pi´ciu funkcjonariuszach z PUBP, którzy figurowali w stanie etatowym Urz´du, lecz faktycznie prze-
bywali w szko∏ach MBP (WiÊniewski, K´dzierski, Mamza), w sanatoriach (Sztyma) lub pomimo prze-
s∏ania rozkazu przeniesienia nie zg∏osili si´ do pracy (Ârednicki).

354 AIPN, 0206/128, WUBP Warszawa, Raporty PUBP P∏ock, Raport do szefa WUBP w Warszawie, 24 V
1952 r., k. 17–18.



w spó∏dzielni Bia∏kowo „sytuacja gospodarcza przedstawia si´ êle, gdy˝ obecny
przewodniczàcy jest m´˝em ksi´gowej z danej spó∏dzielni, natomiast nie ma
mo˝liwoÊci zmieniç tego stanu rzeczy, gdy˝ nie ma na kogo. W zwiàzku z czym
ca∏à spó∏dzielnià rzàdzi jak we w∏asnym gospodarstwie”355. A przekazujàcy infor-
macje ze spó∏dzielni Stró˝ewko agent „Zegar” meldowa∏: „cz∏onkowie spó∏dziel-
ni pomi´dzy sobà prowadzà k∏ótnie o podzia∏ pracy mi´dzy siebie, uwa˝ajàc, ˝e
jeden ma l˝ejszà, a drugi ci´˝szà. Istniejàce tam ko∏o POP PZPR nie prowadzi
˝adnej pracy uÊwiadamiajàcej w tym kierunku, co doprowadza do tego, ˝e cz∏on-
kowie partii, jak obywatel Lelankiewicz systematycznie rozpija si´, a nawet by∏
taki fakt zanotowany, ˝e w zastaw zostawia legitymacj´ partyjnà po pijanemu
i wówczas wszczyna ró˝ne k∏ótnie z cz∏onkami spó∏dzielni”356. 

Z zupe∏nie innymi problemami borykali si´ funkcjonariusze UB w spó∏dziel-
ni Siecieƒ, gdzie zdaniem kpt. Jana P´skiego „statut podpisa∏o dziesi´ciu gospo-
darzy jeszcze wiosnà. Natomiast gdy przysz∏o do z∏o˝enia deklaracji spó∏dziel-
czej, tylko trzech jà wype∏ni∏o i z∏o˝y∏o. Natomiast pozostali odmówili i do chwili
obecnej praca w tej spó∏dzielni nie idzie zespo∏owo, mimo ˝e aktyw powiatowy,
a tak˝e aktyw z terenu tamtejszej gminy ca∏y czas usilnie pracuje w celu uÊwiado-
mienia, co jednak sytuacji nie poprawia. Ostatnio prawie co drugi dzieƒ organi-
zowane sà tam zebrania, które majà na celu upolityczniç, wzmocniç i uzdrowiç sy-
tuacj´, lecz do chwili obecnej nie daje specjalnych rezultatów. Prelegenci
organizujà zebrania w celu uÊwiadomienia tamtejszego ch∏opstwa, na które ch∏o-
pi nie chcà przychodziç, t∏umaczàc si´ tym, i˝ po ca∏odziennej pracy chcà odpo-
czynku”357.

Napotkawszy realne czy wymyÊlone problemy, funkcjonariusze UB zawsze
podejmowali dzia∏ania operacyjne w celu wykrycia i ukarania „inspiratorów”.
Cz´sto werbowali nowych agentów, zw∏aszcza w spó∏dzielniach, gdzie wczeÊniej
nie mieli agentury lub by∏a ona s∏aba. W∏aÊnie poprawa pracy z agenturà w Êro-
dowisku wiejskim, obok zabezpieczenia akcji ˝niwnej, by∏a g∏ównym kierunkiem
dzia∏ania funkcjonariuszy w czasie wakacyjnych miesi´cy 1952 r.

Wrzesieƒ – paêdziernik. UB w kampanii wyborczej 
10 wrzeÊnia 1952 r. por. Stefan Szcz´sny zosta∏ skierowany do Centrum Wy-

szkolenia MBP w ¸odzi. Formalnie zachowa∏ stanowisko zast´pcy szefa p∏ockie-
go Urz´du, ale do koƒca sierpnia 1953 r. przebywa∏ w P∏ocku sporadycznie.

W po∏owie wrzeÊnia 1952 r. w ca∏ym kraju struktury resortu bezpieczeƒstwa
zaj´∏y si´ zabezpieczaniem wyznaczonych na 26 paêdziernika wyborów do Sejmu
PRL. Z WUBP w Warszawie skierowano do P∏ocka referenta Szelàgowskiego, by
wspomóg∏ w tych dzia∏aniach szefa PUBP. Szelàgowski wszed∏ do utworzonego
13 wrzeÊnia 1952 r. sztabu operacyjnego, którego zadaniem by∏o m.in. przygoto-
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wanie w porozumieniu z KP MO zabezpieczenia okr´gowych komisji wybor-
czych, okr´gowych komitetów Frontu Narodowego i spotkaƒ kandydatów
z mieszkaƒcami P∏ocka i powiatu. 

Do poszczególnych gmin na okres wyborczy oddelegowano pracowników
operacyjnych UB. Do pomocy przydzielono im cz∏onków ORMO i funkcjonariu-
szy MO. Obserwowano wszystkie zak∏ady przemys∏owe, paƒstwowe gospodar-
stwa rolne, gminne spó∏dzielnie, spó∏dzielnie produkcyjne, w których dodatkowo
sprawdzono stan zabezpieczenia przeciwpo˝arowego. Zwi´kszono wspó∏prac´
z agenturà. W miejscowoÊciach, w których utworzono lokale wyborcze, wystawio-
no warty nocne oraz wzmocniono s∏u˝b´ patrolowà MO i ORMO. 24 paêdzier-
nika od godz. 8.00 w ca∏ym powiecie wprowadzono ostre pogotowie obowiàzujà-
ce wszystkich funkcjonariuszy UB. Dla zabezpieczenia komisji wyborczych
zarzàdzono specjalne kontrole. Zabezpieczono radiow´z∏y gminne, w których
emitowano tylko audycje zatwierdzone przez szefa PUBP. W dniu wyborów rezy-
dujàcy w poszczególnych gminach funkcjonariusze o godz. 10, 13, 17 i 22 sk∏ada-
li do PUBP meldunki o przebiegu g∏osowania oraz o frekwencji wyborczej358.

W zachowanych dokumentach PUBP brak danych o frekwencji i wyniku wy-
borów w powiecie p∏ockim. Zachowa∏y si´ tylko szczàtkowe informacje o fre-
kwencji w kilku gromadach wiejskich gmin Brudzeƒ i ¸ubki, ale nie sposób nic
powiedzieç o ich wiarygodnoÊci. Dotyczà wsi ¸ukoszyn i Turza Wielka z gminy
Brudzeƒ, gdzie mia∏o g∏osowaç 98,99 proc. uprawnionych, oraz wsi Praga, Boro-
wice i Pilichówko z gminy ¸ubki, gdzie frekwencja mia∏a wynieÊç 96 proc. Jednak
nie wsz´dzie sytuacja przedstawia∏a si´ tak optymistycznie. We wsi Karwosieki
w gminie Bia∏a, gdzie zdaniem funkcjonariuszy by∏a „ma∏a iloÊç podejrzanego
elementu z wyjàtkiem czterech ku∏aków PSL-owców”, obserwacja „podczas g∏o-
sowania wykaza∏a opornoÊç ze strony ch∏opów biednych i Êredniorolnych. Dopie-
ro na interwencj´ agitatorów gromada ta przystàpi∏a do g∏osowania w póênych
godzinach wieczornych”359. Równie˝ we wsi S∏upca w gminie ¸ubki, w wi´kszoÊci
zamieszka∏ej przez biednych i Êredniorolnych ch∏opów, „gdzie w czasie akcji
przedwyborczej nie notowano ˝adnych wrogich wystàpieƒ, w dniu wyborów oka-
za∏o si´, ˝e gromada S∏upca by∏a najoporniejsza do wzi´cia udzia∏u w g∏osowa-
niu, gdzie kilkakrotnie wysy∏ano agitatorów”360.

W raporcie szefa PUBP o przebiegu wyborów do gmin i wsi „wrogich i naj-
oporniejszych”, to znaczy takich, w których znaczny procent mieszkaƒców nie
g∏osowa∏, nale˝à: Wyszogród, R´bowo, Rogozino, Woêniki, Dêwierzyno, Szczyt-
no, Brochocin, Staroêreby, Przedboje, Zdziar, Miszewo Murowane, Barcikowo,
Borowice, Zakrzewo, Krawieczyn, Chylin, Bulkowo, Rogowo, Dobra, Osmoli-
nek, Leksyn, Bodzanów, Gàsewo361. Nie podano jednak konkretnych liczb.
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Poza obserwacjà podczas akcji wyborczej funkcjonariusze PUBP przeprowa-
dzili szereg dzia∏aƒ operacyjnych. Zwerbowali do wspó∏pracy pi´tnastu informa-
torów, zdobyli te˝ wiele informacji, których analiza – zdaniem szefa Urz´du kpt.
Jana P´skiego – przyczyni∏a si´ do wi´kszej penetracji „wrogich Êrodowisk”.
W czasie akcji przedwyborczej za s∏uchanie rozg∏oÊni zachodnich i „rozsiewanie
wrogiej propagandy” aresztowani zostali: Mieczys∏aw Koz∏owski z R´bowa, eme-
rytowany nauczyciel, cz∏onek PZPR; Zygmunt Kajkowski i Kazimierz Sieradzki,
rolnicy z gminy Bia∏a; Tomasz Korczak, rolnik z Imielnicy; Jan Biernat, rolnik
z Arciszewa, gmina Ma∏a WieÊ; Zygmunt Duplicki, rolnik z Mieczyna, gmina Sta-
roêreby; Józef Matusiak, rolnik z Kowalewa, gmina ¸´g, cz∏onek ZSL; Marian
J´drzejewski, rolnik z Kuchar, gmina Drobin; Onufry Kobielski, rolnik ze Staro-
êreb. Zostali zatrzymani, lecz po przes∏uchaniu zwolnieni: Jeremi Goçkowski,
rolnik z Zàgot; Zygmunt Jaszczak, rolnik z gminy Bia∏a; Antoni Turkowski, rol-
nik z Bielina; Marian Pawlak i Andrzej Wichrowski, rolnicy z Mieczyna, gmina
Staroêreby, cz∏onkowie ZSL; Stanis∏aw Bielasam, rolnik z Miros∏awca, gmina
Bielino; Stanis∏aw Lipiƒski, robotnik z Fabryki Maszyn ˚niwnych. Za dopisywa-
nie wrogich napisów na plakatach wyborczych zatrzymano i po przes∏uchaniu
zwolniono mieszkaƒców Bodzanowa – Jana Majewskiego, Antoniego Rogalskie-
go, Franciszka Machnackiego362.

Na szczególne wyró˝nienie w czasie akcji wyborczej zdaniem szefa PUBP za-
s∏ugiwa∏a praca funkcjonariuszy: Adama Traczyka, Wac∏awa Kokoszy, Ludwika
Lewandowskiego, W∏adys∏awa Zawadzkiego, Józefa Foryszewskiego363.

W grudniu 1952 r. PUBP w P∏ocku mia∏ dwustu informatorów i trzynastu
rezydentów364.

Rok 1953/1954

Styczeƒ – luty – marzec – kwiecieƒ. Kontrolerzy z Warszawy negatywnie oce-
niajà prac´ p∏ockiego UB. Antykomunistyczne napisy na murach.

W styczniu 1953 r. struktura organizacyjna Urz´du zosta∏a rozszerzona –
utworzono Referat XI ze stanowiskami dla dwóch funkcjonariuszy: starszego re-
ferenta (ppor.) i referenta (chor.). Teraz by∏o 48 stanowisk wojskowych – dla
funkcjonariuszy, dwa etaty cywilne i pi´ç stanowisk kontraktowych – równie˝ dla
osób cywilnych365.

W marcu i kwietniu 1953 r. funkcjonariusze warszawskiego WUBP przepro-
wadzili w PUBP w P∏ocku kontrol´ pracy z agenturà i rozpracowania „wrogich
elementów” w powiecie. Wykaza∏a ona „szereg powa˝nych niedociàgni´ç, [skut-
ki] z∏ej kontroli ze strony kierownictwa PUBP, braku czujnoÊci operacyjnej,
gapiostwa i z∏ej pracy referentów powiatowych i terenowych”366. 
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G∏ównym zarzutem stawianym funkcjonariuszom by∏o zdekonspirowanie cz´-
Êci agentów i informatorów oraz zerwanie z nimi kontaktów operacyjnych. Zda-
niem kontrolujàcych – pomimo wyraênych sygna∏ów ostrzegawczych od 1951 r.,
na skutek „niechlujstwa i Êlepoty organizacyjnej” zdekonspirowano 9 proc.
wspó∏pracowników. Od lipca 1952 r. do czasu kontroli funkcjonariusze PUBP
zwerbowali 25 informatorów, natomiast w tym samym czasie zerwali kontakt
z 56, m.in. szef PUBP kpt. Jan P´ski zerwa∏ kontakt z szeÊcioma informatorami,
starszy referent powiatowy Zygmunt Sztyma utrzymywa∏ kontakt tylko z dwoma
spoÊród zarejestrowanych siedmiu informatorów, a starszy referent Stanis∏aw
Zawadzki367 i referent Józef Foryszewski w ogóle nie utrzymywali kontaktów z in-
formatorami. Kontrola wykaza∏a ponadto, i˝ trzynastu werbowanych „na mate-
ria∏ach kompromitujàcych” agentów zerwa∏o wspó∏prac´, a szefowie Urz´du nie
wydali odpowiednich zarzàdzeƒ zmierzajàcych „do dok∏adnego rozpracowania
tych osób i ostatecznego rozwiàzania tej kwestii przez przewerbunek, areszt lub
eliminacj´”368. Pomimo wyraênych rozkazów nie wyeliminowano z sieci agentów
cz∏onków PZPR. W P∏ocku by∏o pi´ciu takich agentów, „którzy dostarczajà ma-
teria∏y o charakterze ogólnoinformacyjnym. Wi´kszoÊç z nich nie posiada ˝ad-
nych operacyjnych mo˝liwoÊci. Cz´Êç tych inf[ormatorów] odmawia wspó∏pracy,
oÊwiadczajàc, ˝e o ka˝dym spostrze˝onym wrogim fakcie powiadamia organiza-
cje partyjne”369.

Kolejnym zarzutem stawianym funkcjonariuszom z P∏ocka by∏o lekcewa˝enie
otrzymywanych od informatorów doniesieƒ lub brak zach´cania ich do wydajnej
pracy. Podawano przyk∏ad referenta Karola Cywiƒskiego, który „otrzyma∏ od
inf[ormatora] „Wiarusa” w lipcu 1952 r. doniesienie, w którym informator poda-
wa∏ o istniejàcej czteroosobowej grupie PSL-owsko-AK-owsko-ku∏ackiej [sic!] na
jego gromadzie, prowadzàcej wrogà dzia∏alnoÊç w postaci szeptanej propagandy
o szybkim wybuchu trzeciej wojny Êwiatowej oraz o namawianiu ch∏opów do nie-
wywiàzywania si´ z obowiàzkowych dostaw wobec paƒstwa. Referent terenowy
otrzymane doniesienie bez nale˝ytego opracowania do∏àczy∏ do teczki roboczej
informatora – nie nadajàc ˝adnego biegu operacyjnego”370. Drugim krytykowa-
nym by∏ ponownie starszy referent Zygmunt Sztyma, który „posiada na ∏àcznoÊci
inf[ormatora] »Szerszeƒ«, który ma bezpoÊrednie dotarcie do ksi´dza podejrza-
nego o wrogà dzia∏alnoÊç antypaƒstwowà. Pomimo ˝e informator podawa∏ kilka
cennych zaczepek o ró˝nych kontaktach danego ksi´dza z osobami Êwieckimi
i zakonnymi, nie otrzyma∏ zadaƒ, a˝eby pog∏´biç te dane, a nastawiono go wy-
∏àcznie na zbieranie wypowiedzi danego figuranta na kazaniach koÊcielnych”371.
Referent powiatowy Stanis∏aw Jasiƒski rozpracowuje natomiast Êrodowisko

136

367 Zapewne chodzi tu o W∏adys∏awa Zawadzkiego, który w niektórych dokumentach wyst´puje jako
Stanis∏aw.

368 AIPN, 0886/20, WUBP Warszawa, Zarzàdzenia szefa WUBP, Zarzàdzenie nr 13, 12 V 1953 r., k. 3.
369 Ibidem.
370 Ibidem, k. 4.
371 Ibidem.



Êwiadków Jehowy, „w którym nie posiada w ogóle agentury, za okres ostatnich
szeÊciu miesi´cy nie ujawni∏ ani jednego nowego figuranta z tego Êrodowiska [...]
jednak w wyniku kontroli w teczce roboczej inf[ormatora] »Kalina« znaleziono
doniesienie stwierdzajàce, ˝e dziesi´cioosobowa grupa Êwiadków Jehowy syste-
matycznie wys∏uchuje wrogich audycji u jednego ze wspó∏wyznawców, po czym
prowadzà dyskusje na zas∏yszane tematy”372.

Jednak najwi´ksze niezadowolenie kontrolujàcych wywo∏a∏ wykazywany
przez referentów brak orientacji i koordynacji dzia∏aƒ w terenie. Podano przy-
k∏ad referenta powiatowego Stanis∏awa Jab∏oƒskiego, który „prowadzi mi´dzy
innymi rozpracowanie wrogiego elementu na obiektach fizycznych »Cukrownie«,
na których nie posiada ani jednego informatora na swoim kontakcie. W sprawo-
zdaniach do Wydzia∏u IV WUBP podaje, ˝e na obiektach tych ˝adnych przeja-
wów wrogiej dzia∏alnoÊci nie ma, natomiast referent terenowy [Stanis∏aw] Kwiat-
kowski w tym samym okresie przez systematycznà i w∏aÊciwà prac´ z siecià na
jednej z cukrowni ujawni∏ grup´ wrogo dzia∏ajàcà, prowadzàcà wrogà – sabota-
˝owà dzia∏alnoÊç, która wywodzi∏a si´ z aktywu AK-owskiego i bia∏ej emigracji.
Cz∏onkowie tej grupy utrzymujà obecnie Êcis∏e kontakty z b[y∏ym] akcjonariu-
szem danego obiektu, który w chwili obecnej przebywa w USA”373.

W rezultacie nieodpowiedzialnego post´powania referentów – twierdzi∏ kon-
trolujàcy – w powiecie rozwin´∏o wrogà dzia∏alnoÊç dwanaÊcie organizacji, które
do chwili kontroli nie by∏y rozpracowywane operacyjnie. W rezultacie wielolet-
nich zaniedbaƒ w dwudziestu spó∏dzielniach produkcyjnych i dwóch PGR-ach
nie by∏o ani jednego informatora czy agenta. Najgorzej pod tym wzgl´dem wyglà-
da∏y gminy Brudzeƒ, Borowiczki i ¸ubki. 

W czasie kontroli p∏ocki PUBP mia∏ tylko dwa mieszkania konspiracyjne.
Wobec winnych wyciàgni´to konsekwencje. Ukarani zostali: chor. Stanis∏aw

Jab∏oƒski, chor. Miros∏aw Rakuciƒski i sier˝. Zygmunt Sztyma dziesi´ciodnio-
wym aresztem domowym i potràceniem 25 proc. poborów za czas odbywania ka-
ry; st. sier˝. W∏adys∏aw Zawadzki pi´ciodniowym aresztem domowym i potràce-
niem 25 proc. poborów za czas odbywania kary. Natomiast za gorliwoÊç
i sumiennoÊç chor. Stanis∏awa Kwiatkowskiego nagrodzono premià w wysokoÊci
600 z∏, a st. sier˝. Jana Podkidacza premià w wysokoÊci 400 z∏.

Szefowi PUBP w P∏ocku kpt. Janowi P´skiemu polecono niezw∏oczne prze-
analizowanie pracy podleg∏ych funkcjonariuszy, wyciàgni´cie wniosków i usuni´-
cie stwierdzonych braków.

Równie negatywnie oceniano dzia∏alnoÊç referatów ochrony w Stoczni Rzecz-
nej i FM˚. Kontrola wykaza∏a, i˝ zajmujà si´ one g∏ównie dochodzeniami w spra-
wie drobnych wykroczeƒ pope∏nionych przez robotników, wyr´czajàc w tym dy-
rekcje zak∏adów. Zatrudnieni w nich funkcjonariusze nie znali elementarnych
zasad pracy operacyjnej, nie potrafili werbowaç agentów i przygotowywaç pod-
stawowych dokumentów. Poza tym Referat Ochrony w stoczni, zdaniem kontro-
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lujàcych, zmieni∏ si´ w „biuro personalne, zak∏adajàc teczki osobowe prawie na
ca∏à za∏og´ zak∏adu, zapominajàc ca∏kowicie o werbunku agentury”374. 

Najciekawszym i zarazem najbardziej dramatycznym rozpracowaniem prowa-
dzonym przez PUBP w P∏ocku w latach 1953–1954 by∏o rozpracowanie organiza-
cji m∏odzie˝owej „Dzieci Ziemi P∏ockiej”375. 

W nocy z 8 na 9 kwietnia 1954 r. w P∏ocku w kilku miejscach ktoÊ wykona∏ an-
tykomunistyczne napisy. Nast´pnego dnia szef PUBP informowa∏ naczelnika
Wydzia∏u III WUBP w Warszawie: „Napisy te na murze cmentarnym brzmia∏y:
»Precz z komunizmem«, »Polaku bàdê gotów«, na podstacji wysokiego napi´cia
napis brzmia∏: »Precz z komunizmem. Polaku bàdê« – nie by∏ dokoƒczony,
i w ubikacji publicznej w Nowym Rynku, wewnàtrz pomieszczenia by∏ napis:
»Precz z komunizmem. Dzieƒ wyzwolenia jest bliski«.

Napisy te by∏y wykonane du˝ymi drukowanymi literami, bezb∏´dnie, doÊç
wprawnà r´kà. Do napisów u˝yta by∏a pasta do pod∏ogi o kolorze ciemnobràzo-
wym, rozcieƒczona benzynà lub podobnym rozpuszczalnikiem. Litery w napisach
by∏y szerokoÊci od dwóch do dwóch i pó∏ centymetra, malowane p´dzlem. O go-
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375 „Dzieci Ziemi P∏ockiej” – m∏odzie˝owa organizacja antykomunistyczna zorganizowana w marcu 1953 r.
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czàtkowo jej dzia∏alnoÊç ogranicza∏a si´ do zebraƒ, dyskusji o najnowszej historii Polski, s∏uchania audy-
cji Radia Wolna Europa i BBC. Na prze∏omie 1953 i 1954 r. utworzona zosta∏a pod dowództwem

Napis na murze cmentarza przy ul. Kobyliƒskiego



dzinie 7.30 PUBP w P∏ocku o powy˝szym zosta∏ powiadomiony przez ob. Piór-
kowskiego, pracownika Zak∏adów Mi´snych w P∏ocku. Przed godz. 8 funkcjona-
riusz tutejszego Urz´du wraz z funkcjonariuszem KP MO i psem s∏u˝bowym
udali si´ na wskazane miejsce. Napisy te zosta∏y sfotografowane, a po sfotogra-
fowaniu zosta∏y zdrapane i zamalowane”376.

Korzystajàc z meldunków agentów oraz informacji uzyskanych z Biura „B”,
szef PUBP meldowa∏: „wynika, ˝e m∏odzie˝ m´ska w wieku od 17 do 20 lat spo-
tyka si´ ze sobà w umówionych miejscach na terenie m. P∏ocka w sposób do pew-
nego stopnia konspiracyjny. Na tych spotkaniach sà omawiane jakieÊ sprawy, któ-
rych dotychczas organy b[ezpieczeƒstwa] p[ublicznego] nie znajà. Wszystkie
dane wskazujà, ˝e m∏odzie˝ jest skupiona w nielegalnej organizacji”377. 

Maj – wrzesieƒ 1954 r. Rozbicie organizacji „Dzieci Ziemi P∏ockiej”
12 maja wszcz´te zosta∏o rozpracowanie agenturalne w celu wykrycia i likwi-

dacji nielegalnej organizacji m∏odzie˝owej. Pomimo zakrojonej na szerokà skal´
inwigilacji p∏ockiego Êrodowiska m∏odzie˝owego dzia∏ania nie przynios∏y zak∏a-
danego skutku378.

10 czerwca 1954 r. we wsi B´dzymin (gmina Lubowidz, powiat sierpecki) zgi-
nà∏ Kazimierz Dyksiƒski „Kruczek”. Zdradzony przez wspó∏pracujàcego z nim
gospodarza, po walce z dwoma plutonami KBW, ranny, wysadzi∏ si´ granatem,
aby nie dostaç si´ w r´ce UB. Razem z nim zginà∏ ukrywajàcy si´ po ucieczce
z transportu wi´ziennego Leon Malicki „Leszek”, który si´ zastrzeli∏. Byli ostat-
nimi partyzantami niepodleg∏oÊciowego podziemia zbrojnego poleg∏ymi na Ma-
zowszu w walce z komunistami o wolnà Polsk´379. 

W lipcu 1954 r. w P∏ocku, podobnie jak w ca∏ym kraju, odby∏y si´ obchody
dziesiàtej rocznicy powstania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.
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Wojciecha Rydzewskiego struktura organizacyjna, na którà sk∏ada∏y si´ trzy sekcje: „Ma∏achowianka”
– dowodzona przez Lecha Lisickiego, „Specjalna” – pod dowództwem Wies∏awa Nowakowskiego
(by∏ jednoczeÊnie zast´pcà Rydzewskiego) i „Miejska” – ze Zbigniewem Szadkowskim na czele. G∏ów-
nym celem organizacji by∏a propaganda antykomunistyczna. Jej cz∏onkowie drukowali i rozrzucali na
ulicach miasta ulotki wzywajàce do oporu wobec w∏adz komunistycznych. W przededniu Êwiàt 1 V
i 22 VII 1954 r. malowali na murach antykomunistyczne napisy. W celu zdobycia broni przeprowadzi-
li kilka nieudanych prób rozbrojenia funkcjonariuszy MO (J. Paw∏owicz, op. cit., s. 27–28).

376 AIPN, 0207/6656, t. 1, Materia∏y dotyczàce nielegalnej organizacji „Dzieci Ziemi P∏ockiej” zlikwido-
wanej w 1954 r. w P∏ocku, Meldunek specjalny szefa PUBP w P∏ocku, k. 6.

377 Ibidem, Plan operacyjnych przedsi´wzi´ç po linii wykrycia m∏odzie˝owej organizacji z P∏ocka, k. 10.
378 W dzia∏aniach przeciw „Dzieciom Ziemi P∏ockiej”, prowadzonych od maja do wrzeÊnia 1954 r., funk-

cjonariusze WUBP nie tylko werbowali agentów, stosowali obserwacj´ i kontrol´ korespondencji, zor-
ganizowali równie˝ kilka prowokacji. Rozes∏ano m.in. do kilku wytypowanych wczeÊniej osób, znanych
z g∏oszenia niezale˝nych poglàdów, a jednoczeÊnie cieszàcych si´ wÊród m∏odzie˝y autorytetem, listy od
rzekomych przywódców podziemnej organizacji z wezwaniem do niezw∏ocznego spotkania w wyzna-
czonym miejscu. Miejsca te by∏y obserwowane przez UB, a w roli konspiratorów wyst´powali funkcjo-
nariusze. W kilku szko∏ach inspirowani przez funkcjonariuszy agenci zniszczyli pieczàtki organizacji
szkolnych ZMP – tylko po to, aby ustaliç, kto b´dzie informowa∏ o tym w∏adze bezpieczeƒstwa i kto b´-
dzie wskazywany jako sprawca. Nast´pnie wszyscy – meldujàcy i wskazani jako sprawcy – byli zatrzy-
mywani i przes∏uchiwani.

379 J. Paw∏owicz, op. cit., s. 21.



UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ 21 lipca capstrzykiem przed gmachem Powiatowej
i Miejskiej Rady Narodowej na placu Marcelego Nowotki. Nast´pnie pochód
przeszed∏ ulicami miasta pod pomnik Zwyci´stwa ˚o∏nierzy Radzieckich i Grób
Nieznanego ˚o∏nierza, gdzie z∏o˝ono kwiaty. Na koniec odby∏a si´ akademia
w kinie „PrzedwioÊnie”. Równie˝ we wszystkich gminach powiatu odby∏y si´ uro-
czyste akademie z udzia∏em przedstawicieli w∏adz i organizacji spo∏eczno-poli-
tycznych. UroczystoÊci zabezpieczali pracownicy PUBP, funkcjonariusze MO
i cz∏onkowie ORMO380.

Pomimo zwi´kszenia liczby patroli MO i wzmocnienia ich funkcjonariuszami
UB i cz∏onkami ORMO w nocy z 21 na 22 lipca 1954 r. w kilku punktach miasta
ponownie wykonano antykomunistyczne napisy: „na budynku P[rezydium] MRN
od strony ul. Zduƒskiej has∏o »Precz z komunizmem«, na magazynie drzewnym
od ul. Okrzei has∏o »Precz z sowieckim re˝imem, niech ˝yje PP«, na bramie sta-
dionu ZS »Stal« od ul. 1 Maja has∏o »Precz z PZPR«. Na tablicy szkolnej szko∏y
TPD od ul. 3 Maja has∏o »Precz z komunà PZPR«”381. Intensywne Êledztwo, po-
mimo wytypowania kilku podejrzanych, nie przynios∏o ˝adnych rezultatów.

26 sierpnia 1954 r. komisariat MO w P∏ocku zosta∏ powiadomiony, ˝e jedne-
mu z uczniów Gimnazjum im. Stanis∏awa Ma∏achowskiego skradziono zegarek.
O kradzie˝ posàdzano jego koleg´ Ryszarda Taube. Tego samego dnia o godz. 19
funkcjonariusz MO st. sier˝. Kazimierz Nowakowski przeprowadzi∏ rewizj´
w mieszkaniu Taubego i znalaz∏ zegarek. Ryszard Taube przyzna∏ si´ do kradzie-
˝y, stwierdzajàc jednoczeÊnie, ˝e zegarek skrad∏ po to, aby skontaktowaç si´
z MO i zameldowaç o istnieniu nielegalnej „kontrrewolucyjnej” organizacji m∏o-
dzie˝owej „Dzieci Ziemi P∏ockiej”, której cz∏onkowie w maju i lipcu wykonywali
antykomunistyczne napisy na murach miasta. Komendant komisariatu MO
uzna∏, i˝ sprawa nie le˝y w jego kompetencji i przekaza∏ Ryszarda Taubego funk-
cjonariuszom PUBP. Przes∏uchany Taube przyzna∏ si´ do kradzie˝y zegarka i do
dzia∏alnoÊci w organizacji „Dzieci Ziemi P∏ockiej”, za∏o˝onej przez uczniów
Gimnazjum im. Stanis∏awa Ma∏achowskiego.

1 wrzeÊnia 1954 r. o godz. 4 rano funkcjonariusze PUBP zatrzymali niemal
wszystkich cz∏onków organizacji. Podczas przes∏uchaƒ przyznali si´ oni do zarzu-
canych im czynów382. Ogó∏em podczas operacji rozbicia „Dzieci Ziemi P∏ockiej”
funkcjonariusze PUBP zatrzymali szesnaÊcie osób podejrzanych o nielegalnà
dzia∏alnoÊç, osiem z nich aresztowano.

19 listopada 1954 r. WSR w Warszawie rozpatrywa∏ spraw´ organizacji. Sied-
miu jej cz∏onków: Wojciech Rydzewski (lat 17), Zbigniew Szadkowski (lat 17),
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380 AIPN, 0207/6656, t. 1, Materia∏y dotyczàce nielegalnej organizacji „Dzieci Ziemi P∏ockiej” zlikwido-
wanej w 1954 r. w P∏ocku, Meldunek specjalny dot. zabezpieczenia przebiegu uroczystoÊci 22 VII
1954 r., k. 70.

381 Ibidem, k. 71.
382 Zatrzymanie cz∏onków organizacji „Dzieci Ziemi P∏ockiej” odby∏o si´ wed∏ug nast´pujàcego scenariu-

sza. Operacja rozpocz´∏a si´ 1 IX 1954 r. o godz. 3.35 naradà prowadzonà przez szefa PUBP. Wzi´li
w niej udzia∏ m.in.: chor. Kazimierz Buraczyƒski, por. Zdzis∏aw Dukaczewski, chor. Zdzis∏aw Ingwer,
st. sier˝. Karol Cywiƒski, ppor. Stanis∏aw Jab∏oƒski, Sztreker, Bieniaszewski i Pawlak. O godz. 4 



Wies∏aw Nowakowski (lat 18), Jerzy Zdancewicz (lat 18), Lech Lisicki (lat 16),
Zbigniew Wójcik (lat 17), Wies∏aw Frede (lat 20) zosta∏o skazanych na wyroki od
roku do szeÊciu lat wi´zienia383. „Dzieci Ziemi P∏ockiej” to ostatnia organizacja
antykomunistyczna zlikwidowana przez UB w powiecie p∏ockim w latach terroru
stalinowskiego.

Rok 1955

Marzec. Reorganizacja struktury UB. Powstanie Powiatowego Urz´du ds.
Bezpieczeƒstwa Publicznego w P∏ocku

W marcu 1955 r. w zwiàzku ze zmianami w resorcie bezpieczeƒstwa przepro-
wadzono równie˝ reorganizacj´ terenowych placówek UB. W miejsce PUBP
w P∏ocku powsta∏ Powiatowy Urzàd ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego384.

1 kwietnia 1955 r. do P∏ocka przeniesiono z PUBP w Gostyninie na stanowi-
sko zast´pcy szefa Urz´du por. Mariana ¸apczyƒskiego.

Reorganizacja resortu bezpieczeƒstwa wymusi∏a równie˝ zmian´ organizacji
pracy struktur terenowych. Powiat p∏ocki podzielono na rejony przydzielone kon-
kretnym pracownikom. Pi´tnastu referentów odpowiada∏o za rozpracowanie
„wrogiej” dzia∏alnoÊci na terenie obejmujàcym 51 gromad (gmin), z tego dziewi´-
ciu zabezpiecza∏o po trzy, a szeÊciu po cztery gromady. Trzech zabezpiecza∏o naj-
wi´ksze zak∏ady przemys∏owe, jeden referent zatrudniony by∏ w Referacie V,
dwóch w Referacie VI i dwóch w Referacie IX. Ustalajàc kierunek pracy opera-
cyjnej referentów, wzi´to pod uwag´ „nasilenie ku∏actwa, kleru, by∏ych elemen-
tów bandyckich oraz rozmieszczenie przemys∏u”385. Ogó∏em w okresie tym funk-
cjonariusze PUdsBP prowadzili 47 spraw, w tym: jednà spraw´ agenturalnego
rozpracowania „na osob´”, osiem spraw agenturalnego sprawdzenia, dwie spra-
wy agenturalno-Êledcze, jednà spraw´ agenturalno-poszukiwawczà, 35 spraw ewi-
dencyjno-operacyjnych. Dziesi´ç spraw dotyczy∏o problematyki wsi, osiem zagad-
nieƒ zwiàzanych z ochronà przemys∏u, jedenaÊcie dotyczy∏o ksi´˝y katolickich386.

SpoÊród dziesi´ciu spraw dotyczàcych wsi osiem prowadzono przeciw zamo˝-
nym rolnikom (ku∏akom), których podejrzewano o rozpowszechnianie wrogiej
ustrojowi PRL propagandy. Sprawy te zosta∏y za∏o˝one na podstawie materia∏ów
agenturalnych otrzymanych w latach 1953–1954. Wynika∏o z nich, ˝e „na terenie
powiatu p∏ockiego notuje si´ aktywizacj´ ku∏actwa na odcinku mobilizowania
ch∏opów do organizowania uroczystoÊci religijnych, a szczególnie zwiàzanych
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funkcjonariusze UB udali si´ do miejsc zamieszkania cz∏onków organizacji, zatrzymali ich i przeprowa-
dzili rewizje. Wojciecha Rydzewskiego aresztowali por. Zdzis∏aw Dukaczewski i Sztreker; Jerzego
Zdancewicza – chor. Kazimierz Buraczyƒski; Wies∏awa Nowakowskiego – Bieniaszewski; Zbigniewa
Wójcika – ppor. Stanis∏aw Jab∏oƒski i st. sier˝. Karol Cywiƒski (AP m.st. Warszawy, Akta WSR w War-
szawie, Sr 358/54, Akta sprawy Mieczys∏awa Wojciecha Rydzewskiego i innych).

383 Ibidem, k. 280–287.
384 AIPN, MBP, 2354, Etaty personalne PUBP, Rozkaz 050/Org., 18 III 1955 r.
385 AIPN, 0206/128, WUBP Warszawa, Raporty PUBP P∏ock, Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

w PUdsBP w P∏ocku, 9 VII 1955 r., k. 53.
386 Ibidem, k. 54.



z przyjazdem przedstawicieli kurii biskupiej. Powy˝sze organizujà bez zezwolenia
w∏adz paƒstwowych i co wi´cej, z ich wypowiedzi wynika, ˝e z ostrze˝eniem
przedstawicieli paƒstwowych nie chcà si´ liczyç”387. O inspirowanie takich postaw
oskar˝ano przedstawicieli kurii biskupiej i osobiÊcie biskupa p∏ockiego, który by∏
inwigilowany przez Wydzia∏ IV WUdsBP w Warszawie388. Wobec ksi´˝y katolic-
kich pracujàcych w parafiach powiatu p∏ockiego prowadzono jedenaÊcie spraw,
w tym dziesi´ç ewidencyjno-obserwacyjnych i jednà agenturalno-Êledczà. Podob-
nie jak sprawy wiejskie, wszystkie za∏o˝one zosta∏y na podstawie materia∏ów
agenturalnych otrzymanych w latach 1947–1954. 

Wobec innych KoÊcio∏ów i sekt religijnych dzia∏ajàcych w powiecie p∏ockim
UB nie prowadzi∏o w 1955 r. dzia∏aƒ operacyjnych; z wyjàtkiem KoÊcio∏a ewan-
gelicko-augsburskiego nie utrzymywa∏o tam w ogóle agentury389.

Referat V PUdsBP prowadzi∏ osiem spraw. W wi´kszoÊci dotyczy∏y one
mieszkaƒców powiatu p∏ockiego, którzy zbiegli za granic´ oraz by∏ych wspó∏pra-
cowników gestapo. Du˝ej pomocy w rozwiàzywaniu prowadzonych spraw udzie-
lali funkcjonariusze Wydzia∏u V WUdsBP. 

W tym czasie funkcjonariusze PUdsBP utrzymywali kontakt z 88 tajnymi in-
formatorami. Analiza teczek personalnych i roboczych agentów wykaza∏a, ˝e wy-
korzystywano tylko 27. SpoÊród 27 pracowników operacyjnych tylko 22 utrzymy-
wa∏o kontakt z agenturà, czterech mia∏o 8–11 informatorów, szeÊciu 4–6,
natomiast dwunastu funkcjonariuszy 1–3 informatorów.

Lipiec. Wspólna siedziba MO i PUdsBP sprawia k∏opoty 
W lipcu 1955 r. parter budynku, w którym mieÊci∏ si´ PUdsBP, przej´ty zosta∏

przez Komend´ Miejskà MO. Milicja przej´∏a te˝ ochron´ budynku. Szef Urz´-
du kpt. Jan P´ski uzna∏ wi´c, ˝e liczàca czterech funkcjonariuszy ochrona
PUdsBP jest zbyteczna i wystàpi∏ do kierownika warszawskiego WUdsBP z proÊ-
bà o zgod´ na zwolnienie ze s∏u˝by od 1 wrzeÊnia 1955 r. dwóch pracowników
ochrony – kpr. Henryka Kukawskiego i Lucjana Jakowskiego. Planowa∏ nato-
miast pozostawienie w pracy komendanta ochrony st. sier˝. Stanis∏awa Grabow-
skiego i plut. Zygmunta Konopiƒskiego. Pozostawienie obu tych funkcjonariuszy
w pracy zdaniem P´skiego by∏o niezb´dne, gdy˝ „pomimo ochrony budynku
przez MO, a szczególnie wejÊcia, nie gwarantuje ca∏kowitego zabezpieczenia, po-
niewa˝ wejÊcie do budynku nie jest nale˝ycie strze˝one. MO wpuszcza do budyn-
ku w ró˝nych sprawach interesantów, których nie jest w stanie dopilnowaç i ci
majà mo˝noÊç chodzenia po ca∏ym budynku. Dlatego te˝ po˝àdane jest, a˝eby
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387 Ibidem, k. 56.
388 Od 1953 r. Kuria Diecezjalna w P∏ocku oraz zatrudnieni w niej ksi´˝a rozpracowywani byli przez funk-

cjonariuszy Wydzia∏u IV WUdsBP w Warszawie. Funkcjonariuszy PUdsBP w P∏ocku wy∏àczono z tych
dzia∏aƒ i skierowano do rozpracowywania ksi´˝y pracujàcych w parafiach. Chodzi∏o zapewne o g∏´bsze
zakonspirowanie prowadzonych spraw.

389 WÊród wyznawców KoÊcio∏a ewangelicko-augsburskiego w P∏ocku dzia∏a∏ informator o pseudonimie
„Szczery”. W paêdzierniku 1955 r. odmówi∏ dalszej wspó∏pracy z funkcjonariuszami UB i zosta∏ skre-
Êlony z listy wspó∏pracowników.



wejÊcie na I pi´tro do biur Urz´du by∏o strze˝one przez ww. w dzieƒ. Natomiast
w godzinach wieczorowych pozostaje oficer dy˝urny Urz´du, który odpowiada za
ca∏oÊç Urz´du”390. Poza s∏u˝bà wartowniczà do obowiàzków st. sier˝. Stanis∏awa
Grabowskiego mia∏o nale˝eç w dalszym ciàgu prowadzenie spraw gospodarczych
i finansowych PUdsBP, natomiast plut. Zygmunt Konopiƒski mia∏ si´ zajmowaç
pocztà specjalnà, której wymiana odbywa∏a si´ na stacji kolejowej i w owym okre-
sie by∏o jej bardzo du˝o391.

O ba∏aganie panujàcym w gmachu Urz´du po przej´ciu cz´Êci pomieszczeƒ
przez MO wspomina równie˝ raport mjr. Aleksandra Mitko z WUdsBP w War-
szawie, który 23 wrzeÊnia 1955 r. o godz. 18.35 kontrolowa∏ „stan zabezpieczenia
tajemnicy s∏u˝bowej w PUdsBP w P∏ocku”392. Poza nieporzàdkiem spowodowa-
nym przez niefrasobliwe dzia∏anie milicji odnotowa∏ on równie˝ nieprawid∏owo-
Êci w dzia∏aniu funkcjonariuszy UB. W otwartym pokoju komendanta ochrony st.
sier˝. Stanis∏awa Grabowskiego odnalaz∏ niezabezpieczony „wykaz imienny
wszystkich pracowników PUdsBP, Komendy Powiatowej MO i Komendy Miej-
skiej MO, 1 rkm wraz z dwoma magazynkami, pistolet maszynowy wraz z maga-
zynkiem i 36 sztukami amunicji, pistolet TT wraz z kaburà i dwoma magazynka-
mi, trzy magazynki z amunicjà do PM, cztery granaty obronne, skrzynk´ amunicji
do kb (800 sztuk)”393. Po dok∏adnym sprawdzeniu stanu uzbrojenia Urz´du oka-
za∏o si´, ˝e wymieniona broƒ nie by∏a nigdzie zarejestrowana.

Sierpieƒ – wrzesieƒ. Wzmocnienie inwigilacji KoÊcio∏a katolickiego
30 sierpnia 1955 r. referenci Referatu VI chor. Józef Bodal i ppor. Kazimierz

Buraczyƒski za∏o˝yli „teczki zagadnieniowe”, w których mia∏y si´ znaleêç mate-
ria∏y na temat katolickich zgromadzeƒ zakonnych (teczka za∏o˝ona przez Boda-
la) oraz ksi´˝y diecezjalnych (teczka Buraczyƒskiego). KoniecznoÊç bardziej sys-
tematycznego gromadzenia materia∏ów wynika∏a zdaniem funkcjonariuszy z tego,
„˝e kler katolicki na terenie miasta i powiatu P∏ock od chwili powstania Polski
Ludowej niejednokrotnie wyst´powa∏ wrogo przeciw w∏adzy ludowej w ró˝nych
formach. Reakcyjny kler by∏ duchowym przywódcà terrorystycznych band grasu-
jàcych na terenie powiatu p∏ockiego, a bardzo cz´sto wykorzystywa∏ ambon´ do
celów politycznych. Obecnie reakcyjny kler katolicki i osoby z nim powiàzane
wrogiej dzia∏alnoÊci nie zaprzesta∏y, a coraz bardziej wzmagajà jà w bardziej za-
konspirowany sposób i niejednokrotnie wyst´pujà wrogo przeciwko PRL”394.

1 wrzeÊnia 1955 r. funkcjonariusze Referatu VI PUdsBP, korzystajàc z pomo-
cy kolegów z Wydzia∏u VI WUdsBP w Warszawie, zacz´li realizowaç „plan ope-
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390 AIPN, 0892/20, Teczka personalna Zygmunta Konopiƒskiego, Raport szefa PUdsBP w P∏ocku, 27 VII
1955 r., k. 8.

391 Ibidem.
392 AIPN, 0206/128, WUBP Warszawa, Raporty PUBP P∏ock, Raport do kierownika WUdsBP, 23 IX

1955 r., k. 83.
393 Ibidem.
394 AIPN, 0201/57, KP MO P∏ock, Referat ds. Bezpieczeƒstwa, Teczka zagadnieniowa kleru, Postanowie-

nie o za∏o˝eniu teczki zagadnieniowej, k. 1–2.



racyjnych przedsi´wzi´ç”. By∏a to próba masowego werbunku ksi´˝y, zakonnic
i osób Êwieckich w celu „zabezpieczenia systematycznego dop∏ywu informacji
o dzia∏alnoÊci kleru katolickiego oraz osób z nim powiàzanych, a tak˝e rozpozna-
wania ich zamiarów na przysz∏oÊç”395. Skoƒczy∏o si´ to niepowodzeniem, ponie-
wa˝ osoby, którym zaproponowano wspó∏prac´ odmówi∏y lub wyprowadzi∏y si´
z powiatu p∏ockiego. Szczególne niezadowolenie funkcjonariuszy wzbudzi∏a od-
mowa wspó∏pracy ze strony jednego z przyjació∏ ówczesnego kanclerza Kurii Bi-
skupiej w P∏ocku ksi´dza Zdzis∏awa Piechny. Zak∏adano, ˝e b´dzie on „w stanie
rozpracowaç dzia∏alnoÊç politycznà ww. [ks. Zdzis∏awa Piechny] na obecnym eta-
pie oraz udzielaç danych o wytycznych Kurii Diecezjalnej dla terenowych ksi´-
˝y”396. Prób´ werbunku przeprowadzi∏ ppor. Kazimierz Buraczyƒski w asyÊcie
starszego referenta Wydzia∏u VI WUdsBP w Warszawie kpt. Kazimierza Paw-
∏owskiego. W informacji przekazanej szefowi PUdsBP w P∏ocku Buraczyƒski za-
pisa∏: „Obywatel U. A. nie zgodzi∏ si´ na wspó∏prac´ z organami bezpieczeƒstwa
publicznego. Opracowanie nieaktualne”397.

Pomimo tych niepowodzeƒ 29 wrzeÊnia 1955 r. Referat VI PUdsBP podjà∏
kolejnà akcj´, tym razem w celu „rozpracowania wrogiej cz´Êci kleru kurialnego
i profesorów Seminarium Duchownego w P∏ocku”. W opracowanym przez ppor.
Kazimierza Buraczyƒskiego z PUdsBP w P∏ocku i kpt. Kazimierza Paw∏owskiego
z Sekcji I Wydzia∏u VI WUdsBP „Planie operacyjnych przedsi´wzi´ç dotyczà-
cych rozpracowania wrogiej cz´Êci kleru kurialnego i profesorów Seminarium
Duchownego w P∏ocku” czytamy: „W Kurii Diecezjalnej oraz Seminarium Du-
chownym w P∏ocku uplasowa∏a si´ grupa ksi´˝y na czele z biskupem ordynariu-
szem Zakrzewskim Tadeuszem, którzy sà wrogo ustosunkowani do PRL.

Biskup ordynariusz Zakrzewski Tadeusz jest pochodzenia obszarniczego, od
chwili obj´cia stanowiska ordynariusza diecezji p∏ockiej w 1946 r. prowadzi wro-
gà dzia∏alnoÊç przeciwko Polsce Ludowej w ró˝norodnych formach.

W pierwszych latach po wyzwoleniu sympatyzowa∏ z ówczeÊnie dzia∏ajàcymi
bandami kontrrewolucyjnymi. Zwalcza post´powych ksi´˝y. W swoich wystàpie-
niach na konferencjach dekanalnych nawo∏uje ksi´˝y do przeciwstawiania si´
zarzàdzeniom w∏adzy ludowej. (Doniesienie informatora ps. »Go∏àbek« z dnia
24 maja 1955 r.). K∏adzie nacisk na do∏owy, parafialny kler, by jak najszerzej
organizowa∏ punkty nauczania religii celem rozpowszechniania wp∏ywów KoÊcio-
∏a na szerokie masy spo∏eczeƒstwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pozy-
skanie dla nich m∏odzie˝y szkolnej i pozaszkolnej.

ÂciÊle naÊladuje w swoim post´powaniu biskupa Zakrzewskiego – biskup su-
fragan Dudziec Piotr, który w sposób bardziej zamaskowany szkodzi interesom
Polski Ludowej. Wed∏ug informacji WUdsBP w Kielcach – Dudziec Piotr, b´dàc
na terenie województwa Kielce, utrzymywa∏ kontakt z osobami podejrzanymi
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395 Ibidem, Ramowy plan operacyjnych przedsi´wzi´ç do teczki zagadnieniowej po linii Êwieckiego kleru
katolickiego i aktywu katolickiego, k. 1–2.

396 Ibidem, k. 1.
397 Ibidem.



o prowadzenie dzia∏alnoÊci szpiegowskiej na rzecz imperialistycznych wywiadów
oraz handlowa∏ dolarami.

Obecnie zwalcza post´powych ksi´˝y w swoich wystàpieniach na konferen-
cjach dekanalnych, a podczas wizytowania parafii w roku bie˝àcym k∏ad∏ nacisk
na kler parafialny, by intensywniej ni˝ dotychczas pozyskiwali m∏odzie˝ szkolnà
i pozaszkolnà pod wp∏ywy KoÊcio∏a poprzez organizowanie punktów nauczania
religii, jak równie˝ przy pomocy innych imprez.

Zdecydowanym wrogiem wszystkiego, co post´powe jest zausznik biskupa
Zakrzewskiego – Zawistowski Romuald, prokurator Seminarium Duchownego
w P∏ocku i administrator parafii Brwilno, powiat p∏ocki, który podczas wyg∏asza-
nych kazaƒ pi´tnuje s∏u˝by cywilne oraz robotników z Tartaku w Brwilnie za to,
˝e nie ucz´szczajà do koÊcio∏a. Jest on wrogiem ksi´˝y post´powych, a tym sa-
mym pozostaje w ∏askach u biskupa Zakrzewskiego [...]

Równie˝ Êlepym narz´dziem w r´ku biskupa Zakrzewskiego Tadeusza jest ka-
pelan wy˝ej wymienionego – ks. Zalewski Stefan. Zalewski Stefan nie udziela si´
w pracach spo∏ecznych, natomiast oskar˝a przed biskupem tych ksi´˝y, którzy
pozytywnie sà ustosunkowani do Polski Ludowej.

Z profesorów Seminarium Duchownego najbardziej zaciek∏ym wrogiem Pol-
ski Ludowej jest rektor Wy˝szego Seminarium Duchownego ks. Jezusek Wac∏aw,
zacofany fanatyk religijny, êle ustosunkowany do ksi´˝y patriotów i do Polski Lu-
dowej. Alumnów wychowuje w duchu wrogim Polsce Ludowej, co w konsekwen-
cji doprowadzi∏o do tego, ˝e ˝aden z nowo wyÊwi´conych ksi´˝y nie bierze udzia-
∏u w pracach spo∏ecznych, lecz na odwrót, dogodnymi sobie Êrodkami zwalczajà
dzia∏alnoÊç ksi´˝y udzielajàcych si´ w pracach spo∏ecznych.

Ksiàdz Jezusek Wac∏aw organizuje w kaplicy seminaryjnej konferencje
z alumnami, podczas których kszta∏tuje ujemnie poglàdy na obecnà rzeczywistoÊç
u alumnów. Z racji tej, i˝ Jezusek Wac∏aw jest dobrze zapoznany w sytuacji die-
cezji p∏ockiej jako by∏y kanclerz, stàd te˝ posiada szerokie wp∏ywy w kurii, z któ-
rego zdaniem liczy si´ sam biskup Zakrzewski. Szanta˝uje on ksi´˝y udzielajà-
cych si´ w pracach spo∏ecznych, przez co ci ostatni muszà czyniç to w ukryciu
z obawy przed konsekwencjami ze strony biskupa.

Nie w innym stosunku do PRL jest inspektor Ni˝szego Seminarium Duchow-
nego w P∏ocku ks. Go∏aszewski Jan, który na wyk∏adach wpaja alumnom wrogoÊç
do ZSRR i PRL, np. naÊwietlajàc na jednym z wyk∏adów stosunek komunizmu
do religii, przytoczy∏ przyk∏ad, który by∏ treÊci nast´pujàcej: pewien ˝o∏nierz ra-
dziecki, prowadzàc samochód, najecha∏ na furmank´ wiozàcà ludzi do koÊcio∏a,
w wyniku czego dla swojej przyjemnoÊci zabi∏ oÊmioletnià dziewczynk´.

Równie˝ ks. Go∏aszewski charakteryzujàc alumnom sytuacj´ koÊcio∏a
w ZSRR, zaznaczy∏, ˝e w Zwiàzku Radzieckim koÊcio∏y sà zamienione na kina,
teatry, a ksi´˝a sà wywiezieni na Syberi´”398.

145

398 Ibidem, Plan operacyjnych przedsi´wzi´ç dotyczàcych rozpracowania wrogiej cz´Êci kleru kurialnego
i profesorów Seminarium Duchownego w P∏ocku, k. 3–4.



W dalszej cz´Êci dokumentu funkcjonariusze UB przedstawili sylwetki pozo-
sta∏ych ksi´˝y, którzy ich zdaniem cieszyli si´ zaufaniem bp. Zakrzewskiego.
WÊród nich znaleêli si´: ks. W∏adys∏aw Celmerowski – referent duszpasterski
w Kurii Diecezjalnej, ks. Roman Berliƒski – profesor Seminarium Duchownego,
ks. Jan Wosiƒski – spowiednik w Seminarium Duchownym.

Wyciàgajàc wnioski z przedstawionej w ten sposób sytuacji oraz stwierdza-
jàc, i˝ „dotychczasowa praca operacyjna w Referacie VI po linii kleru kurialne-
go i Seminarium Duchownego w P∏ocku prawie nie istnia∏a”, autorzy planu po-
lecali:

1. Otoczyç poprzez agentur´, obserwacj´ zewn´trznà wszystkich ksi´˝y upra-
wiajàcych wrogà dzia∏alnoÊç w celu ustalenia osób Êwieckich b´dàcych w powià-
zaniu z Kurià Diecezjalnà w P∏ocku, poprzez które wrogi kler kurialny mo˝e od-
dzia∏ywaç w dogodny sobie sposób na spo∏eczeƒstwo.

2. Rozpoznaç sytuacje wewn´trznego ˝ycia kurii i Seminarium Duchownego
w P∏ocku, by na podstawie tej zapewniç sobie zdobycie informacji odnoÊnie na-
stawieƒ i zamierzeƒ kurii.

3. Przystàpiç do ustalenia osób Êwieckich powiàzanych z kurià w P∏ocku, spo-
Êród których typowaç kandydatów do werbunku, a nast´pnie wszczàç ich opraco-
wanie.

4. Dla w∏aÊciwego wykorzystywania istniejàcej ju˝ agentury, jak równie˝ i no-
wo zawerbowanej po zagadnieniu rozpracowania wrogiej grupy ksi´˝y z kurii i Se-
minarium Duchownego w P∏ocku zapewniç sobie w∏aÊciwe miejsce odbywania
spotkaƒ, w wyniku czego zachodzi koniecznoÊç zdobycia lokali kontaktowych”399.

Do realizacji zaplanowanych dzia∏aƒ mieli zostaç wykorzystani nast´pujàcy
agenci: Informator „Krzysztof”, zwerbowany w 1954 r. Ustalono, ˝e utrzymuje
on kontakty z ks. Stefanem Zalewskim i ks. Sewerynem Wycza∏kowskim, wyko-
rzystywany by∏ m.in. do „wys∏uchiwania kazaƒ w parafiach z koÊcio∏ów p∏ockich”.

Informator „Adam”, zwerbowany we wrzeÊniu 1955 r. w celu inwigilowania
profesora Seminarium Duchownego w P∏ocku ks. Jana Radomskiego.

Informator „Józef”, zmuszony do wspó∏pracy z UB w 1948 r. przy wykorzysta-
niu materia∏ów kompromitujàcych. „Do wspó∏pracy niech´tny, zadaƒ nie chce
wykonywaç. Wykorzystany w ramach teczki zagadnieniowej do ustalenia danych
informacyjnych o przejawianej dzia∏alnoÊci przez Kuri´ Diecezjalnà i p∏ynàcych
stàd wytycznych dla kleru do∏owego”.

Informator „Andrzej VII”, zmuszony do wspó∏pracy z UB przy wykorzystaniu
materia∏ów kompromitujàcych400. „Dotychczas nie by∏ celowo wykorzystywany
i dlatego udziela∏ danych o znikomej wartoÊci operacyjnej, a to doprowadzi∏o do
tego, ˝e powierzonych mu zadaƒ nie wykonywa∏ oraz unika∏ spotkaƒ”.
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399 Ibidem, k. 5.
400 Cz´stym sposobem zmuszania do wspó∏pracy by∏o dawanie do zrozumienia osobie werbowanej, ˝e UB

mo˝e jej udowodniç utrzymywanie w minionych latach kontaktów z podziemiem niepodleg∏oÊciowym.
Stawiano wówczas przed wyborem: wi´zienie lub wspó∏praca. W przypadku informatorów „Józefa”
i „Andrzeja VII” w∏aÊnie tak by∏o.



Informator „Uczeƒ”, zwerbowany do wspó∏pracy w 1948 r. Inwigilowa∏ p∏oc-
kie Êrodowisko nauczycielskie, jednak zdaniem funkcjonariuszy „do wspó∏pracy
jest ch´tny i b´dzie móg∏ udzielaç danych o wyg∏aszanych kazaniach w koÊcio∏ach
w P∏ocku”401.

Poza nimi planowano wykorzystaç dzia∏ajàcych w P∏ocku informatorów
o pseudonimach „Ziutek”, „Wychowawca”, „Ró˝a”, „P∏occzanin”. Spotkania
mia∏y si´ odbywaç w tajemnicy, w lokalach kontaktowych. Korzystajàc z danych
Biura Kwaterunkowego Urz´du Miasta, funkcjonariusze wybrali w tym celu kil-
ka mieszkaƒ. Po wczeÊniejszym sprawdzeniu i uzyskaniu zgody szefa Urz´du
podpisali z ich gospodarzami umowy „korzystania z lokalu”.

O planowanych i prowadzonych dzia∏aniach funkcjonariusze UB co tydzieƒ in-
formowali na piÊmie I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR w P∏ocku, a w przy-
padkach szczególnych I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Warszawie.

14 wrzeÊnia 1955 r. kierownik PUdsBP w P∏ocku kpt. Jan P´ski zosta∏ odwo-
∏any z zajmowanego stanowiska i skierowany do szko∏y dzia∏ajàcej przy Komite-
cie ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego w Warszawie.

Paêdziernik 1955 r. „Sabota˝” podczas kampanii cukrowniczej
W paêdzierniku 1955 r. podczas comiesi´cznego spotkania dzia∏ajàcego przy

PUdsBP Komitetu Zak∏adowego PZPR ukarano naganà partyjnà starszego refe-
renta Lucjana Cywiƒskiego, który po pijanemu wywo∏a∏ w jednej z p∏ockich re-
stauracji awantur´ i nie chcia∏ zap∏aciç rachunku. Kierownictwo Urz´du ukara∏o
go ponadto pi´ciodniowym aresztem domowym. Podobnà kar´ otrzyma∏ referent
Kazimierz Cybulski, równie˝ za wywo∏anie awantury w stanie nietrzeêwym. Na-
tomiast starszy referent Stanis∏aw Dziubliƒski otrzyma∏ nagan´ za to, ˝e uczest-
niczàc w tej samej zabawie, nie zareagowa∏ na zachowanie Cybulskiego i nie za-
wiadomi∏ o nim ani kierownictwa Urz´du, ani organizacji partyjnej402.

W tym samym miesiàcu podczas kampanii cukrowniczej dosz∏o do awarii tur-
biny elektrycznej w cukrowni Ma∏a WieÊ. Gdy g∏ówny in˝ynier cukrowni Mieczy-
s∏aw Bo˝ek poleci∏ w∏àczyç turbin´ pomocniczà, ta po kilku minutach równie˝
uleg∏a uszkodzeniu. Awaria obu turbin spowodowa∏a ponadszesnastogodzinnà
przerw´ w produkcji cukru. Wys∏ana do Ma∏ej Wsi grupa operacyjno-Êledcza
PUBP uzna∏a, ˝e awaria by∏a spowodowana „celowà wrogà dzia∏alnoÊcià”, jed-
nak nie wykry∏a sprawców. Funkcjonariusze UB wytypowali natomiast grup´ pra-
cowników turbinowni i elektryków, którzy mogli ich zdaniem byç sprawcami sa-
bota˝u. Byli to: W∏adys∏aw ˚muda, D´bski oraz g∏ówny elektryk zak∏adu
Kornacki. Wkrótce na podstawie informacji od miejscowych agentów funkcjona-
riusze uznali, i˝ powodem sabota˝u móg∏ byç trwajàcy od d∏u˝szego czasu kon-
flikt mi´dzy Kornackim a ˚mudà i ˝e w∏aÊnie ten drugi mo˝e byç sprawcà awa-
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1955 r., k. 237–238.



rii. Nie majàc jednak dowodów przest´pstwa ˚mudy, zlecili agentom dalszà ob-
serwacj´ i ustalenie, czy to on dopuÊci∏ si´ przest´pstwa403. 

Listopad. Znów antykomunistyczne napisy. Por. W∏adys∏aw Muszyƒski kie-
rownikiem PUdsBP 

W listopadzie 1955 r. w kilku punktach miasta pojawi∏y si´ antykomunistycz-
ne napisy i ulotki. Pierwszy odkryto 8 listopada o godz. 4.55 na murze ubikacji
znajdujàcej si´ przy p∏ockim Nowym Rynku. W raporcie UB pisano: „dokonany
zosta∏ wrogi napis, pisany bia∏à kredà du˝ymi literami. Napis by∏ na Êcianie na
wysokoÊci 85 cm. Napis ten brzmia∏: »Precz z komunizmem i komunistami«, któ-
ry to zosta∏ spostrze˝ony przez b´dàcego w patroli [sic!] funkcjonariusza MO
sier˝. Ambroziaka i starty”404. Sprawcy nie wykryto, jednak podj´to rozpracowa-
nie agenturalno-Êledcze. 

KilkanaÊcie dni póêniej, „22 listopada 1955 r. o godz. 18.45 przez funkcjona-
riusza MO sier˝. Rosiaka przy ul. 1 Maja w P∏ocku zosta∏ spostrze˝ony i zdj´ty
napis o wrogiej treÊci »Precz z komunizmem«. Napis ten dokonany na kartce 
zeszytu w kratk´ czarnym tuszem, litery o wielkoÊci 3,5 cm. Po podj´ciu wrogie-
go napisu natychmiast zosta∏ dostarczony do Urz´du, na którym linii papilarnych
nie stwierdzono”405. Na miasto wysz∏y patrole MO, by sprawdziç, czy nie ma wi´-
cej ulotek. Na ul. Sienkiewicza, Bieruta, 1 Maja i nieopodal FM˚ znalaz∏y one
kolejne trzy ulotki „Precz z komunizmem” oraz czwartà o treÊci „Rosjanie precz
z Polski, chcemy wolnoÊci!”. Podczas agenturalnego rozpracowania za sprawców
uznano grup´ uczniów przyzak∏adowej szko∏y dla pracujàcych w FM˚: Tadeusza
Kosiƒskiego, Henryka Rutkowskiego, Jana Trzciƒskiego, Henryka Zalewskiego,
Waldemara Karwowskiego, Zdzis∏awa Zycha i Antoliusza Kuspita. Wszyscy byli
inwigilowani i obserwowani przez agentów UB406.

Równie˝ w listopadzie obserwacjà agenturalnà otoczono mieszkajàcego
w P∏ocku adwokata W∏adys∏awa Siemiƒskiego, który podczas zebrania rodzi-
cielskiego w liceum im. Ma∏achowskiego zabra∏ g∏os „nawo∏ujàc zebranych, aby
zbiorowo wystàpili do w∏adz o zezwolenie na nauczanie religii w tej szkole”407.
Siemiƒski uznany zosta∏ przez funkcjonariuszy PUdsBP za kleryka∏a i „aktywist´
przykoÊcielnego”. Aby ustaliç, który z ksi´˝y pracujàcych w p∏ockiej kurii zach´-
ci∏ go do tego wystàpienia, w porozumieniu w Wydzia∏em VI WUdsBP w War-
szawie obj´to Siemiƒskiego rozpracowaniem, w którym wykorzystano tajnego
wspó∏pracownika o kryptonimie „X-15”408.

29 listopada przeniesiony zosta∏ do P∏ocka na stanowisko kierownika PUdsBP
por. W∏adys∏aw Muszyƒski, do niedawna kierownik Sekcji I Wydzia∏u VI
WUdsBP w Warszawie. W Urz´dzie istnia∏o wówczas 30 etatów, zatrudniano
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403 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne PUdsBP w P∏ocku za IV kwarta∏ 1955 r., k. 225–226.
404 Ibidem.
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407 Ibidem.
408 Ibidem.



jednak tylko 25 funkcjonariuszy. W zwiàzku ze zwolnieniem starszego referenta
Jana Smoliƒskiego i referenta Ferdynanda Krzesiƒskiego wakowa∏ etat starszego
referenta i cztery etaty referentów.

30 listopada 1955 r. „w ubikacji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w P∏ocku zosta∏y dokonane wrogie napisy i rysunek szkalujàcy parti´, które zo-
sta∏y wykonane czarnym o∏ówkiem. Po sfotografowaniu wrogich napisów takowe
zniszczono, zaÊ pobrano od osób podejrzanych wzory pism i przes∏ano do Cen-
tralnego Laboratorium”409. Podejrzenie pad∏o na pracownika Prezydium PRN
Szymaƒskiego, którego zacz´to obserwowaç.

Grudzieƒ. Akcje przeciw nauczaniu religii
W grudniu 1955 r. rozpocz´to intensywne szkolenie zawodowe i wojskowe

wszystkich pracowników operacyjnych Urz´du. Wykorzystano materia∏y przesy-
∏ane z Wydzia∏u Kadr i Szkolenia WUdsBP w Warszawie. Kierownika placówki
por. W∏adys∏awa Muszyƒskiego i jego zast´pc´ por. Mariana ¸apczyƒskiego skie-
rowano na szkolenie polityczne do szko∏y partyjnej przy KP PZPR. Rozpocz´to
kurs samokszta∏ceniowy ekonomii politycznej, na który zapisano wszystkich
funkcjonariuszy, na zaj´cia ucz´szcza∏o jednak tylko 80 proc. zapisanych. Ppor.
Wincenty Woênicki i st. sier˝. Kazimierz Cybulski kontynuowali nauk´ w szkole
ogólnokszta∏càcej410. 

W zwiàzku ze zbli˝ajàcymi si´ Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia PUdsBP wspól-
nie z Referatem Wyznaƒ Prezydium PRN prowadzi∏ dzia∏ania operacyjne wobec
parafii Êw. Bart∏omieja, gdzie „zosta∏o zorganizowane przez kler trzydniowe na-
uczanie religii. Po zakoƒczonej nauce religii dzieciom wr´czono w kopertach ob-
razki wraz z op∏atkiem. W nauce religii bra∏o udzia∏ oko∏o 2000 dzieci w wieku
do 14 lat”. Inwigilowano tak˝e Kuri´ Biskupià w P∏ocku, która wyda∏a komuni-
katy duszpasterskie dla ksi´˝y parafialnych dotyczàce „wskazówek metodycznych
i programowych odnoÊnie nauczania religii m∏odzie˝y szkolnej i pozaszkolnej”411.
Prowadzono dzia∏ania operacyjne wobec ks. Ludwika Ostaszewskiego (wspólnie
z Wydzia∏em VI WUdsBP w Warszawie), ks. Stefana Pawlika i ks. Franciszka
Morawskiego, oskar˝anych o przest´pstwa natury obyczajowej, oraz ks. Romual-
da Zawistowskiego, który zbiera∏ pieniàdze i materia∏y budowlane na budow´
ogrodzenia wokó∏ koÊcio∏a412.

Poza doraênymi dzia∏aniami operacyjno-Êledczymi w grudniu 1955 r. PUdsBP
kontynuowa∏ dochodzenia rozpocz´te kilka lat wczeÊniej:

– spraw´ by∏ego szefa wywiadu Inspektoratu P∏ocko-Sierpeckiego AK Ludwi-
ka Kamiƒskiego „Wyrwy”, którego poszukiwano w ró˝nych cz´Êciach kraju, m.in.
w Olsztynie, Chojnie i miejscowoÊci Trzaska Zdrój;
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409 Ibidem.
410 Ibidem, Za∏àcznik do sprawozdania kwartalnego dotyczàcy spraw personalnych i szkolenia pracowni-

ków PUdsBP w P∏ocku za IV kwarta∏ 1955 r., k. 237–238.
411 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne PUdsBP w P∏ocku za IV kwarta∏ 1955 r., k. 229.
412 Ibidem, k. 230.



– spraw´ o kryptonimie „Granat”, wszcz´tà w zwiàzku z donosem z∏o˝onym
15 grudnia przez informatora „Kuku∏k´”, jakoby w gospodarstwie W∏adys∏awa
Skierskiego znajdowa∏ si´ magazyn broni nale˝àcej w okresie okupacji niemiec-
kiej do AK i wykorzystywanej równie˝ po wojnie przez Stanis∏awa Gujskiego;

– spraw´ o kryptonimie „Ku∏acy” przeciw by∏ym cz∏onkom PSL ze wsi ¸ubki,
podejrzewanym o prowadzenie wrogiej wobec komunistów dzia∏alnoÊci;

– spraw´ przeciw p∏ockiemu taksówkarzowi Janowi Kowalskiemu, który
utrzymywa∏ kontakty z ambasadà USA w Warszawie. Do ustalenia kontaktów
Kowalskiego wykorzystano informatora o pseudonimie „Major” – równie˝ p∏oc-
kiego taksówkarza;

– spraw´ przeciw mieszkaƒcowi P∏ocka Wies∏awowi Skupnemu, podejrzewa-
nemu o szykowanie ucieczki do ojca mieszkajàcego w RFN. Skupny zwolni∏ si´
z pracy w FM˚ i wyjecha∏ do Gdyni, gdzie zamierza∏ pracowaç jako rybak, sto-
sowne dokumenty przes∏ano wi´c do wiadomoÊci UB w Gdyni;

– spraw´ przeciw Lechowi Ludwikowi, pracownikowi FM˚, który podczas
drugiej wojny Êwiatowej przebywa∏ w Anglii i walczy∏ z Niemcami jako pilot RAF; 

– spraw´ przeciw pracujàcemu w Zak∏adzie Energetycznym w P∏ocku przed-
wojennemu oficerowi kontrwywiadu wojskowego mjr. Stefanowi Sosnkowskie-
mu. Mieli go obserwowaç zwerbowani przez UB informatorzy: w pracy „Krzysz-
tof”, a w miejscu zamieszkania „Kurek”;

– spraw´ przeciw ks. Józefowi ManiÊcie, „wrogo ustosunkowanemu do PRL
i cieszàcemu si´ zaufaniem u elementów ku∏ackich”;

– spraw´ przeciw ks. Henrykowi Markuszewskiemu, który „podczas kazaƒ
w koÊciele Staroêreby wypowiada∏ si´ przeciwko aktywowi partyjnemu”413.

W prowadzonych przez UB dzia∏aniach operacyjnych przez ca∏y czas wa˝nà
rol´ odgrywali tajni wspó∏pracownicy, którzy poddawani byli wyrywkowej kontro-
li. W grudniu 1955 r. por. W∏adys∏aw Muszyƒski meldowa∏: „posiadana agentura
w sprawach agenturalnego sprawdzenia i sprawach ewidencyjno-obserwacyjnych
informuje o nastrojach, wypowiedziach, ustala kontakty rozpracowywanych osób
oraz informuje o ich wypowiedziach. W okresie sprawozdawczym pracy dwulico-
wej lub dezintegracji ze strony agentury nie stwierdzono. Nale˝y stwierdziç, ˝e
w dalszym ciàgu praca z cz´Êcià agentury, przewa˝nie na terenie wsi, nie stoi na
wysokoÊci zadania, gdy˝ spotkania odbywajà si´ na wolnym powietrzu, pomimo
˝e w niektórych miejscowoÊciach istniejà LK [lokale kontaktowe]. Przyczynà te-
go jest fakt, ˝e ta agentura nie chce, aby spotkania odbywano z nià w LK, a woli,
aby takowe odbywaç porà wieczorowà w bezludnych miejscach”414.

Poza dzia∏aniami samodzielnymi funkcjonariusze PUdsBP w grudniu 1955 r.
podj´li wspó∏prac´ operacyjnà z p∏ockà placówkà Informacji Wojskowej w celu
ustalenia autora przej´tego przez UB anonimu, adresowanego do Rozg∏oÊni Pol-
skiej Radia Wolna Europa, w którym zawarte by∏y informacje dotyczàce jednost-
ki wojskowej w P∏ocku.
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413 Ibidem, k. 234–235.
414 Ibidem, k. 235.



Rok 1956

Poczàtek 1956 r. Dalsza inwigilacja KoÊcio∏a. UB wspiera „ksi´˝y patriotów”
Poczàtek 1956 r. przyniós∏ PUdsBP w P∏ocku narady i kontrole dotyczàce po-

prawy pracy operacyjnej w terenie i prowadzenia dokumentacji. Odprawy prowa-
dzili zazwyczaj naczelnicy wydzia∏ów z WUdsBP w Warszawie lub kierownicy
PUdsBP w P∏ocku w myÊl wytycznych przygotowanych w Warszawie. 

Jednak najwa˝niejszym kierunkiem dzia∏ania by∏a w tym czasie prowadzona
na szerokà skal´ inwigilacja ksi´˝y zatrudnionych w Kurii Diecezjalnej i Semina-
rium Duchownym w P∏ocku. Poniewa˝ funkcjonariusze uwa˝ali, ˝e „sieç agentu-
ralno-informacyjna pozostajàca na ∏àcznoÊci Referatu VI PUdsBP w P∏ocku jest
niewystarczajàca do rozpracowania wrogiej dzia∏alnoÊci reakcyjnej cz´Êci kleru
i osób Êwieckich z nim powiàzanych”415, postanowiono w pierwszym kwartale
1956 r. wytypowaç i poddaç „wnikliwemu opracowaniu” kandydatów do werbun-
ku wywodzàcych si´ z inwigilowanego Êrodowiska. Znalaz∏o si´ wÊród nich dzie-
wi´ciu ksi´˝y i trzy osoby Êwieckie. Zebrano te˝ przy pomocy informatora o pseu-
donimie „P∏occzanin” wiadomoÊci o pracujàcych w P∏ocku zakonnicach
bezhabitowych („skrytkach”), spoÊród których zamierzano wytypowaç kandydat-
k´ do werbunku416.

W marcu 1956 r. PUdsBP prowadzi∏ jedenaÊcie spraw zarejestrowanych
w Wydziale X WUdsBP w Warszawie. Z wyjàtkiem trzech, dotyczy∏y one anoni-
mów wysy∏anych w latach 1952–1954 do przedstawicieli w∏adz. Najpowa˝niejszy-
mi natomiast by∏y sprawy o kryptonimach: „˚niwiarka” – dotyczàca rozlepiania
we wrzeÊniu 1955 r. na bramach FM˚ plakatów z antykomunistycznymi has∏ami;
„Melasa” – zwiàzana z awarià w paêdzierniku 1955 r. turbiny w cukrowni w Ma-
∏ej Wsi; „Granat” – dotyczàca rzekomego magazynu broni z okresu okupacji nie-
mieckiej przetrzymywanego przez by∏ych ˝o∏nierzy AK z gminy Drobin417.

Prowadzono sta∏à inwigilacj´ ró˝nych struktur KoÊcio∏a katolickiego. W dzia-
∏aniach tych p∏ocki PUdsBP wspierany by∏ przez funkcjonariuszy WUdsBP
w Warszawie. W∏aÊnie jeden z nich, ppor. Kazimierz Laskowski, 31 marca 1956 r.
wszczà∏ Êledztwo w sprawie rzekomej dzia∏alnoÊci w Kurii Biskupiej w P∏ocku
grupy antypaƒstwowej. Decyzj´ o wszcz´ciu Êledztwa szerzej uzasadni∏ naczelnik
Wydzia∏u VI WUdsBP w Warszawie por. Tadeusz Pilawski w „memorandum”
do∏àczonym do postanowienia: „na przestrzeni ostatniego okresu na terenach
podleg∏ych diecezji p∏ockiej organizowana jest wroga dzia∏alnoÊç zmierzajàca do
politycznej izolacji post´powego ruchu katolickiego i katolików, przy czym formy
i metody dzia∏alnoÊci przybra∏y obecnie charakter zorganizowanej ofensywy
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415 AIPN, 0201/57, KP MO P∏ock, Referat ds. Bezpieczeƒstwa, Teczka zagadnieniowa kleru, Plan opera-
cyjnych przedsi´wzi´ç Referatu VI PUdsBP w P∏ocku na I kwarta∏ 1956 r. (miesiàce styczeƒ, luty i ma-
rzec), dotyczàcych rozpracowania wrogiej cz´Êci kleru kurialnego i profesorów Seminarium Duchow-
nego w P∏ocku oraz osób Êwieckich powiàzanych z klerem katolickim, k. 11.

416 Ibidem, k. 13.
417 AIPN, 0206/128, WUBP Warszawa, Raporty PUBP P∏ock, Raport z dokonanej inspekcji spraw agen-

turalno-Êledczych prowadzonych przez PUdsBP w P∏ocku, k. 99–103.



przeciwko Komisji Duchownych i Âwieckich Dzia∏aczy Katolickich przy Froncie
Narodowym.

Typowym przejawem dywersji politycznej wobec ksi´˝y skupionych przy Fron-
cie Narodowym jest dzia∏alnoÊç biskupa ordynariusza diecezji p∏ockiej Paw∏a
Zakrzewskiego i jego zaufanych ksi´˝y, pra∏ata i cz∏onka kapitu∏y pu∏tuskiej
ks. Franciszka Kuligowskiego, profesora Seminarium Duchownego ks. Wac∏awa
Jezuska, ks. Bogus∏awa Skwarskiego i innych.

Biskup p∏ocki Pawe∏ Zakrzewski na konferencji dekanalnej w dniu 11 lutego
1956 r. sprecyzowa∏ lini´ dzia∏ania ksi´˝y w celu odciàgni´cia i politycznej izola-
cji ksi´˝y KDiÂDK przy Froncie Narodowym. Majàc na uwadze wi´ksze zwarcie
ksi´˝y wokó∏ Episkopatu, m.in. powiedzia∏: »Niech nikt nie staje mi´dzy wami
a mnà – nie szukajcie protekcji i poparcia poza organizacjà KoÊcio∏a«.

Podczas rekolekcji dla ksi´˝y diecezji p∏ockiej jezuita o. Siwek stawia∏ wyraê-
nie aluzje pod adresem ruchu post´powego wÊród katolików w Polsce. Wskazy-
wa∏ na »niebezpieczeƒstwo systemu komunistycznego dla ludnoÊci i KoÊcio∏a«.
Z wÊciek∏oÊcià mówi∏ o rozbijaniu przez ksi´˝y post´powych jednoÊci KoÊcio∏a,
a ksi´˝y post´powych nazywa∏ heretykami.

Posiadane materia∏y wskazujà, ˝e reakcyjni ksi´˝a rozpowszechniajà wrogà
propagand´, ˝e rzàd Polski Ludowej dà˝y do zorganizowania w Polsce KoÊcio∏a
narodowego. Polska b´dzie siedemnastà republikà, podkreÊlajàc, ˝e marksizm
zniszczy∏ religi´ w Rosji i dà˝y do jej zniszczenia w Polsce.

Szczególnà rol´ w atakach na ksi´˝y patriotów i Front Narodowy odgrywa wie-
loletni zwolennik biskupa Zakrzewskiego, cz∏onek kapitu∏y pu∏tuskiej ks. Franci-
szek Kuligowski, którego wroga dzia∏alnoÊç propagandowa przeciwko PRL ucho-
dzi∏a mu dotychczas bezkarnie z uwagi na podesz∏y wiek.

Ten˝e ksiàdz na ankiecie Komisji Ksi´˝y i Âwieckich Dzia∏aczy Katolickich
przy Froncie Narodowym w sprawie tez planu pi´cioletniego wystosowa∏ odpo-
wiedê do Komisji Ksi´˝y, w której odniós∏ si´ wr´cz wrogo w stosunku do dzia∏a-
czy katolickich i do Frontu Narodowego, który nazywa wrogiem KoÊcio∏a, religii
katolickiej i wrogiem Boga. Mówi∏ o rzekomym ucisku ze strony Frontu Narodo-
wego nad katolikami, ˝e Front Narodowy i Komisja Ksi´˝y zmuszajà ludzi pracy
pracowaç w niedziel´ i Êwi´ta, co stanowi wyzysk cz∏owieka – nie przez cz∏owie-
ka, a stanowi wyzysk przez system paƒstwowy i jest on taki, jakiego nigdy i nigdzie
nie by∏o w Êwiecie. Dyscyplina ta uczyni∏a z cz∏owieka pracownika – niewolnika
czasów przedchrystusowych. Kto jego zdaniem pracuje w Froncie Narodowym,
staje si´ wspó∏winnym ucisku marksistowskiego.

Z uwagi na to, i˝ dzia∏alnoÊç ta wymierzona jest przeciwko dzia∏aczom Fron-
tu Narodowego, koniecznym jest wszcz´cie Êledztwa w tej sprawie celem ujaw-
nienia faktycznych sprawców oraz organizatorów i udokumentowania ich wrogiej
dzia∏alnoÊci”418.

152

418 AIPN, 0207/6843, Akta Êledcze w sprawie ksi´˝y Kurii Biskupiej w P∏ocku, Memorandum w sprawie
wrogiej dzia∏alnoÊci politycznej przeciwko post´powemu ruchowi katolickiemu przy Froncie Narodo-
wym ze strony reakcyjnej cz´Êci kleru, k. 3–4.



Jednak bezpoÊrednim powodem wszcz´cia Êledztwa by∏o przej´cie przez
funkcjonariuszy Wydzia∏u „W” (tzw. Wyrywki, wydzia∏u zajmujàcego si´ wyryw-
kowà kontrolà korespondencji) WUdsBP z placówki w Urz´dzie Pocztowym
Warszawa 2 anonimowych listów skierowanych do kilkunastu ksi´˝y z diecezji
p∏ockiej419. By∏ wÊród nich apel anonimowego kap∏ana zatytu∏owany „Pod pr´-
gierz”, krytykujàcy post´powanie kolaborujàcych z komunistami „ksi´˝y patrio-
tów”. Decyzjà naczelnika Wydzia∏u IV Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie
Zygmunta Byteƒskiego wszystkie listy zarekwirowano420.

Pomimo zakrojonego na szerokà skal´ Êledztwa, w czasie którego poddano
ekspertyzie niemal wszystkie pisane na maszynie listy nap∏ywajàce do Komisji
Duchownych i Âwieckich Dzia∏aczy Katolickich przy Wojewódzkim Komitecie
Frontu Narodowego w Warszawie, 30 czerwca 1956 r. ppor. Kazimierz Laskowski
umorzy∏ post´powanie. W uzasadnieniu napisa∏, ˝e „nie zdo∏ano wykryç spraw-
ców anonimów i nie ma mo˝liwoÊci ustalenia ich, ani te˝ nie ujawniono nowych
materia∏ów, które by wskazywa∏y na dalszà przest´pczà dzia∏alnoÊç tych ksi´˝y”421.

Wstrzàs wywo∏any powstaniem robotniczym w Poznaniu, gwa∏townie zmie-
niajàca si´ sytuacja spo∏eczno-polityczna w kraju oraz przewidywana kolejna re-
organizacja resortu bezpieczeƒstwa zmusi∏y kierownictwo WUdsBP w Warszawie
do przeprowadzenia nast´pnej kontroli i przeanalizowania dzia∏alnoÊci wszyst-
kich powiatowych urz´dów ds. bezpieczeƒstwa publicznego w województwie.
Urzàd w P∏ocku zosta∏ poddany takiej analizie w ostatnim tygodniu lipca 1956 r.

W okresie tym PUdsBP w P∏ocku prowadzi∏ ogó∏em 107 spraw. W 51 z nich
nie mia∏ w obj´tych sprawami Êrodowiskach ˝adnych agentów. W 31 przypadkach
(trzy sprawy agenturalno-poszukiwawcze, siedem spraw agenturalnego spraw-
dzenia i 21 spraw ewidencyjno-obserwacyjnych) – zdaniem pracowników i kie-
rownictwa Urz´du – nie by∏o ˝adnych szans na wyjaÊnienie. Sieç agenturalna
Urz´du obejmowa∏a 74 informatorów, czterech rezydentów i czternaÊcie lokali
kontaktowych. Z liczby tej w wyniku kontroli w sierpniu 1956 r. wyeliminowano
siedemnastu informatorów i jednego rezydenta. Z pozosta∏ymi trzema rezyden-
tami wspó∏prac´ zawieszono422.

UB przeciw Âlubom Jasnogórskim
W zwiàzku z zapowiedzianymi przez Episkopat Polski na 25–26 sierpnia

1956 r. na Jasnej Górze centralnymi obchodami trzechsetnej rocznicy obrony
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419 Anonimowe listy skierowane by∏y do nast´pujàcych ksi´˝y: Jan Krawczyƒski – parafia Soƒsk, Franci-
szek Kuligowski – Serock, Franciszek Malinowski – Winnice, Kazimierz Bruzdewicz – Pu∏tusk, Marian
˚ochowski – Sarnowo, Stanis∏aw Dulczewski – Gaworowo, Bogus∏aw Skowroƒski – Solc, Kazimierz
StaroÊciƒski – Bia∏a Stara, Aleksander Niepor´cki – Chorzele, Tadeusz Kamiƒski – Ciekszyn, Wincen-
ty Konarski – Rypin, Józef Góralski z Seminarium Duchownego w P∏ocku (ibidem, Wniosek o zakwe-
stionowanie korespondencji, k. 5).

420 Ibidem, Postanowienie o zaj´ciu korespondencji, k. 6.
421 Ibidem, Postanowienie o umorzeniu Êledztwa, k. 14–15.
422 AIPN, 0206/128, WUBP Warszawa, Raporty PUBP P∏ock, Sprawozdanie z dokonanej analizy spraw

ewidencji operacyjnej i agenturalnej obserwacji oraz sieci agenturalno-informacyjnej w PUdsBP
w P∏ocku, k. 110–119.



Jasnej Góry oraz Êlubów maryjnych króla Jana Kazimierza423, 9 sierpnia 1956 r.
ppor. Micha∏ Ingwer, oficer operacyjny PUdsBP w P∏ocku, opracowa∏ plan za-
bezpieczenia operacyjnego planowanych przez KoÊció∏ katolicki uroczystoÊci.
Uwzgl´dniajàc rol´, jakà odgrywa∏ powiat p∏ocki i b´dàcy stolicà diecezji P∏ock,
przygotowa∏ on dzia∏ania zmierzajàce do „niedopuszczenia do organizacji piel-
grzymek” oraz „informowania I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR i Wy-
dzia∏u VI WUdsBP w Warszawie”424.

Dla uzyskania informacji o planowanych pielgrzymkach do Cz´stochowy i in-
nych miejsc kultu maryjnego wykorzystano ca∏à sieç agenturalnà PUdsBP.
Zwi´kszono inwigilacj´ ksi´˝y: Stró˝yƒskiego, Manisty, Batuga, Koz∏owskiego,
Markuszewskiego, Bronowskiego, Godlewskiego, Or∏owskiego, ˚bikowskiego,
Chomiuka, Âwitalskiego. Za poÊrednictwem referatów ds. wyznaƒ (powiatowego
i miejskiego) kontrolowano planowane przez ksi´˝y uroczystoÊci i starano si´
utrudniaç ich organizacj´. Gdy ustalono, ˝e przygotowania takie odbywa∏y si´
w parafii Staroêreby i Góra, w porozumieniu z I sekretarzem Komitetu Powiato-
wego PZPR i dyrekcjà PKS utrudniano wypo˝yczanie autobusów. Ustalono treÊç
wszystkich kazaƒ wyg∏oszonych 12, 15, 19 i 26 sierpnia we wszystkich koÊcio∏ach
miasta i powiatu. W dzia∏aniach tych szczególnà rol´ odgrywali informatorzy
dzia∏ajàcy w Êrodowisku koÊcielnym: „Krzysztof”, „P∏occzanin”, „Brzózka”,
„Adam”, „Iglica”, „Las” i „Wychowawca”425.

Listopad 1956. Zamieszki pod siedzibà p∏ockiego UB. Rozwiàzanie Komitetu
ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego

Za symboliczny koniec dzia∏alnoÊci UB w P∏ocku mo˝na uznaç wydarzenia
z 11 listopada 1956 r. Oko∏o godz. 19 w barze „Centralnym” na ul. Tumskiej mi-
licjanci zatrzymali awanturujàcego si´ klienta. Konwojujàcy go w stron´ komen-
dy MO milicjant zosta∏ zaatakowany przez pozosta∏ych uczestników zajÊcia oraz
gapiów. W obawie o w∏asne ˝ycie odda∏ kilka strza∏ów ostrzegawczych w powie-
trze i zaczà∏ uciekaç w stron´ komendy. T∏um ruszy∏ za nim; po chwili milicjant
znów by∏ kopany i bity. Z pomocà b´dàcego w t∏umie cywilnego funkcjonariusza
UB uda∏o mu si´ wejÊç do komendy MO. Wkrótce budynek zosta∏ obl´˝ony
przez blisko trzystuosobowy t∏um. Zebrani przed komendà mieszkaƒcy P∏ocka
wznosili antykomunistyczne okrzyki, Êpiewali pieÊni patriotyczne i religijne. Pró-
bowali rozbiç bram´ i wedrzeç si´ do Êrodka. Obrzucili budynek kamieniami, wy-
bili w nim niemal wszystkie szyby.
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423 Po otrzymaniu wiadomoÊci o odparciu wojsk szwedzkich spod Jasnej Góry król Jan Kazimierz uda∏ si´
do Lwowa, gdzie w dowód wdzi´cznoÊci odda∏ Polsk´ w opiek´ Matki Boskiej Królowej Polski. Z ini-
cjatywy oo. paulinów z Cz´stochowy inauguracja uroczystoÊci 300-lecia obrony Jasnej Góry odby∏a si´
3 V 1955 r. W ramach Roku Królowej Polski w ca∏ym kraju trwa∏y przygotowania wiernych do g∏ów-
nych obchodów, które zapowiedziano na 25–26 VIII 1956 r. na Jasnej Górze.

424 AIPN, 0201/57, KP MO P∏ock, Referat ds. Bezpieczeƒstwa, Teczka zagadnieniowa kleru, Plan zabez-
pieczenia operacyjnego uroczystoÊci zwiàzanych z 300 rocznicà tzw. „Âlubów Maryjnych Króla Jana
Kazimierza” przez PUdsBP w P∏ocku w dniach szczególnego nasilenia, jak: 12, 15, 19 i 26 sierpnia oraz
8 wrzeÊnia [1956 r.], k. 14–15.

425 Ibidem, k. 16.



W tym samym czasie tylnym wejÊciem do komendy przedostawali si´ wezwa-
ni w trybie pilnym milicjanci i funkcjonariusze UB. Wezwani na pomoc ˝o∏nierze
z miejscowej jednostki wojskowej odmówili interwencji.

Oko∏o godz. 22 zgromadzeni wewnàtrz komendy funkcjonariusze MO i UB,
podzieleni na dwie grupy, wypadli z budynku i zacz´li rozp´dzaç t∏um, który szyb-
ko si´ rozbieg∏. Zatrzymano 21 osób, szesnaÊcie z nich osadzono w areszcie426.

28 listopada 1956 r. Sejm PRL rozwiàza∏ Komitet ds. Bezpieczeƒstwa Publicz-
nego, którego struktur´ i kompetencje przej´∏o w ca∏oÊci Ministerstwo Spraw
Wewn´trznych, a konkretnie pion S∏u˝by Bezpieczeƒstwa427.

1 stycznia 1957 r. by∏ pierwszym dniem dzia∏ania w Komendzie Powiatowej
MO w P∏ocku pionu S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, kierowanego przez Antoniego Lip-
czyƒskiego. W strukturze tej pracowa∏o tylko dziewi´ciu funkcjonariuszy by∏ego
PUdsBP: Stanis∏aw Dziubliƒski, Stanis∏aw Jab∏oƒski, Wanda Jankowska, Ryszard
Leƒski, Wac∏aw Marciniak, Edmund Traczyk, Zbigniew Tr´biƒski, Wincenty
Woênicki428. 

VI. PUBP W P¸OCKU – STATYSTYKA

W ciàgu jedenastu lat istnienia Powiatowego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publiczne-
go w P∏ocku s∏u˝b´ pe∏ni∏o w nim 349 funkcjonariuszy UB429. 252 przyj´tych zosta-
∏o w tych latach do s∏u˝by w P∏ocku, pozosta∏ych przeniesiono z innych placówek.

Najwi´cej, bo a˝ 167 funkcjonariuszy przyj´to w 1945 r.
WÊród funkcjonariuszy przewa˝ali ludzie m∏odzi, liczàcy w chwili przyj´cia do

s∏u˝by 20–25 lat (128 osób, a wi´c 50,7 proc. ogó∏u). Wiek pozosta∏ych przedsta-
wia∏ si´ nast´pujàco: przyj´to 13 osób w wieku do 20 lat (5,1 proc), 50 osób w wie-
ku 26–30 lat (19,8 proc.), 43 osoby w wieku 31–40 lat (17,1proc.), 14 osób w wie-
ku 41–50 lat (5,6 proc.), 3 osoby powy˝ej 50 lat (1,2 proc.). Wieku jednej osoby
nie uda∏o si´ ustaliç.

Najm∏odszym z przyj´tych do s∏u˝by w 1945 r. by∏ liczàcy zaledwie 16 lat szer.
Zygmunt Szelàgowski, najstarszym – szeÊçdziesi´cioletni szer. Jan Wilczyƒski.

W kolejnych latach funkcjonowania Urz´du polityka kadrowa ulega∏a pew-
nym zmianom. Rzadko zatrudniano osoby powy˝ej 30 roku ˝ycia; do wyjàtków
nale˝a∏y trzy osoby przyj´te w 1946 r., dwie osoby przyj´te w 1947 r., jedna osoba
przyj´ta w 1949 r., trzy osoby przyj´te w 1950 r., po jednej osobie przyj´tej w 1953
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426 A. Dudek, T. Marsza∏kowski, Walki uliczne w PRL 1956–1989, Kraków 1999.
427 DzU 1956, nr 54, poz. 241, Ustawa z 13 XI 1956 r. o zmianie organizacji naczelnych organów admini-

stracji publicznej w zakresie bezpieczeƒstwa publicznego.
428 AIPN, 00-885/424-426, Rozkazy personalne komendanta MO woj. warszawskiego dotyczàce S∏u˝by

Bezpieczeƒstwa za rok 1957, t. 1, Rozkaz personalny nr 7/57, 29 XII 1956 r.
429 Niestety nie uda∏o si´ odnaleêç teczek personalnych 32 funkcjonariuszy. Poza fragmentarycznymi in-

formacjami dotyczàcymi ich s∏u˝by w PUBP w P∏ocku (szersze informacje podaj´ w Aneksie nr 2) nic
wi´cej nie jest wiadome. W poni˝szych zestawieniach nie uwzgl´dni∏em tych osób, podobnie jak czte-
rech ˝o∏nierzy podziemia niepodleg∏oÊciowego, którzy w UB prowadzili dzia∏alnoÊç wywiadowczà.



i 1954 r. Wi´kszoÊç rozpoczynajàcych s∏u˝b´ to osoby w wieku 20–25 lat. Jedynie
w 1946 r. na dwadzieÊcia osób przyj´tych do s∏u˝by tylko osiem mia∏o 20–25 lat. 

Wiek pozosta∏ych funkcjonariuszy zatrudnionych w latach 1946–1956 przed-
stawia∏ si´ nast´pujàco: do 20 lat – pi´ç osób, 20–25 lat – 48 osób, 26–30 lat –
dwadzieÊcia osób, 31–40 lat – osiem osób, 41–50 lat – trzy osoby. 

Choç kandydat do UB musia∏ mieç rekomendacj´ Komitetu Powiatowego lub
Miejskiego PPR, dwanaÊcie osób przyj´tych w 1945 r. (7,1 proc.) deklarowa∏o si´
jako bezpartyjne430, cztery zg∏osi∏y przynale˝noÊç do PPS (2,4 proc.), pozosta∏e
150 osób – cz∏onkostwo w PPR (90,4 proc.). Jedna osoba deklarowa∏a przynale˝-
noÊç do ZWM. W póêniejszych latach sytuacja uleg∏a zmianie, tylko jedna osoba
przyjmowana do s∏u˝by w PUBP w P∏ocku (sier˝. Micha∏ Dawidow) deklarowa∏a
si´ jako bezpartyjna, wszyscy pozostali byli cz∏onkami PPR, a od 1949 r. PZPR431.
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430 Wi´kszoÊç z tych osób zosta∏a zwolniona ze s∏u˝by ju˝ na prze∏omie 1945 i 1946 r.
431 Przyj´ci do s∏u˝by w PUBP w P∏ocku funkcjonariusze (252) deklarowali nast´pujàcà przynale˝noÊç

partyjnà przed 1945 r.: jeden do KPP (sier˝. Lucjan Cichocki), jeden do Francuskiej Partii Komuni-

Rok/miesiàc
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

Razem
168
22
8
4
9
17
9
5
9
1

1

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
6 56 15 21 10 4 17 14 11 6 1 7
4 1 4 1 2 1 2 4 2 1
2 1 1 1 3
1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 2
2 4 1 1 4 1 3 1

1 1 1 2 1 1 2
1 1 1 1 1

1 1 2 1 3 1
1

1

Przyj´cia do s∏u˝by w PUBP P∏ock w latach 1945–1956

Wiek/rok
16
17
18
19

20–25
26–30
31–40
41–50

Powy˝ej 50
Brak danych

Razem
1

4
8

128
50
43
14
6
1

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
1

2 1 1
5 1 1 1
80 8 4 5 5 11 4 4 6 1
30 8 2 3 2 3 1 1
35 3 1 2 1 1
11 1 1 1
3 1 1 1
1

Wiek funkcjonariuszy PUBP P∏ock przyj´tych do s∏u˝by w 1945–1956



SpoÊród przyj´tych do s∏u˝by w 1945 r. 157 osób poda∏o wyznanie rzymskoka-
tolickie (94 proc.), jedna wyznanie prawos∏awne (szer. Eugenia Siudek), dwie
wyznanie moj˝eszowe (szer. Ewa Guterman i st. szer. Stefan Kruk), siedem osób
deklarowa∏o si´ jako bezwyznaniowi432.

Wi´kszoÊç z funkcjonariuszy przyj´tych do s∏u˝by w P∏ocku w latach
1945–1956 okreÊli∏o swoje pochodzenie jako ch∏opskie – 134 osoby. 114 osób po-
da∏o pochodzenie robotnicze, a cztery – inteligenckie. 

W okresie najwi´kszego, masowego naboru, w 1945 r., dane te przedstawia∏y
si´ nast´pujàco: pochodzenie ch∏opskie – 89 osób (53,3 proc.), pochodzenie
robotnicze – 74 osoby (44,3 proc.), pochodzenie inteligenckie – cztery osoby
(2,4 proc.)433.

SpoÊród osób przyjmowanych do PUBP w P∏ocku w 1945 r. wi´kszoÊç – 81
osób (48,4 proc.) – deklarowa∏a wykszta∏cenie podstawowe. Trzy osoby mia∏y
ukoƒczone dwie klasy szko∏y podstawowej (1,8 proc.), dziesi´ç osób trzy klasy
(6 proc.), 29 osób cztery klasy (17,4 proc.), 21 osób pi´ç klas (12,6 proc.). Wy-
kszta∏cenie niepe∏ne gimnazjalne deklarowa∏y cztery osoby (2,4 proc.), natomiast
gimnazjalne – dwie osoby (1,2 proc.). Niepe∏ne Êrednie (liceum) zg∏osi∏a jedna
osoba (0,6 proc.), Êrednie – cztery osoby (2,4 proc.), niepe∏ne Êrednie zawodowe
– szeÊç osób (3,6 proc.), Êrednie zawodowe – pi´ç osób (3 proc.). Jedna osoba nie
mia∏a ˝adnego wykszta∏cenia (0,6 proc.).

W kolejnych latach (1946–1956), podobnie jak w 1945 r., wi´kszoÊç funkcjo-
nariuszy (45) deklarowa∏a w chwili przyj´cia wykszta∏cenie podstawowe. Dwie
osoby ukoƒczy∏y dwie klasy, szeÊç osób – cztery klasy, osiem osób – pi´ç klas
szko∏y podstawowej. Wykszta∏cenie niepe∏ne zawodowe zg∏osi∏y dwie osoby, za-
wodowe – trzy osoby. Gimnazjum ukoƒczy∏y trzy osoby, pi´ç osób mia∏o wy-
kszta∏cenie niepe∏ne gimnazjalne. Liceum ukoƒczy∏y cztery osoby, dwie osoby
mia∏y wykszta∏cenie niepe∏ne licealne. Dwie osoby ukoƒczy∏y liceum zawodowe.

˚aden z funkcjonariuszy PUBP w P∏ocku w chwili rozpocz´cia s∏u˝by nie mia∏
wykszta∏cenia wy˝szego434.

157

stycznej (Edward Mazurowski), jeden do Komunistycznej Partii Zachodniej Bia∏orusi (kpt. Konstanty
Murawski), jeden do Zjednoczonej ˚ydowskiej Partii Robotniczej Poalej-Syjon (szer. Moj˝esz Zylber),
pi´ciu do PPS.

432 W póêniejszych latach proporcje te zdecydowanie si´ zmieni∏y. Blisko 92 proc. osób przyjmowanych do
s∏u˝by w UB w ankiecie personalnej deklarowa∏o si´ jako bezwyznaniowe, pozosta∏e jako niepraktyku-
jàce wyznania rzymskokatolickiego.

433 Wydaje si´, ˝e dane te nie sà do koƒca wiarygodne. Wi´kszoÊç funkcjonariuszy urodzi∏a si´ i wychowa-
∏a na wsi, zastanawiajàca jest wi´c doÊç wysoka liczba osób podajàcych w ankietach personalnych po-
chodzenie spo∏eczne robotnicze. Prawdopodobnie w ten sposób okreÊlali si´ robotnicy folwarczni. Bar-
dzo ma∏à liczb´ osób podajàcych pochodzenie inteligenckie wyt∏umaczyç mo˝na w dwojaki sposób. Po
pierwsze, zdecydowanà niech´cià tego Êrodowiska do pracy w UB (wi´kszym zainteresowaniem cieszy-
∏a si´ praca w administracji samorzàdowej lub rzàdowej oraz w aparacie partyjnym PPR). Po drugie,
niech´cià nowej w∏adzy do tej grupy spo∏ecznej – zainteresowani woleli wi´c podawaç pochodzenie ro-
botnicze. Nawet osoby ewidentnie wywodzàce si´ ze Êrodowiska lewicowej p∏ockiej inteligencji nie
okreÊla∏y si´ w ten sposób.

434 Wszyscy funkcjonariusze PUBP w P∏ocku, po przejÊciu okresu przygotowawczego, kierowani byli na
ró˝nego rodzaju szkolenia i kursy. Ich poziom i zakres uzale˝niony by∏ od poziomu wykszta∏cenia 



Dwudziestu funkcjonariuszy PUBP w P∏ocku przyj´tych do s∏u˝by w 1945 r.
(12 proc.) uczestniczy∏o w walce z Niemcami podczas kampanii wrzeÊniowej
1939 r. Podczas okupacji niemieckiej 21 dzia∏a∏o w ruchu komunistycznym
(12,6 proc.): w PPR, w organizacji „M∏ot i Sierp”, Gwardii Ludowej, Armii
Ludowej (z tej liczby jeden, Wac∏aw Karczmarski, po rozbiciu jego grupy przez
Niemców przeszed∏ do Armii Krajowej). Czterech by∏o ˝o∏nierzami Armii Kra-
jowej (2,4 proc.). Jeden od 1944 r. pe∏ni∏ s∏u˝b´ w (ludowym) Wojsku Polskim
(szer. Lucjan Woliƒski). Dwóch przebywa∏o w Zwiàzku Radzieckim (szer. Adam
Klonowski i Ewa Guterman), jeden we Francji (szer. Julian Iwaniak).

SpoÊród wszystkich funkcjonariuszy PUBP w P∏ocku 27 uczestniczy∏o w wal-
ce z Niemcami podczas kampanii wrzeÊniowej 1939 r., 32 dzia∏a∏o w ruchu komu-
nistycznym, czterech by∏o ˝o∏nierzami Armii Krajowej, dwóch – Batalionów
Ch∏opskich. Jeden przebywa∏ w obozie koncentracyjnym (sier˝. S∏awomir Jaku-
bowski). We Francji przebywa∏y dwie osoby (szer. Julian Iwaniak i st. szer. Ed-
mund Mazurowski), w Zwiàzku Radzieckim – szeÊç (kpt. Konstanty Murawski
pe∏ni∏ s∏u˝b´ w NKWD). Od 1944 r. dwóch funkcjonariuszy pe∏ni∏o s∏u˝b´ w (lu-
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uczestników. Niemal wszyscy podczas s∏u˝by w UB ukoƒczyli szko∏y podstawowe (jeÊli nie mieli ich
przed rozpocz´ciem s∏u˝by) i kontynuowali nauk´ w wybranych przez siebie szko∏ach lub w specjalnych
klasach gimnazjalnych i licealnych. W P∏ocku specjalne klasy dla funkcjonariuszy UB, MO i aparatu
komunistycznego utworzono w Liceum im. W∏adys∏awa Jagie∏∏y. Przy tym liceum dzia∏a∏a te˝ przezna-
czona specjalnie dla dzieci funkcjonariuszy i dzia∏aczy aparatu komunistycznego szko∏a podstawowa.
Niektórzy funkcjonariusze podczas s∏u˝by zdali matur´, co zw∏aszcza po 1956 r. zwiàzane by∏o z awan-
sem na wy˝szy stopieƒ oficerski.

Wykszta∏cenie/rok
Bez wykszta∏cenia

1 klasa szko∏y powszechnej
2 klasy szko∏y powszechnej
3 klasy szko∏y powszechnej 
4 klasy szko∏y powszechnej
5 klas szko∏y powszechnej

Ukoƒczona szko∏a
powszechna

Niepe∏ne zawodowe
Zawodowe

Niepe∏ne gimnazjum
Gimnazjum

Niepe∏ne Êrednie
Ârednie

Niepe∏ne Êrednie
zawodowe

Ârednie zawodowe

Razem
1

5
10
35
29

126
4
3
9
5
4
7

6
7

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1956
1

3 2
10
29 2 2 2
21 3 1 1 3

81 9 4 5 7 12 4 1 3
2 1 1

2 1
4 1 1 1 1 1
2 1 1 1
1 1 1 1
4 1 1 1

6
5 1 1

Wykszta∏cenie funkcjonariuszy PUBP w P∏ocku przyj´tych do s∏u˝by w latach 1945–1956

Uwaga: tabela nie zawiera danych z lat 1954–1955, gdy˝ w tym czsie nie by∏o przyj´ç do s∏u˝by.



dowym) Wojsku Polskim. Jeden by∏ ˝o∏nierzem Polskich Si∏ Zbrojnych na Zacho-
dzie (dywizja gen. Maczka).

Na 252 funkcjonariuszy przyj´tych w latach 1945–1956 do UB w P∏ocku 246
deklarowa∏o narodowoÊç polskà (96,8 proc.), pi´ciu ˝ydowskà – Ewa Guterman,
st. szer. Stefan Kruk, plut. Sender Mankowicz, szer. Izrael Nachmanowicz, szer.
Moj˝esz Zylber (2 proc.), dwóch rosyjskà – szer. Eugenia Siudek i ppor. Sergiusz
Niczyporuk (0,8 proc.), jeden bia∏oruskà – kpt. Konstanty Murawski (0,4 proc.).

W 1945 r. proporcje narodowoÊciowe wyglàda∏y nast´pujàco: narodowoÊç
polska – 164 osoby (98,2 proc.), narodowoÊç ˝ydowska – dwie osoby: Ewa Guter-
man i st. szer. Stefan Kruk (1,2 proc.), narodowoÊç rosyjska – jedna osoba: Eu-
genia Siudek (0,6 proc.).

SpoÊród przyj´tych w 1945 r. do pracy na w∏asnà proÊb´ s∏u˝b´ w UB zakoƒ-
czy∏o 41 funkcjonariuszy, z czego siedemnastu ju˝ w pierwszym roku funkcjono-
wania Urz´du (pierwszy odszed∏ 4 marca 1945 r. szer. Lucjan Woliƒski). Jako
bezwartoÊciowych w dalszej pracy w resorcie zwolniono 52 funkcjonariuszy (sie-
demnastu w 1945 r.)435, pi´tnastu odesz∏o na emerytur´. Aresztowanych przez
Wydzia∏ ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie by∏o dwunastu funkcjonariu-
szy, zdezerterowa∏o trzech (jeden w 1945 r.). Dwunastu zwolniono w zwiàzku
z reorganizacjà Urz´du (szeÊciu w 1945 r.). Ze wzgl´du na z∏y stan zdrowia ze
s∏u˝by odesz∏o dwunastu funkcjonariuszy (oÊmiu w 1945 r.). W walce z podzie-
miem niepodleg∏oÊciowym zgin´∏o szeÊciu (czterech w 1945 r.), w wyniku nie-
szcz´Êliwych wypadków z bronià – pi´ciu (trzech w 1945 r.), samobójstwo pope∏-
ni∏ jeden, Êmiercià naturalnà zmar∏o dwóch. W wyniku rozgrywek
wewnàtrzpartyjnych (PPR) zabity zosta∏ jeden funkcjonariusz – ppor. Kazimierz
Ko∏odziejski. Na sta∏e do Izraela wyjecha∏ jeden. Nieznany jest powód zwolnie-
nia ze s∏u˝by siedmiu funkcjonariuszy (trzech w 1945 r.).

Nieco inaczej prezentujà si´ informacje dotyczàce przyj´tych do s∏u˝by
w latach 1946–1956. Na w∏asnà proÊb´ s∏u˝b´ w UB zakoƒczy∏o dwudziestu funk-
cjonariuszy. Jako bezwartoÊciowych dla resortu zwolniono czternastu funkcjona-
riuszy, oÊmiu odesz∏o na emerytur´. Wydzia∏ ds. Funkcjonariuszy WUBP w War-
szawie aresztowa∏ siedmiu. W zwiàzku z reorganizacjà Urz´du zwolniono 23.
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435 W poczàtkowym okresie najcz´stszym powodem zwolnienia kogoÊ jako nieprzydatnego w UB by∏ jego
niski poziom intelektualny albo pijaƒstwo. Wydaje si´, ˝e na prze∏omie 1945 i 1946 r. PUBP by∏y spe-
cjalnie „oczyszczane” z ludzi, którzy w pierwszych tygodniach tworzenia aparatu bezpieczeƒstwa zosta-
li skierowani przez powiatowe w∏adze PPR jako „zaufani towarzysze z okresu okupacji”. W wielu przy-
padkach byli to zwykli cwaniacy, którzy wykorzystujàc znajomoÊci wÊród aktywistów komunistycznych,
tworzyli sobie okupacyjne ˝yciorysy w celu ustawienia si´. Taki domys∏ potwierdza w swojej ksià˝ce
Franciszek Dorobek: „W maju dokonano oceny cz∏onków partii, dzia∏alnoÊci Komitetów Gminnych
i organów milicji i bezpieczeƒstwa publicznego. KoniecznoÊç analizy wynik∏a z faktu pojawienia si´
pewnych nieprawid∏owoÊci w spe∏nianiu zadaƒ przez niektóre jednostki, które w czasie ˝ywio∏owego
naboru dosta∏y si´ w szeregi Milicji Obywatelskiej i do organizacji partyjnej. Jednostki te, niejedno-
krotnie przest´pcze, a cz´Êciowo wrogo ustosunkowane, nadu˝ywajàc w∏adzy, dokonywa∏y bezpraw-
nych rekwizycji, przyw∏aszcza∏y sobie mienie i za∏atwia∏y osobiste porachunki” (F. Dorobek, P∏ock i zie-
mia p∏ocka w 1945 roku, P∏ock 1980, s. 40). W póêniejszych latach g∏ównym powodem zwolnienia ze
s∏u˝by by∏o pijaƒstwo, nieprzestrzeganie zasad pracy operacyjnej oraz lekcewa˝àcy stosunek do prze-
∏o˝onych i obowiàzków s∏u˝bowych.



Ze wzgl´du na z∏y stan zdrowia ze s∏u˝by odesz∏o trzech funkcjonariuszy.
Samobójstwo pope∏ni∏o dwóch, jeden zmar∏ Êmiercià naturalnà. Na sta∏e do Izra-
ela wyjecha∏ jeden. Nieznany powód zwolnienia ze s∏u˝by dotyczy jednego funk-
cjonariusza.

SpoÊród przyj´tych do s∏u˝by w latach 1945–1956 po reorganizacji resortu
bezpieczeƒstwa w 1956 r. i utworzeniu S∏u˝by Bezpieczeƒstwa pracowa∏o nadal
24 funkcjonariuszy. W latach 1957–1975 odesz∏o z pracy w resorcie spraw we-
wn´trznych dwudziestu. W latach 1975–1990 zakoƒczy∏o s∏u˝b´ czterech funkcjo-
nariuszy, z czego dwóch – Tadeusz Pabianek i Jan Umiƒski – zwolniono dopiero
w 1990 r., w zwiàzku z przemianami ustrojowymi i likwidacjà SB.

Dzia∏alnoÊcià PUBP w P∏ocku kierowa∏o siedmiu szefów (kierowników). SzeÊciu
z nich deklarowa∏o pochodzenie robotnicze, jeden (por. Antoni ¸uczak) ch∏op-
skie. Dwóch z nich (ppor. Stefan Go∏´biewski i por. W∏adys∏aw Muszyƒski) s∏u-
˝y∏o w Wojsku Polskim w 1939 r., trzech (kpt. Tadeusz Konopka, por. Antoni
¸uczak i ppor. Stefan Go∏´biewski) uczestniczy∏o w komunistycznym ruchu opo-
ru w okresie drugiej wojny Êwiatowej. W chwili rozpocz´cia s∏u˝by w UB jeden
(por. Antoni ¸uczak) mia∏ ukoƒczone cztery klasy szko∏y powszechnej, czterech
ukoƒczy∏o szko∏´ powszechnà, natomiast dwóch (kpt. Mieczys∏aw Zaremba i por.
W∏adys∏aw Muszyƒski) szko∏´ zawodowà. 
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436 Prezentowana tabela zawiera informacje dotyczàce ogó∏u funkcjonariuszy zwolnionych w latach
1945– 1956, funkcjonariuszy przyj´tych do s∏u˝by w 1945 r. w P∏ocku i w tym samym roku zwolnionych
oraz funkcjonariuszy przyj´tych do s∏u˝by w P∏ocku w 1945 r. i zwolnionych w latach 1946–1956.

Powód zwolnienia ze s∏u˝by funkcjonariuszy PUBP w P∏ocku w latach 1945–1956436

Powód zwolnienia

Na w∏asnà proÊb´
BezwartoÊciowi
do pracy w UB
Emerytura
Aresztowani
Reorganizacja PUBP
Z∏y stan zdrowia
Dezercja
Wyjazd do Izraela
Zabici w walce z podzie-
miem niepodleg∏oÊciowym
Zabici – wypadek z bronià
Zabici – przez swoich
Samobójstwo
Âmierç naturalna
Nieznany powód zwolnienia

Ogó∏ funkcjona-
riuszy w latach

1945–1956
20

14
8
7
23
3

1

1

2
1
1

Przyj´ci – zwolnieni
w 1945 r.

17

17

2
6
8
1

4
7
3

3

Przyj´ci w 1945 r. 
zwolnieni w latach

1946–1956
24

37
15
10
6
4
2
1
27
23
2
1
1
2
4



Najm∏odszym z nich by∏ por. Eugeniusz Serwiƒski, który w chwili powo∏ania
na stanowisko kierownika placówki w P∏ocku liczy∏ 25 lat, najstarszym – 46-letni
por. Antoni ¸uczak.

S∏u˝b´ w strukturach resortu bezpieczeƒstwa zakoƒczyli: jeden z powodu
aresztowania przez Wydzia∏ ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie (ppor. Ste-
fan Go∏´biewski), jeden jako nieprzydatny do dalszej pracy w UB (por. Euge-
niusz Serwiƒski), jeden ze wzgl´du na stan zdrowia (kpt. Jan P´ski), jeden
w zwiàzku z reorganizacjà struktur (kpt. Mieczys∏aw Zaremba), jeden zmar∏437

(por. W∏adys∏aw Muszyƒski), dwóch zrezygnowa∏o ze s∏u˝by na w∏asnà proÊb´
(kpt. Tadeusz Konopka i por. Antoni ¸uczak). Tylko jeden z szefów p∏ockiego
UB (por. W∏adys∏aw Muszyƒski) kontynuowa∏ s∏u˝b´ po reorganizacji resortu
bezpieczeƒstwa w 1956 r. i utworzeniu S∏u˝by Bezpieczeƒstwa. Wszyscy deklaro-
wali narodowoÊç polskà438.
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437 W∏adys∏aw Muszyƒski zmar∏ 23 III 1967 r. Êmiercià naturalnà, po d∏ugiej chorobie.
438 Nie ma powodu, aby temu nie wierzyç. Co prawda w innych placówkach powiatowych UB zdarza∏o si´

zmienianie tego punktu w ankietach personalnych, jednak zawsze by∏ on poprawiany przez oficera per-
sonalnego. W P∏ocku osoba pochodzenia ˝ydowskiego, Ewa Guterman, w ankiecie personalnej wpisa-
∏a „narodowoÊç polska”, zapis ten zosta∏ przekreÊlony i wpisano „narodowoÊç ˝ydowska”.





FUNKCJONARIUSZE
POWIATOWEGO URZ¢DU

BEZPIECZE¡STWA PUBLICZNEGO
W P¸OCKU
1945–1956





KONOPKA TADEUSZ

Data i miejsce urodzenia: 15 X 1919 r., Drewnica, gm. Mar-
ki, pow. warszawski
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: porucznik AL (1944), kapitan UB (1945), major
MO (1947)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Gwardia Ludowa, Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
28 X 1944 – XIV Komisariat MO Warszawa Praga – kierownik komisariatu,
11 I 1945 – WUBP Warszawa – dowódca Grupy Operacyjnej na woj. warszawskie,
26 I 1945 – PUBP P∏ock – kierownik urz´du,
1 II 1946 – K MO m.st. Warszawy i woj. warszawskiego – dowódca Grupy Operacyjnej,
4 IV 1946 – WUBP Warszawa – p.o. naczelnik Wydzia∏u V,
19 V 1947 – MBP – referent Sekcji II Wydzia∏u V Departamentu V,
2 VII 1947 – KG MO – w dyspozycji Wydzia∏u Specjalnego,
11 VII 1947 – KG MO – p.o. Inspektor Wydzia∏u Specjalnego,
5 I 1948 – KG MO – starszy inspektor Wydzia∏u Specjalnego,
12 I 1949 – KG MO – w dyspozycji szefa Wydzia∏u Specjalnego,
1 II 1949 – K MO m.st. Warszawy – zast´pca szefa Wydzia∏u Âledczego,
30 IV 1949 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´. Skierowany do Departamentu Personalnego Ministerstwa
Obrony Narodowej celem rejestracji i przekazany do dyspozycji prezesa Najwy˝szej Izby
Kontroli.

èród∏o: AIPN, 01024/687, Teczka personalna Tadeusza Konopki.
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¸UCZAK ANTONI

Data i miejsce urodzenia: 11 IV 1900 r., Suserz, 
gm. Szczawin KoÊcielny, pow. Gostynin
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: KPP, SL, PPR, PZPR
Stopieƒ: podporucznik AL (1944), porucznik LWP
(1945), porucznik UB (1945)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Sierp i M∏ot, Gwardia Ludowa, Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
15 III 1945 – PUBP P∏ock – p.o. starszy oficer Êledczy,
4 I 1946 – PUBP P∏ock – zast´pca kierownika urz´du,
23 III 1946 – PUBP P∏ock – zast´pca kierownika p.o. kierownik urz´du,
21 VI 1946 – PUBP Dzia∏dowo – p.o. kierownik urz´du,
14 I 1947 – PUBP Radzymin – zast´pca szefa urz´du,
1 V 1948 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
5 VI 1948 – WUBP Warszawa – starszy referent Sekcji I Wydzia∏u IV,
11 XII 1948 – WUBP Warszawa – starszy referent Sekcji IV Wydzia∏u IV,
1 I 1949 – WUBP Warszawa – starszy referent Sekcji V Wydzia∏u IV,
30 IV 1951 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0854/71, Teczka personalna Antoniego ¸uczaka.
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GO¸¢BIEWSKI STEFAN

Data i miejsce urodzenia: 15 VIII 1906 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: podporucznik UB (1946), porucznik UB (1948)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.,
Sierp i M∏ot, Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
1 IV 1946 – PUBP P∏ock – p.o. szef urz´du,
30 X 1947 – PUBP P∏ock – szef urz´du,
28 IX 1948 – PUBP Sochaczew – szef urz´du,
31 X 1948 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na wniosek Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie w zwiàzku
z aresztowaniem i postawieniem przed Wojskowym Sàdem Rejonowym w Warszawie pod
zarzutem, „˝e dnia 10 sierpnia 1948 r. jako szef PUBP w P∏ocku, dowodzàc grupà opera-
cyjnà w miejscowoÊci Kamieƒ Kotowy pow. Lipno w akcji przeciwko bandzie NZW pod
dowództwem »Cacki« w czasie zetkni´cia si´ z nieprzyjacielem z tchórzostwa uciek∏ z po-
la walki, pozostawiajàc grup´ bez dowództwa, przez co ponios∏a ona pora˝k´ oraz straci-
∏a 2 zabitych funkcjonariuszy” oraz „˝e w okresie czasu od maja 1948 r. do 20 paêdzierni-
ka 1948 r. jako szef PUBP w P∏ocku dopuÊci∏ si´ bezczynnoÊci w∏adzy z pobudek
osobistych, a mianowicie majàc konkretne dane zezwalajàce na Êciganie i uj´cie bandy
NZW Chorzewskiego Stanis∏awa ps. »Dziedzic«, kierujàc si´ w stosunku do niego wzgl´-
dami pokrewieƒstwa i znajomoÊci nie wykona∏ tych czynnoÊci, które z tytu∏u s∏u˝by powi-
nien by∏ wykonaç, a w szczególnoÊci zaniecha∏ Êcigania Chorzewskiego Stanis∏awa, przez
co umo˝liwi∏ mu unikni´cia odpowiedzialnoÊci karnej”. Wyrokiem WSR, w dniu 18 paê-
dziernika 1949 r. skazany na kar´ siedmiu lat wi´zienia oraz degradacj´ do stopnia szere-
gowca.

èród∏o: AIPN ¸d, 0128/139, Teczka personalna Stefana Go∏´biewskiego.
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SERWI¡SKI EUGENIUSZ

Data i miejsce urodzenia: 6 VIII 1923 r., Warszawa
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: podporucznik UB (1947), porucznik UB (1948),
kapitan UB (1949), major UB (1952)

Przebieg s∏u˝by:
8 III 1945 – PUBP Grodzisk – starszy referent gm. Milanówek,
31 XII 1945 – PUBP Grodzisk – zast´pca kierownika urz´du,
1 VI 1946 – PUBP Gostynin – zast´pca szefa, p.o. szef urz´du,
4 VIII 1946 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
17 XII 1946 – PUBP Sochaczew – zast´pca szefa, p.o. szef urz´du,
31 XII 1946 – PUBP Sochaczew – starszy referent, p.o. zast´pca szefa urz´du,
2 IV 1947 – PUBP Sochaczew – zast´pca szefa, p.o. szef urz´du,
5 VII 1948 – PUBP Sochaczew – szef urz´du,
28 IX 1948 – PUBP P∏ock – szef urz´du,
16 VIII 1950 – WUBP Warszawa – zast´pca naczelnika Wydzia∏u I,
15 VIII 1952 – WUBP Warszawa – naczelnik Wydzia∏u VIII,
4 VIII 1952 – MBP – naczelnik Wydzia∏u III Departamentu VIII,
18 X 1954 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Na wniosek dyrektora Departamentu VIII MBP, decyzjà wiceministra bezpieczeƒstwa
publicznego Jana Ptasiƒskiego zwolniony jako „nieprzydatny do dalszej pracy w organach
bezpieczeƒstwa”.

èród∏o: AIPN, 0193/4029, Teczka personalna Eugeniusza Serwiƒskiego.
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ZAREMBA MIECZYS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 11 VI 1921 r., Tomaszów
Mazowiecki
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej, Szko∏a
Zawodowa Dokszta∏cajàca dla Metalowców
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: podporucznik UB (1946), porucznik UB (1947),
kapitan UB (1949)

Przebieg s∏u˝by:
24 IV 1945 – MUBP ˚yrardów – referent gm. Radziejowice,
1 VII 1945 – MUBP ˚yrardów – oficer Êledczy,
21 XII 1945 – CSz MBP ¸ódê – s∏uchacz,
7 I 1946 – WUBP Koszalin – referent Sekcji 2 Wydzia∏u V,
21 II 1946 – WUBP Koszalin – referent Sekcji 3 Wydzia∏u VII,
17 VIII 1946 – WUBP Szczecin – w dyspozycji naczelnika Wydzia∏u V,
1 X 1946 – WUBP Szczecin – starszy referent Sekcji 3 Wydzia∏u III,
20 II 1947 – WUBP Szczecin – kierownik Sekcji 3 Wydzia∏u III,
1 VI 1947 – PUBP Miastko – starszy referent z p.o. szefa urz´du,
31 I 1948 – PUBP Miastko – szef urz´du,
1 VIII 1948 – PUBP Szczecinek – szef urz´du,
15 VIII 1950 – PUBP P∏ock – szef urz´du,
25 IV 1952 – PUBP Ostro∏´ka – szef urz´du,
15 X 1952 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
15 XI 1952 – WUBP Warszawa – starszy referent na etacie kierownika Sekcji 2

Wydzia∏u IV,
15 III 1953 – WUBP Warszawa – kierownik Sekcji 2 Wydzia∏u IV,
1 VIII 1953 – WUBP Kielce – kierownik Sekcji 5 Wydzia∏u V,
1 VII 1954 – WUBP Kielce – zast´pca naczelnika Inspektoratu Wiejskiego,
1 IV 1955 – WUBP Kielce – zast´pca naczelnika Wydzia∏u IV,
15 IX 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa, zgodnie z art. 46
pkt 1 Dekretu z 20 lipca 1954 r.

èród∏o: AIPN Kr, 072/3281, Teczka personalna Mieczys∏awa Zaremby.
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P¢SKI JAN

Data i miejsce urodzenia: 27 XII 1919 r., Warszawa
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: podporucznik UB (1948), porucznik UB (1949),
kapitan UB (1950), major UB (1956)

Przebieg s∏u˝by:
22 I 1945 – PUBP Radzymin – wywiadowca,
26 VI 1945 – CSz MBP ¸ódê – s∏uchacz,
27 IX 1945 – MBP – m∏odszy referent Wydzia∏u II Departamentu I,
23 IV 1946 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
15 II 1946 – WUBP Warszawa – referent Sekcji 3 Wydzia∏u III,
1 VIII 1947 – WUBP Warszawa – starszy referent Sekcji 3 Wydzia∏u III,
1 VI 1948 – WUBP Warszawa – starszy referent Sekcji 2 Referatu ND Wydzia∏u III,
13 VIII 1948 – PUBP Ostro∏´ka – zast´pca p.o. szefa urz´du,
1 I 1951 – PUBP Ostro∏´ka – szef urz´du,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – szef urz´du,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – kierownik urz´du,
14 IX 1955 – Szko∏a nr 1 KdsBP Warszawa – s∏uchacz,
13 XI 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´ w zwiàzku ze z∏ym stanem zdrowia.

èród∏o: AIPN, 193/6599, Teczka personalna Jana P´skiego.
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MUSZY¡SKI W¸ADYS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 13 VI 1918 r., Pu∏awy
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: szko∏a powszechna i szko∏a zawodowa
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1951), starszy sier˝ant UB (1952),
podporucznik UB (1953), porucznik UB (1955), kapitan
SB (1959), major SB (1964)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.

Przebieg s∏u˝by:
10 I 1951 – WUBP Warszawa – starszy referent RO typu „C” Wydzia∏u II,
1 XI 1951 – WUBP Warszawa – starszy referent Sekcji II Wydzia∏u II,
10 IX 1952 – CW MBP – s∏uchacz
1 IX 1953 – WUBP Warszawa – starszy referent Sekcji VI Wydzia∏u V,
15 VII 1954 – WUBP Warszawa – kierownik Sekcji VI Wydzia∏u III,
23 IV  1955 – WUBP Warszawa – kierownik Sekcji I Wydzia∏u VI,
1 XII 1955 – PUBP P∏ock – kierownik urz´du,
1 I 1957 – KW MO Warszawa – starszy oficer operacyjny Wydzia∏u III ds. BP,
1 VI 1958 – KW MO Warszawa – sekretarz Komitetu Zak∏adowego PZPR,
2 IX 1963 – MSW – starszy oficer operacyjny Wydzia∏u I Departamentu IV,
19 VIII 1966 – MSZ – szyfrant w ambasadzie PRL w Algierii,
18 I 1967 – MSW – starszy oficer operacyjny Wydzia∏u I Departamentu IV,
23 III 1967 – zmar∏.

Powód zwolnienia:
SkreÊlony z ewidencji funkcjonariuszy w zwiàzku ze Êmiercià.

èród∏o: AIPN, 0194/2158, Teczka personalna W∏adys∏awa Muszyƒskiego.
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ADAMKOWSKI JAN

Data i miejsce urodzenia: 6 VI 1920 r., Osiek,
gm. Bodzanów, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
26 VIII 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Staroêreby,
20 III 1946 – PUBP Garwolin – referent,
1 IV 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/28, Teczka personalna Jana Adamkowskiego.

BABICKI KAROL

Data i miejsce urodzenia: 6 VI 1924 r., Zochy,
gm. Ojrzeƒ, pow. Ciechanów
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1947)

Przebieg s∏u˝by:
21 I 1948 – PUBP Ciechanów – wartownik,
31 XII 1948 – PUBP P∏ock – wartownik,
10 V 1952 – zwolniony.
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Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/44, Teczka personalna Karola Babickiego.

BARTKOWSKI JERZY

Data i miejsce urodzenia: 27 X 1911 r., Borkowo
KoÊcielne, pow. Sierpc
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1956)

Przebieg s∏u˝by:
26 VII 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
15 I 1946 – PUBP P∏ock – kierowca,
5 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – kierowca,
11 V 1956 – PUdsBP P∏ock – kierowca na etacie cywilnym,
31 XII 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/47, Teczka personalna Jerzego Bartkowskiego.

BARTNIAK JAN

Data i miejsce urodzenia: 15 II 1928 r., ¸´czyca
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1949), sier˝ant UB (1950), starszy
sier˝ant UB (1953), chorà˝y UB (1954)
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Przebieg s∏u˝by:
20 I 1949 – WUBP – w dyspozycji szefa urz´du,
20 II 1949 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu III,
1 X 1949 – PUBP P∏ock – referent ds. poboru,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – starszy referent ds. poboru,
1 VIII 1953 – PUBP Gostynin – referent ds. poboru,
7 I 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
W teczce personalnej brak powodów zwolnienia.

èród∏o: AIPN, 0194/678, Teczka personalna Jana Bartniaka.

BEDNARCZYK JAN

Data i miejsce urodzenia: 19 III 1931 r., Ostrowiec,
pow. Opatów, woj. kieleckie
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej, 3 klasy szko∏y
handlowej
Przynale˝noÊç partyjna: ZMP, PZPR
Stopieƒ: starszy sier˝ant UB (1954), chorà˝y UB (1956)

Przebieg s∏u˝by:
4 XI 1953 – PUBP Grójec – referent terenowy gm. Kobylin,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – referent operacyjny,
1 IX 1955 – RS PKR – s∏uchacz,
27 VI 1956 – WUdsBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
1 IX 1956 – PUdsBP Grójec – oficer operacyjny,
31 XII 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0870/28, Teczka personalna Jana Bednarczyka.
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BENTLEWSKI JÓZEF

Data i miejsce urodzenia: 1 III 1925 r., MyÊliborzyce
Siecieƒ, gm. Brudzeƒ, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1953), sier˝ant MO (1957)

Przebieg s∏u˝by:
15 I 1949 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – pomocnik komendanta ochrony,
1 IV 1955 – KW MO Warszawa – milicjant Kompanii Rezerwowej,
15 I 1956 – KM MO P∏ock – milicjant,
31 V 1958 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 45 pkt 1 Dekretu z 20 lipca 1954 r.

èród∏o: AIPN, 0891/199, Teczka personalna Józefa Bentlewskiego.

BENTLEWSKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 10 V 1919 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
23 V 1945 – PUBP P∏ock – referent Sekcji I,
15 IX 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Staroêreby,
20 III 1946 – PUBP P∏ock – referent,
4 XI 1946 – zabity.

176



Powód zwolnienia:
OkolicznoÊci Êmierci przedstawi∏ Êwiadek zdarzenia, szef PUBP w P∏ocku Stefan
Go∏´biewski, w raporcie z 4 listopada 1946 r.: „Ob. Koz∏owski Leon, cz∏. Miejskiego
Komitetu PPR i cz∏. ORMO, zosta∏ wezwany do zdania broni, przyby∏ w towarzystwie
I sekretarza Miejskiego Komitetu PPR ob. ˚o∏nowskiego Kazimierza. W trakcie
wyjmowania pistoletu celem zdania go, pociàgnà∏ przez nieuwag´ za j´zyk spustowy,
w tym [momencie] pad∏ strza∏, który ugodzi∏ referenta Bentlewskiego Stanis∏awa. Po czym
natychmiast zosta∏ przewieziony do szpitala miejskiego w P∏ocku, gdzie zakoƒczy∏ ˝ycie”.

èród∏o: AIPN, 0892/49, Teczka personalna Stanis∏awa Bentlewskiego.

BIA¸ECKI BOLES¸AW

Data i miejsce urodzenia: 25 VII 1912 r., Ràkciec,
gm. Màkolin, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: kapral UB (1945)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.

Przebieg s∏u˝by:
20 IX 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Wyszogród,
15 I 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0891/179, Teczka personalna Boles∏awa Bia∏eckiego.
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BIE¡KOWSKI KAZIMIERZ

Data i miejsce urodzenia: 16 III 1922 r., ¸owicz
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1949), podporucznik UB (1952),
porucznik UB (1954), porucznik SB (1957), kapitan SB
(1957)

Przebieg s∏u˝by:
16 II 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Rogozino,
14 VIII 1945 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Sekcji „WB”,
1 III 1946 – PUBP P∏ock – referent,
11 X 1946 – PUBP Ostrów Mazowiecka – referent,
22 VIII 1947 – WUBP Warszawa – uczestnik kursu,
1 X 1947 – PUBP Ostrów Mazowiecka – referent placówki Wàsewo,
15 IV 1948 – PUBP Ostrów Mazowiecka – starszy referent placówki Wàsewo,
1 X 1950 – PUBP Ostrów Mazowiecka – starszy referent Referatu I,
10 IX 1952 – CW MBP – s∏uchacz,
1 IX 1953 – PUBP Garwolin – kierownik Sekcji Va,
1 IV 1955 – PUBP Garwolin – starszy referent operacyjny,
1 IX 1955 – PUdsBP Miƒsk Mazowiecki – zast´pca kierownika urz´du,
1 I 1957 – KP MO Miƒsk Mazowiecki – zast´pca komendanta powiatowego ds. bez-

pieczeƒstwa,
16 XI 1961 – KW MO Warszawa – oficer operacyjny Wydzia∏u II SB,
1 I 1962 – KW MO Warszawa – starszy oficer operacyjny Wydzia∏u II SB,
1 IV 1967 – KW MO Warszawa – inspektor operacyjny Wydzia∏u II SB,
1 IV 1968 – KW MO Warszawa – kierownik grupy Wydzia∏u II SB,
15 VI 1968 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 5 Ustawy z 31 stycznia 1959 r.

èród∏o: AIPN, 0854/1285, Teczka personalna Kazimierza Bieƒkowskiego.
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BIE¡KOWSKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 10 III 1910 r., Stryków,
pow. Brzeziny, woj. ∏ódzkie
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: szeregowy

Przebieg s∏u˝by:
17 II 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Bielino,
21 XI 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako bezwartoÊciowy do pracy w strukturach resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/57, Teczka personalna Stanis∏awa Bieƒkowskiego.

BIERNAT SYLWESTER

Data i miejsce urodzenia: 5 VI 1921 r., Arciszewo,
gm. Âwi´cice, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
21 VIII 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. ¸ubki,
20 III 1946 – PUBP P∏ock – referent,
13 VIII 1947 – PUBP Soko∏ów Podlaski – referent,
1 X 1947 – PUBP Soko∏ów Podlaski – referent Referatu III, 
30 XI 1947 – zwolniony.
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Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z aresztowaniem przez Wydzia∏ ds. Funkcjonariuszy WUBP w War-
szawie. Wyrokiem Wojskowego Sàdu Rejonowego w Warszawie 3 stycznia 1948 r. uznany
winnym tego, ˝e „jako funkcjonariusz s∏u˝by BP dopuÊci∏ si´ czynu haƒbiàcego
honor wojskowy, w ten sposób, i˝ b´dàc w s∏u˝bie zabra∏, celem przyw∏aszczenia obywate-
lowi SzczeÊniakowi pieniàdze w sumie 3600 z∏ stanowiàce w∏asnoÊç ww.” i skazany na 4 la-
ta wi´zienia.

èród∏o: AIPN Lu, 0212/44, Teczka personalna Sylwestra Biernata.

BLOCH TADEUSZ

Data i miejsce urodzenia: 6 III 1919 r., Wola Cytrusowa,
pow. Brzeziny, woj. ∏ódzkie
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: Êrednie techniczne
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1947), podporucznik UB (1948),
porucznik UB (1952), kapitan SB (1970)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
5 II 1945 – PUBP P∏ock – wywiadowca,
26 VII 1945 – CW MBP – s∏uchacz,
16 IX 1945 – WUBP Olsztyn – w dyspozycji kierownika urz´du,
30 IX 1945 – PUBP Bartoszyce – referent,
1 VII 1946 – PUBP Bartoszyce – starszy referent,
11 X 1947 – PUBP Bartoszyce – starszy referent Referatu V,
1 XI 1949 – PUBP Bartoszyce – starszy referent przy kierownictwie urz´du,
1 V 1951 – PUBP Dzia∏dowo – starszy referent przy kierownictwie urz´du,
6 V 1952 – PUBP Dzia∏dowo – kierownik Sekcji VIII (Komunikacja),
1 III 1960 – KW MO Katowice – oficer ewidencji operacyjnej Referatu III 

Wydzia∏u „C”,
1 VI 1962 – KW MO Katowice – starszy oficer ewidencji operacyjnej Sekcji II Wydzia-

∏u „C”,
1 IV 1967 – KW MO Katowice – inspektor Wydzia∏u III,
1 III 1968 – KW MO Katowice – starszy oficer ewidencji operacyjnej Sekcji III Wydzia-

∏u „C”,
1 VI 1970 – KW MO Katowice – kierownik grupy Wydzia∏u II,
15 VIII 1970 – zwolniony.
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Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 5 Ustawy z 31 stycznia 1959 r. o stosunku s∏u˝-
bowym funkcjonariuszy MO.

èród∏o: AIPN Ka, 0227/231, Teczka personalna Tadeusza Blocha.

BODAL JÓZEF

Data i miejsce urodzenia: 6 I 1930 r., Szczytno,
gm. Rogozino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 2 klasy gimnazjum
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1954), podporucznik UB (1956)

Przebieg s∏u˝by:
1 VI 1953 – PUBP P∏ock – referent przy kierownictwie urz´du,
15 IX 1953 – OSzBP Wroc∏aw – s∏uchacz,
26 VIII 1954 – PUBP P∏ock – starszy referent w kierownictwie,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – referent Referatu VI,
1 IV 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny,
31 XII 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/59, Teczka personalna Józefa Bodala.
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BOGUSZEWSKI CZES¸AW

Data i miejsce urodzenia: 12 IX 1923 r., Filipy-Orzechów,
gm. Borze, pow. W´grów
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1947), porucznik UB (1952),
kapitan UB (1956), kapitan SB (1957), major SB (1961)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
5 II 1945 – PUBP P∏ock – wywiadowca,
18 V 1945 – PUBP P∏ock – starszy referent gm. ¸ubki,
24 I 1946 – CSz MBP ¸ódê – s∏uchacz,
1 VI 1946 – PUBP W´grów – referent,
15 XI 1946 – PUBP W´grów – referent, p.o. starszy referent,
1 X 1947 – PUBP W´grów – starszy referent Referatu III,
1 VI 1949 – PUBP W´grów – starszy referent przy kierownictwie urz´du,
15 I 1951 – PUBP P∏ock – zast´pca szefa urz´du,
1 XII 1951 – PUBP Siedlce – zast´pca szefa urz´du,
1 IV 1955 – PUdsBP Siedlce – zast´pca kierownika urz´du,
2 II 1956 – PUdsBP ¸osice – kierownik delegatury,
1 XII 1956 – WUdsBP Warszawa – w dyspozycji kierownika urz´du,
1 I 1957 – KP MO ¸osice – zast´pca komendanta ds. bezpieczeƒstwa,
1 IV 1957 – KW MO Warszawa – starszy oficer operacyjny Wydzia∏u III ds. bezpie-

czeƒstwa,
1 IX 1957 – CW MSW Legionowo – s∏uchacz,
24 VII 1959 – KW MO Warszawa – w dyspozycji komendanta,
1 IX 1959 – KP MO Garwolin – zast´pca komendanta powiatowego MO ds. bezpie-

czeƒstwa,
20 V 1968 – KW MO Warszawa – w dyspozycji komendanta,
15 XI 1968 – KP MO Siedlce – oficer grupy „W” Referatu ds. SB,
30 IV 1970 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 5 Ustawy z 31 stycznia 1959 r. o stosunku s∏u˝-
bowym funkcjonariuszy MO.

èród∏o: AIPN Lu, 0212/67, t. 1–2, Teczka personalna Czes∏awa Boguszewskiego.
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BUDZY¡SKI LUCJAN

Data i miejsce urodzenia: 6 XI 1919 r., Bia∏oskóry,
pow. Maków Mazowiecki
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy seminarium ksi´˝y salezjanów
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1947), starszy sier˝ant UB (1949)

Przebieg s∏u˝by:
1 X 1946 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent z dopuszczeniem do p.o. referenta,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – referent Referatu V,
1 I 1949 – PUBP P∏ock – referent Referatu III, 
1 IV 1949 – PUBP Siedlce – referent Referatu III,
1 VII 1949 – PUBP Siedlce – starszy referent Referatu I,
31 VIII 1950 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z aresztowaniem przez Wydzia∏ ds. Funkcjonariuszy WUBP w War-
szawie. Wyrokiem Wojskowego Sàdu Rejonowego w Warszawie 4 grudnia 1950 r. zosta∏
uznany winnym tego, ˝e: „jako funkcjonariusz bezpieczeƒstwa publicznego zachowa∏ si´ w
sposób haƒbiàcy godnoÊç i powag´ organów bezpieczeƒstwa publicznego, przez to, ˝e b´-
dàc w restauracji »Ludowa« pobi∏ i wyrzuci∏ z lokalu funkcjonariusza UB Jankowskiego
W∏adys∏awa” i skazany zosta∏ na ∏àcznà kar´ 8 miesi´cy aresztu oraz degradacj´ ze stop-
nia starszego sier˝anta do stopnia kaprala.

èród∏o: AIPN Lu, 0212/93, Teczka personalna Lucjana Budzyƒskiego.

BURACZY¡SKI KAZIMIERZ

Data i miejsce urodzenia: 14 III 1929 r., S∏ubice,
pow. Gostynin
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: Êrednie
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1951), starszy sier˝ant UB (1953),
chorà˝y UB (1954), podporucznik UB (1955),
podporucznik SB (1957), porucznik SB (1957)
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Przebieg s∏u˝by:
25 VIII 1949 – PUBP Gostynin – m∏odszy referent Referatu V,
1 IX 1950 – PUBP Gostynin – referent Referatu V,
1 IX 1951 – PUBP Siedlce – starszy referent Referatu V,
1 V 1952 – PUBP Siedlce – starszy referent przy kierownictwie,
1 IV 1953 – PUBP P∏ock – starszy referent przy kierownictwie,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – starszy referent Referatu VI,
1 II 1956 – WUdsBP Warszawa – kierownik Powiatowej Delegatury w ˚urominie,
1 I 1957 – KP MO ˚uromin – starszy oficer operacyjny SB,
1 IX 1957 – CW MSW – s∏uchacz Szko∏y Starszych Oficerów Operacyjnych,
5 XII 1957 – KP MO P∏ock – starszy oficer operacyjny Referatu ds. SB,
31 III 1960 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/16, Teczka personalna Kazimierza Buraczyƒskiego.

CHABOWSKA JADWIGA

Data i miejsce urodzenia: 25 XII 1920 r., Lelice, pow.
P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
23 V 1945 – PUBP P∏ock – maszynistka,
1 X 1945 – zwolniona.

Powód zwolnienia:
Zwolniona ze wzgl´du na z∏y stan zdrowia.

èród∏o: AIPN, 0892/121, Teczka personalna Jadwigi Chabowskiej.
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CHABOWSKI ADAM

Data i miejsce urodzenia: 20 IX 1922 r., Leszczyno
Ksi´˝e, gm. Kleniewo, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1946)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
23 I 1945 – Posterunek MO Bielsk – milicjant,
15 II 1945 – zwolniony,
23 VI 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Bielsk,
21 IX 1945 – CSz MBP ¸ódê – s∏uchacz,
20 III 1946 – PUBP P∏ock – oficer kontrwywiadu wojskowego,
1 VII 1946 – PUBP P∏ock – referent,
1 IV 1947 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako nie nadajàcy si´ do pracy w strukturach resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/100, Teczka personalna Adama Chabowskiego.

CHABOWSKI STEFAN

Data i miejsce urodzenia: 29 II 1925 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
26 VII 1945 – PUBP P∏ock – referent,
15 IX 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
11 I 1946 – zwolniony.



Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/119, Teczka personalna Stefana Chabowskiego.

CHMIELEWSKI BOLES¸AW

Data i miejsce urodzenia: 23 V 1920 r., Woêniki,
gm. Rogozin, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: kapral AL (1944), kapral UB (1945)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
1 II 1945 – PUBP P∏ock – wywiadowca, referent,
1 XII 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´1.

èród∏o: AIPN, 0892/112, Teczka personalna Boles∏awa Chmielewskiego.
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1 Wed∏ug relacji Heleny i Emilii Gujskich, w nocy z 8 na 9 listopada 1945 r. w ¸´gu k. Drobina Boles∏aw
Chmielewski uczestniczy∏ w uprowadzeniu by∏ych ˝o∏nierzy Armii Krajowej: Ryszarda, Kazimierza
i Juliana Gujskich. Wszyscy zostali zamordowani tej samej nocy przez cz∏onków „komunistycznego
szwadronu Êmierci”, dowodzonego przez W∏adys∏awa Rypiƒskiego „Ryp´”. Mordu dokonano na pole-
cenie ówczesnego sekretarza powiatowego PPR w P∏ocku Jakuba Krajewskiego (ASOW, Akta Êledztwa
w sprawie zabójstwa 28 osób, cz∏onków PSL i AK na terenie by∏ego powiatu p∏ockiego w latach
1945–1948, Postanowienie o zawieszeniu dochodzenia, 5 VII 1947 r.).
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CHRZANOWSKI W¸ADYS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 15 X 1925 r., CieÊle,
gm. Miszewo Murowane, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1950), sier˝ant UB (1952),
starszy sier˝ant UB (1953), chorà˝y UB (1954),
podporucznik UB (1955)

Przebieg s∏u˝by:
9 VI 1950 – PUBP Ostro∏´ka – m∏odszy referent Referatu IV,
1 III 1951 – PUBP Ostro∏´ka – referent Referatu IV,
1 V 1952 – PUBP Ostro∏´ka – referent terenowy gm. Czerwin,
1 VII 1953 – PUBP Ostro∏´ka – starszy referent przy kierownictwie urz´du,
1 IV 1955 – PUdsBP Ostro∏´ka – starszy referent operacyjny,
1 IX 1955 – PUdsBP P∏ock – starszy referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny,
31 XII 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony z powodu reorganizacji struktur bezpieczeƒstwa publicznego.

èród∏o: AIPN, 0892/417, Teczka personalna W∏adys∏awa Chrzanowskiego.

CIARKA STEFAN

Data i miejsce urodzenia: 23 X 1926 r., Brody Du˝e,
pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej, 2 klasy szko∏y
zawodowej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
18 II 1950 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu IV,
30 IV 1950 – zwolniony.



188

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako „niepewny politycznie”.

èród∏o: AIPN, 0892/105, Teczka personalna Stefana Ciarki.

CIARKA SZCZEPAN

Data i miejsce urodzenia: 24 XII 1901 r., R´bowo,
pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 2 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
25 IV 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Bodzanów,
1 IX 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/108, Teczka personalna Szczepana Ciarki.

CICHOCKI LUCJAN

Data i miejsce urodzenia: 27 XI 1907 r., Sikórz, gm. Bia∏a,
pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: KPP, PPR, PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1946), chorà˝y UB (1946),
podporucznik UB (1948), porucznik UB (1952)

Przebieg s∏u˝by:
21 I 1945 – KP MO P∏ock – milicjant,
30 IX 1945 – zwolniony.
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1 X 1945 – PUBP P∏ock – oficer Êledczy,
1 X 1946 – PUBP P∏ock – starszy oficer Êledczy,
24 II 1947 – CW MBP – uczestnik kursu oficerów Êledczych,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – starszy oficer Êledczy,
1 VIII 1951 – PUBP Ciechanów – zast´pca szefa urz´du,
30 IV 1955 – WUdsBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
31 V 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na wniosek dyrektora Departamentu Kadr i Szkolenia Komitetu ds. Bezpie-
czeƒstwa Publicznego M. Orechwy na podstawie art. 46 pkt 2 dekretu o s∏u˝bie w orga-
nach bezpieczeƒstwa publicznego z 20 VII 1954 r.

èród∏o: AIPN, 0892/418, Teczka personalna Lucjana Cichockiego.

CIECIERSKI JAN

Data i miejsce urodzenia: 27 VIII 1925 r., Siecieƒ,
gm. Brudzeƒ, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: starszy sier˝ant podchorà˝y UB (1945)

Przebieg s∏u˝by:
31 VIII 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
20 IX 1945 – CW MBP – s∏uchacz,
15 I 1946 – PUBP Soko∏ów Podlaski – referent,
20 III 1946 – PUBP Soko∏ów Podlaski – p.o. starszy referent,
7 VIII 1946 – PUBP Ostrów Mazowiecka – starszy referent,
11 VII 1947 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z aresztowaniem przez Wydzia∏ ds. Funkcjonariuszy WUBP w War-
szawie. 6 kwietnia 1948 r. Wojskowy Sàd Rejonowy w Warszawie uzna∏ go winnym tego,
„˝e b´dàc starszym referentem w PUBP w Ostrowi Mazowieckiej, z koƒcem lutego lub
poczàtkiem marca 1947 r. majàc wiarygodnà wiadomoÊç, i˝ Skowroƒska Krystyna jest
cz∏onkiem nielegalnej organizacji WiN, z pobudek osobistych zaniecha∏ wykonaç czynów,
które z tytu∏u s∏u˝by winien by∏ wykonaç, tj. zatrzymaç jà oraz zameldowaç o tym natych-
miast w∏adzy prze∏o˝onej” i skaza∏ go na 2 lata wi´zienia.

èród∏o: AIPN, 0833/107, Teczka personalna Jana Ciecierskiego.
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CYBULSKI JERZY

Data i miejsce urodzenia: 18 IX 1925 r., Pu∏tusk
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1952), starszy sier˝ant UB (1954)

Przebieg s∏u˝by:
10 III 1949 – PUBP Pu∏tusk – wartownik,
1 III 1950 – PUBP P∏ock – komendant ochrony,
1 V 1952 – PUBP Ostro∏´ka – komendant ochrony,
1 III 1953 – PUBP Ostro∏´ka – referent Sekcji VIII,
1 VIII 1954 – WUBP Bia∏ystok – referent Referatu I,
28 II 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 46 pkt 2 Dekretu o s∏u˝bie w resorcie bezpieczeƒstwa 
z 20 lipca 1954 r.

èród∏o: AIPN Bi, 052/3, Teczka personalna Jerzego Cybulskiego.

CYBULSKI JÓZEF

Data i miejsce urodzenia: 21 I 1917 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1953), starszy sier˝ant UB
(1954), starszy sier˝ant MO (1955)

Przebieg s∏u˝by:
15 II 1950 – PUBP P∏ock – referent Referatu Ochrony Fabryki Maszyn ˚niwnych,
1 V 1951 – PUBP P∏ock – referent Referatu Ochrony typu „A” Dróg Wodnych,
1 III 1953 – PUBP P∏ock – referent terenowy gm. ¸´g,
15 V 1954 – PUBP P∏ock – pomocnik dowódcy gmachu,



1 IV 1955 – KW MO P∏ock – w dyspozycji komendanta,
1 V 1955 – KP MO P∏ock – p.o. dowódca Dru˝yny S∏u˝bowej,
21 IX 1955 – KP MO P∏ock – dowódca Dru˝yny S∏u˝bowej,
1 V 1956 – KP MO P∏ock – funkcjonariusz Posterunku Wodnego,
15 XI 1956 – KP MO P∏ock – funkcjonariusz Dru˝yny S∏u˝bowej,
1 I 1957 – KP MO P∏ock – funkcjonariusz Plutonu S∏u˝bowego,
1 XII 1960 – KP MO P∏ock – funkcjonariusz Plutonu Pogotowia Patroli i Posterunków

Sta∏ych,
30 IX 1965 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 31 stycznia 1959 r. o stosunku s∏u˝-
bowym funkcjonariuszy MO.

èród∏o: AIPN, 0891/411, Teczka personalna Józefa Cybulskiego.

CYBULSKI KAZIMIERZ

Data i miejsce urodzenia: 28 VI 1927 r., Kuchary,
gm. Drobin, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1951), starszy sier˝ant UB (1951)

Przebieg s∏u˝by:
15 III 1950 – PUBP Maków – wartownik,
1 III 1951 – PUBP Maków – m∏odszy oficer Êledczy,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – oficer Êledczy,
1 VI 1954 – PUBP Sochaczew – oficer Êledczy,
25 VIII 1954 – PUBP P∏ock – oficer Êledczy,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny,
31 XII 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/103, Teczka personalna Kazimierza Cybulskiego.
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CYWI¡SKI KAROL

Data i miejsce urodzenia: 4 XI 1923 r., OÊnica,
gm. Bielino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1951), starszy sier˝ant UB (1953)

Przebieg s∏u˝by:
03 I 1950 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu IV,
15 I 1951 – MSzZBP Gdaƒsk – s∏uchacz,
1 VIII 1951 – PUBP P∏ock – referent Referatu III,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – referat terenowy gm. Miszewo Murowane,
1 VII 1953 – PUBP P∏ock – Referent Rejonu Ochrony Stocznia,
1 VIII 1954 – WUBP Warszawa – starszy referent Referatu ˚eglugi w P∏ocku,
31 I 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 45 pkt 2 Dekretu z 20 lipca 1954 r.

èród∏o: AIPN, 0892/118, Teczka personalna Karola Cywiƒskiego.

CYWI¡SKI LUCJAN

Data i miejsce urodzenia: 8 II 1924 r., Chabowo,
gm. Drobin, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 1 klasa gimnazjum
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1946), starszy sier˝ant UB (1948),
podporucznik UB (1955)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
8 III 1945 – PUBP Sierpc – wartownik,
15 V 1946 – PUBP Sierpc – komendant ochrony urz´du,
1 X 1947 – PUBP Sierpc – referent Referatu V,



1 VII 1951 – PUBP Sierpc – starszy referent Referatu V,
1 V 1952 – PUBP Ciechanów – starszy referent Referatu II,
30 VI 1952 – PUBP P∏ock – starszy referent Referatu II,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – starszy referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny,
31 XII 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/14, Teczka personalna Lucjana Cywiƒskiego.

CYWI¡SKI ROMAN

Data i miejsce urodzenia: 17 X 1916 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: podporucznik UB (1948), porucznik UB,
kapitan UB (1952), major SB (1957), podpu∏kownik SB
(1965)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Gwardia Ludowa, Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
6 IV 1945 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent,
25 IX 1945 – CSz MBP ¸ódê – s∏uchacz,
5 XI 1945 – WUBP Warszawa – starszy referent Sekcji I Wydzia∏u I,
28 I 1946 – WUBP Warszawa – starszy wywiadowca Sekcji II Wydzia∏u III,
20 III 1946 – WUBP Warszawa – starszy referent Sekcji I Wydzia∏u I,
2 V 1947 – WUBP Warszawa – p.o. kierownik Sekcji I Wydzia∏u I,
3 X 1947 – WUBP Warszawa – kierownik Sekcji I Wydzia∏u I,
29 IX 1952 – PUBP Pu∏tusk – szef urz´du,
1 IV 1955 – PUdsBP Pu∏tusk – kierownik urz´du,
1 IV 1956 – WUdsBP Warszawa – kierownik delegatury Pu∏tusk,
1 I 1957 – KP MO Pu∏tusk – zast´pca komendanta powiatowego ds. BP,
1 XII 1957 – KP MO P∏ock – zast´pca komendanta powiatowego ds. BP,
1 IV 1965 – KP MO P∏ock – I zast´pca komendanta powiatowego MO ds. bezpie-

czeƒstwa,
1 IV 1967 – KMiP MO P∏ock – I zast´pca komendanta powiatowego ds. SB,
30 VI 1972 – zwolniony.
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Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 5 Ustawy z 31 stycznia 1959 r. o stosunku
s∏u˝bowym funkcjonariuszy MO.

èród∏o: AIPN, 0892/101, Teczka personalna Romana Cywiƒskiego.

CZAPLICKI ALEKSANDER

Data i miejsce urodzenia: 7 XI 1918 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
20 III 1946 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 XI 1946 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent,
1 II 1947 – PUBP P∏ock – referent,
10 VII 1947 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z odmowà s∏u˝bowego przeniesienia do Rzeszowa.

èród∏o: AIPN, 0892/116, Teczka personalna Aleksandra Czaplickiego.

CZAPLI¡SKI BOLES¸AW

Data i miejsce urodzenia: 27 IX 1925 r., Miszewko
Garwackie, gm. Miszewo Murowane, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1947), sier˝ant UB (1950), chorà˝y
UB (1954)
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Przebieg s∏u˝by:
26 VII 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
16 V 1946 – PUBP Garwolin – wartownik,
22 VIII 1947 – Szko∏a WUBP – s∏uchacz,
1 IX 1947 – PUBP Garwolin – m∏odszy referent,
1 X 1947 – PUBP Garwolin – m∏odszy referent Referatu III,
1 VIII 1948 – PUBP Garwolin – referent Referatu III,
1 VIII 1949 – PUBP Garwolin – starszy referent placówki Sobolew,
1 IX 1950 – KP MO Garwolin – kierownik Biura Paszportów,
1 X 1951 – KP MO Soko∏ów Podlaski – kierownik Powiatowego Biura Ewidencji

LudnoÊci i Dowodów Osobistych,
1 VII 1954 – KP MO Soko∏ów Podlaski – starszy referent Referatu Ewidencji Lud-

noÊci i Dowodów Osobistych,
1 V 1955 – KP MO P∏ock – oficer dy˝urny,
31 XII 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur MO i likwidacjà etatu oficera dy˝urnego przy
KP MO w P∏ocku.

èród∏o: AIPN, 0891/428, Teczka personalna Boles∏awa Czapliƒskiego.

DALECKA TERESA

Data i miejsce urodzenia: 25 X 1933 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 8 klas szko∏y podstawowej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
15 III 1951 – PUBP P∏ock – sekretarka, maszynistka Rejonu Ochrony FM˚,
1 VII 1953 – PUBP P∏ock – sekretarka, maszynistka Rejonu Ochrony Stocznia,
15 I 1954 – zwolniona.

Powód zwolnienia:
Powodem zwolnienia by∏ pozytywny stosunek do religii i kleru oraz przystàpienie do spo-
wiedzi, a nast´pnie zawarcie Êlubu koÊcielnego.

èród∏o: AIPN, IPN 0892/791, Teczka personalna Teresy Daleckiej.



DAWIDOW MICHA¸

Data i miejsce urodzenia: 24 XII 1912 r., S∏onim,
woj. nowogródzkie
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: sier˝ant UB (1952)

Przebieg s∏u˝by:
25 I 1950 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent placówki Drobin,
1 XII 1950 – PUBP Pu∏tusk – m∏odszy referent placówki Obryte,
1 III 1951 – PUBP Pu∏tusk – referent Referatu V,
1 V 1952 – PUBP Pu∏tusk – starszy referent dla obs∏ugi gm. Obryte,
1 VIII 1952 – PUBP Nowy Dwór – starszy referent terenowy dla obs∏ugi gm. Zegrze,
31 III 1954 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie jako nieprzydatny do pracy w aparacie bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0911/101, Teczka personalna Micha∏a Dawidowa.

D¢BSKI MIECZYS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 31 III 1920 r., Archutówek,
gm. Âwi´cice, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: starszy strzelec UB (1950), plutonowy UB
(1951), sier˝ant UB (1952), starszy sier˝ant UB (1952),
chorà˝y UB (1955), podporucznik UB (1956)

Przebieg s∏u˝by:
17 II 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Âwi´cice,
20 III 1946 – PUBP P∏ock – referent,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – referent placówki Bodzanów,
1 VIII 1948 – PUBP P∏ock – referent Referatu IV,
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1 I 1951 – PUBP P∏oƒsk – referent placówki Za∏uski,
1 I 1953 – PUBP Nowy Dwór – referent terenowy gm. Janówek i Jab∏onna,
1 IV 1955 – PUdsBP Nowy Dwór – referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP Nowy Dwór – oficer operacyjny,
1 I 1957 – KP MO Nowy Dwór – oficer dy˝urny,
31 XII 1958 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony ze wzgl´du na z∏y stan zdrowia.

èród∏o: AIPN, 01133/850, Teczka personalna Mieczys∏awa D´bskiego.

DOBRZY¡SKI EDMUND

Data i miejsce urodzenia: 10 V 1913 r., Maszewo Ma∏e,
pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: porucznik UB (1947), kapitan UB (1949)

Przebieg s∏u˝by:
25 IV 1945 – PUBP P∏ock – p.o. oficer Êledczy,
23 VIII 1945 – PUBP Radzymin – p.o. zast´pca kierownika urz´du,
16 II 1946 – PUBP Radzymin – zast´pca kierownika urz´du,
16 I 1947 – PUBP Gostynin – szef urz´du,
20 VII 1948 – PUBP Grodzisk – szef urz´du,
15 V 1950 – WUBP Warszawa – naczelnik Wydzia∏u V,
31 I 1951 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0833/802, Teczka personalna Edmunda Dobrzyƒskiego.



DOBRZY¡SKI JAN

Data i miejsce urodzenia: 26 X 1911 r., Cleweland, Stany
Zjednoczone
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 3 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1946)

Przebieg s∏u˝by:
26 IV 1945 – PUBP P∏ock – starszy referent,
5 VII 1945 – CW MBP – s∏uchacz,
26 IX 1945 – WUBP Warszawa – starszy referent Sekcji 3 Wydzia∏u I,
1 X 1946 – WUBP Warszawa – kontroler Sekcji 4 Wydzia∏u VIII,
5 XII 1946 – WUBP Warszawa – referent Sekcji 1 Wydzia∏u „B”,
10 I 1948 – WUBP Warszawa – referent Sekcji 2 Wydzia∏u II,
1 VI 1948 – WUBP Warszawa – m∏odszy referent Sekcji 3 Wydzia∏u II,
31 VIII 1951 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
„Zwolniony jako niepewny politycznie, ojciec przebywa w USA i szereg krewnych. Brat
jego podejrzany o utrzymywanie kontaktów z ambasadà USA”.

èród∏o: AIPN, 0864/34, Teczka personalna Jana Dobrzyƒskiego.

DOMINIK CZES¸AWA

Data i miejsce urodzenia: 12 IX 1932 r., Micha∏owo,
gm. Naruszewo, pow. P∏oƒsk
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 2 klasy liceum pedagogicznego
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
12 VI 1951 – PUBP P∏ock – maszynistka na etacie wartownika,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – maszynistka,

198



1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – maszynistka,
31 XII 1956 – zwolniona.

Powód zwolnienia:
Zwolniona w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/192, Teczka personalna Czes∏awy Dominik.

DOMINIK ZDZIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 13 IX 1929 r., Wola Brwileƒska,
gm. ¸àck, pow. Gostynin
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: ma∏a matura
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1953)

Przebieg s∏u˝by:
20 VIII 1952 – PUBP P∏ock – referent przy kierownictwie urz´du,
10 IX 1952 – MSzUB Katowice – s∏uchacz,
1 VIII 1953 – MBP – m∏odszy referent Sekcji 1 Wydzia∏u I Departamentu II,
20 III 1954 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
W teczce personalnej brak informacji o powodach zwolnienia.

èród∏o: AIPN, 0193/1694, Teczka personalna Zdzis∏awa Dominika.

DROZDOWSKI ROMAN

Data i miejsce urodzenia: 24 VI 1927 r., Golub,
pow. Wàbrzeêno
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia
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Przebieg s∏u˝by:
18 IX 1946 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – wartownik ochrony,
31 XII 1948 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie na wniosek Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie.

èród∏o: AIPN, 0892/190, Teczka personalna Romana Drozdowskiego.

DUDKIEWICZ CZES¸AW

Data i miejsce urodzenia: 28 VI 1925 r., Mogielnica,
gm. Majki, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
1 VI 1946 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – wartownik ochrony,
30 XI 1947 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako nieprzydatny do pracy w strukturach resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/163, Teczka personalna Czes∏awa Dudkiewicza.

DUKACZEWSKI ZDZIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 20 VI 1926 r., ˚yrardów
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 3-letnia szko∏a zawodowa
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: starszy sier˝ant UB (1946), podporucznik UB
(1947), porucznik UB (1949)
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Przebieg s∏u˝by:
10 IV 1945 – MUBP ˚yrardów – referent gm. Miechniewicze,
19 XII 1945 – WUBP Warszawa – referent Sekcji 5 Wydzia∏u IV,
25 V 1946 – WUBP Warszawa – p.o. zast´pca kierownika Sekcji 5 Wydzia∏u IV,
1 III 1947 – WUBP Warszawa – starszy referent p.o. kierownik Sekcji 4 Wydzia∏u IV,
1 IX 1947 – WUBP Warszawa – kierownik Sekcji 4 Wydzia∏u IV,
1 VIII 1950 – WUBP Warszawa – kierownik Sekcji 5 Wydzia∏u IV,
1 VI 1951 – PUBP Ciechanów – szef urz´du,
30 IV 1954 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
10 VI 1954 – PUBP P∏ock – starszy referent przy kierownictwie urz´du,
28 II 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 46 pkt 1 Dekretu o s∏u˝bie w organach bezpieczeƒstwa
z 20 lipca 1954 r.

èród∏o: AIPN, 0892/240, Teczka personalna Zdzis∏awa Dukaczewskiego.

DZIKOWICZ JERZY

Data i miejsce urodzenia: 5 III 1931 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy technikum mechanicznego
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1953)

Przebieg s∏u˝by:
1 IX 1952 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
10 IX 1952 – MSzBP Gdaƒsk – s∏uchacz,
10 VIII 1953 – PUBP Pruszków – referent,
15 X 1953 – PUBP P∏ock – referent przy kierownictwie,
31 III 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 46 pkt 2 Dekretu o s∏u˝bie w organach BP z 20 lipca 1954 r.

èród∏o: AIPN, 0892/513, Teczka personalna Jerzego Dzikowicza.
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DZIUBA STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 6 V 1924 r., Chodzie˝,
woj. poznaƒskie
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
10 I 1948 – PUBP P∏ock – wartownik,
15 I 1949 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie na wniosek Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie
za to, ˝e „zachowaniem swoim podrywa∏ zaufanie i autorytet urz´du”.

èród∏o: AIPN, 0892/167, Teczka personalna Stanis∏awa Dziuby.

DZIUBLI¡SKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 21 V 1923 r., Brudzeƒ Du˝y,
pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1952), chorà˝y UB (1953),
podporucznik UB (1954), porucznik SB (1957)

Przebieg s∏u˝by:
2 VII 1951 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu III,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – referent terenowy gm. Lelice i ¸´g,
1 VIII 1953 – PUBP P∏ock – referent terenowy gm. Bia∏a,
1 IX 1953 – PUBP P∏ock – starszy referent terenowy gm. Bia∏a,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – starszy referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny,
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1 I 1957 – KP MO P∏ock – starszy oficer operacyjny referatu ds. BP,
30 XI 1957 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 45 pkt 1 Dekretu z 20 lipca 1954 r. o s∏u˝bie w MO.

èród∏o: AIPN, 0892/168, Teczka personalna Stanis∏awa Dziubliƒskiego.

FALKOWSKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 15 VI 1921 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1951), sier˝ant UB (1952), starszy
sier˝ant UB (1953)

Przebieg s∏u˝by:
15 II 1950 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu IV,
15 I 1951 – MSzZ WUBP Gdaƒsk – s∏uchacz,
01 V 1952 – PUBP P∏ock – referent przy kierownictwie,
15 XI 1952 – PUBP P∏ock – referent Rejonu Ochrony FM˚,
31 III 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony zgodnie z art. 46 pkt 2 Dekretu o s∏u˝bie w organach BP z 20 lipca 1954 r.

èród∏o: AIPN, 0892/572, Teczka personalna Stanis∏awa Falkowskiego.
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FIDRYSIAK JANINA

Data i miejsce urodzenia: 4 VI 1917 r., Nowy Dwór,
pow. Warszawa
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjna
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
2 V 1945 – PUBP P∏ock – sprzàtaczka,
1 VIII 1945 – zwolniona.

Powód zwolnienia:
Zwolniona w zwiàzku z likwidacjà etatu sprzàtaczki.

èród∏o: AIPN, 0892/195, Teczka personalna Janiny Fidrysiak.

FIGURA LUDWIK

Data i miejsce urodzenia: 24 VIII 1928 r., Bielsk,
gm. Kleniewo, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1953), chorà˝y UB (1954)

Przebieg s∏u˝by:
1 XI 1951 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 XII 1952 – PUBP P∏ock – pomocnik komendanta gmachu,
26 VIII 1954 – PUBP P∏ock – referent terenowy gm. Brudzeƒ,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny,
31 XII 1956 – zwolniony.
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Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/194, Teczka personalna Ludwika Figury.

FORYSZEWSKI JÓZEF

Data i miejsce urodzenia: 18 IX 1926 r., Podolszyce,
gm. Rogozino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1952)

Przebieg s∏u˝by:
1 IX 1950 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu IV,
1 V 1951 – PUBP P∏ock – referent Referatu IV,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – starszy referent terenowy gm. Drobin,
30 VI 1953 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/200, Teczka personalna Józefa Foryszewskiego.

GAJDKA STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 10 VI 1927 r., ˚ukowo,
gm. Racià˝, pow. Sierpc
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1950), starszy sier˝ant UB
(1952), chorà˝y UB (1955), podporucznik MO (1959),
porucznik MO (1969)
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Przebieg s∏u˝by:
19 IV 1948 – PUBP P∏ock – referent placówki Bodzanów,
21 V 1949 – CW MBP – s∏uchacz,
1 III 1950 – PUBP P∏oƒsk – referent placówki Gralewo,
1 IX 1951 – PUBP P∏oƒsk – starszy referent placówki Gralewo,
1 V 1952 – PUBP Sierpc – starszy referent terenowy gm. ZawiÊle i Kozie Brody,
15 XI 1952 – PUBP Sierpc – referent terenowy gm. Bia∏yszewo i Gójsk,
1 IV 1955 – PUdsBP Sierpc – starszy referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP Sierpc – oficer operacyjny,
1 IX 1956 – CW MBP – s∏uchacz,
5 XII 1956 – WUdsBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
1 I 1957 – KP MO Sierpc – referent operacyjno-dochodzeniowy Komisariatu Kole-

jowego,
1 III 1957 – KP MO Sierpc – technik dochodzeniowy,
1 IV 1967 – KP MO Sierpc – inspektor techniki dochodzeniowej, referent operacyjny,
1 VI 1975 – KW MO P∏ock – w dyspozycji komendanta wojewódzkiego,
30 IX 1975 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony zgodnie z rozkazem personalnym nr 03304 MSW z 15 wrzeÊnia 1975 r.

èród∏o: AIPN, 0891/4, Teczka personalna Stanis∏awa Gajdki.

GARLICKI ALEKSANDER

Data i miejsce urodzenia: 19 V 1908 r., Ció∏kowo,
gm. Rogozino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: kapral WP (1939)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.

Przebieg s∏u˝by:
25 IV 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Rogozino,
15 IX 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Miszewo Murowane,
20 III 1946 – PUBP P∏ock – referent,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – referent placówki Brudzeƒ Du˝y,
31 V 1948 – zwolniony.



Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/238, Teczka personalna Aleksandra Garlickiego.

G¸OWACKA STANIS¸AWA

Data i miejsce urodzenia: 26 X 1915 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
1 I 1954 – PUBP P∏ock – sprzàtaczka,
6 VI 1955 – PUdsBP P∏ock – sprzàtaczka,
15 II 1956 – zwolniona.

Powód zwolnienia:
Zwolniona w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa publicznego
i likwidacjà etatu sprzàtaczki.

èród∏o: AIPN, 0894/23, Teczka personalna Stanis∏awy G∏owackiej.

G¸OWACKI JAN

Data i miejsce urodzenia: 21 I 1931 r., Radzanowo,
gm. Rogozino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: Êrednia szko∏a zawodowa
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: chorà˝y WP (1953)
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Przebieg s∏u˝by:
03 XII 1953 – PUBP P∏ock – referent terenowy gm. R´bowo – Wyszogród,
10 IX 1954 – CWRdsBP Legionowo – s∏uchacz,
30 VI 1955 – WUdsBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
1 VIII 1955 – PUdsBP P∏ock – referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny,
31 XII 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/236, Teczka personalna Jana G∏owackiego.

GOCY¸A JÓZEF

Data i miejsce urodzenia: 13 XII 1912 r., Wiesió∏ka,
gm. Rokitno Szlacheckie, pow. Zawiercie
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
21 I 1950 – MUBP Zabrze – kierownik RO „Huta Zabrze”,
5 IX 1950 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
14 X 1950 – PUBP P∏ock – kierownik RO – Fabryka Maszyn ˚niwnych,
27 IX 1951 – PUBP P∏ock – kierownik RO Stocznia typu „A” ˚eglugi Paƒstwowej

i Paƒstwowych Dróg Wodnych,
30 X 1951 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na wniosek komisji lekarskiej.

èród∏o: AIPN, 0892/808, Teczka personalna Józefa Gocy∏y.
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GOCY¸A WINCENTY

Data i miejsce urodzenia: 25 V 1923 r., Kowalewo,
gm. ¸´g
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
26 VII 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
14 XI 1945 – WUBP Warszawa – wartownik,
15 V 1946 – PUBP P∏ock – wartownik,
15 III 1947 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/64, Teczka personalna Wincentego Gocy∏y.

GO¸¢BIOWSKI LEONARD

Data i miejsce urodzenia: 10 III 1912 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska 
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
5 II 1947 – PUBP P∏ock – m∏odszy oficer Êledczy,
27 XI 1947 – zmar∏.

Powód zwolnienia:
SkreÊlony z ewidencji pracowników PUBP w zwiàzku ze Êmiercià samobójczà.

èród∏o: AIPN, 0892/292, Teczka personalna Leonarda Go∏´biowskiego.
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GORZYCKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 16 X 1931 r., Szczytno,
gm. Rogozino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 9 klas gimnazjum ogólnokszta∏càcego
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1952), sier˝ant UB (1953),
starszy sier˝ant UB (1953)

Przebieg s∏u˝by:
1 II 1952 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu IV,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – referent przy kierownictwie urz´du,
15 III 1953 – PUBP P∏ock – referent terenowy gm. ¸ubki,
10 IX 1954 – CW MBP – s∏uchacz, 
31 I 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 46 pkt 2 Dekretu o s∏u˝bie w organach BP z 20 lipca 1954 r.

èród∏o: AIPN, 0892/421, Teczka personalna Stanis∏awa Gorzyckiego.

GORZYCKI W¸ADYS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 28 IX 1910 r., Miszewko
Strza∏kowskie, gm. Bielino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
10 I 1946 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 IV 1946 – WUBP Warszawa – wartownik,
30 I 1947 – zwolniony.
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Powód zwolnienia:
Zwolniony ze wzgl´du na z∏y stan zdrowia i przed∏u˝ajàcy si´ pobyt w szpitalu.

èrod∏o: AIPN, 0892/415, Teczka personalna W∏adys∏awa Gorzyckiego.

GORCZYCA HIERONIM

Data i miejsce urodzenia: 3 VII 1927 r., Chodkowo,
gm. Bodzanów, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
1 VIII 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
4 XI 1945 – WUBP Warszawa – wartownik,
7 XII 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/603, Teczka personalna Hieronima Gorczycy.

GORCZYCA STEFAN

Data i miejsce urodzenia: 15 XI 1922 r., Bodzanów,
pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 2 klasy szko∏y handlowej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: starszy sier˝ant UB (1945)
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Przebieg s∏u˝by:
9 II 1945 – PUBP P∏ock – wartownik, 
6 IX 1945 – PUBP M∏awa – komendant urz´du,
15 I 1945 – PUBP Garwolin – referent,
28 I 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN Lu, 0212/160, Teczka personalna Stefana Gorczycy.

GOZDAN MIROS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 5 VI 1924 r., Blichowo,
pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
12 II 1948 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu V,
1 VIII 1948 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent placówki Drobin,
17 X 1949 – zmar∏.

Powód zwolnienia:
SkreÊlony z listy funkcjonariuszy w zwiàzku ze Êmiercià samobójczà.

èród∏o: AIPN, 0892/420, Teczka personalna Miros∏awa Gozdana.
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GÓRECKI KAMIL

Data i miejsce urodzenia: 21 IV 1906 r., Warszawa
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1945), podporucznik UB (1945)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
1 XII 1944 – MUBP Warszawa – wywiadowca,
26 I 1945 – PUBP P∏ock – zast´pca kierownika urz´du,
1 V 1945 – PUBP P∏ock – starszy oficer Êledczy,
1 VII 1945 – PUBP M∏awa – p.o. kierownik urz´du,
9 II 1946 – WUBP Poznaƒ – zast´pca kierownika Sekcji IV Wydzia∏u IV,
28 II 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN Po, 084/1084, Teczka personalna Kamila Góreckiego.

GRABOWSKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 3 V 1923 r., Trzepowo,
gm. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1946), sier˝ant UB (1952), starszy
sier˝ant UB (1953)

Przebieg s∏u˝by:
15 III 1948 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent placówki Bodzanów,
1 I 1949 – PUBP P∏ock – oddzia∏owy aresztu,
1 XI 1950 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu V,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – pomocnik komendanta ochrony,
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1 X 1952 – PUBP P∏ock – komendant ochrony,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – komendant ochrony,
1 II 1956 – PUdsBP P∏ock – referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny,
31 XII 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/416, Teczka personalna Stanis∏awa Grabowskiego.

GRUZA ZYGMUNT

Data i miejsce urodzenia: 19 IV 1926 r., Pep∏owo,
gm. Miszewo Murowane, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
1 XII 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
15 IX 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako nieprzydatny do pracy w resorcie bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/515, Teczka personalna Zygmunta Gruzy.
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GRZEMBSKI JERZY

Data i miejsce urodzenia: 17 IX 1928 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej, 3 klasy szko∏y
zawodowej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1952), sier˝ant UB (1953),
starszy sier˝ant UB (1953)

Przebieg s∏u˝by:
3 I 1952 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent placówki Bodzanów,
30 IV 1952 – PUBP P∏ock – pomocnik wartownika ochrony,
1 X 1952 – PUBP P∏ock – referent przy kierownictwie,
10 IX 1954 – MSzKdsBP Legionowo – s∏uchacz,
28 II 1955 – zwolniony,
1 VIII 1955 – PUdsBP P∏ock – referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP – oficer operacyjny,
31 XII 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
W dniu 28 lutego 1955 r. zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpie-
czeƒstwa. 31 grudnia 1956 r. ponownie zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resor-
tu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/438, Teczka personalna Jerzego Grzembskiego.

GRZYMA¸A KAZIMIERA

Data i miejsce urodzenia: 24 V 1926 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: szko∏a powszechna
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: bez stopnia
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Przebieg s∏u˝by:
18 VII 1949 – PUBP P∏ock – maszynistka (na etacie m∏odszego referenta placówki

Brudzeƒ),
1 IX 1949 – PUBP P∏ock – maszynistka,
1 V 1952 – KW MO Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
31 X 1952 – zwolniona.

Powód zwolnienia:
Zwolniona na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/1129, Teczka personalna Kazimiery Grzyma∏y.

GRZYMA¸A LUDWIK

Data i miejsce urodzenia: 7 VIII 1915 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: starszy strzelec WP (1939)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.

Przebieg s∏u˝by:
25 IV 1945 – PUBP P∏ock – kucharz,
1 VIII 1945 – zdezerterowa∏.

Powód zwolnienia:
SkreÊlony z listy funkcjonariuszy z powodu dezercji. W teczce personalnej brak informacji
o dalszych losach Ludwika Grzyma∏y.

èród∏o: AIPN, 0892/793, Teczka personalna Ludwika Grzyma∏y.
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GUTERMAN EWA

Data i miejsce urodzenia: 15 VII 1905 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: ˝ydowska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjna
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
25 V 1945 – PUBP P∏ock – cenzor,
6 VIII 1945 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
20 VIII 1945 – zwolniona.

Powód zwolnienia:
Zwolniona na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/439, Teczka personalna Ewy Guterman.

GUTKOWSKI ALEKSANDER

Data i miejsce urodzenia: 15 XII 1924 r., Miszewko,
gm. Miszewo Murowane, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: porucznik UB (1947)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.,
Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
16 V 1945 – PUBP P∏ock – referent,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – referent placówki Bodzanów,
30 IV 1948 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie za zatajenie w ankiecie specjalnej rzekomej przynale˝noÊci do AK. 

èród∏o: AIPN, 0892/436, Teczka personalna Aleksandra Gutkowskiego.
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HALE¡SKI ANTONI

Data i miejsce urodzenia: 3 III 1921 r., CieÊle,
gm. Drobin, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 3 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: szeregowy

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
20 IX 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
30 I 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN,  0892/428, Teczka personalna Antoniego Haleƒskiego.

INGWER ZDZIS¸AW MICHA¸

Data i miejsce urodzenia: 15 XI 1927 r., Lwów
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: gimnazjum
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: starszy sier˝ant (1952), chorà˝y (1954),
podporucznik (1955)

Przebieg s∏u˝by:
1 IX 1950 – PUBP Gostynin – m∏odszy referent,
9 VI 1951 – SzMBP w Katowicach – s∏uchacz,
1 II 1952 – PUBP Gostynin – referent przy kierownictwie urz´du,
20 IV 1953 – PUBP P∏ock – starszy referent Referatu XI, 
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – starszy referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny,
31 XII 1956 – zwolniony,
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1 I 1958 – KP MO P∏ock – oficer operacyjny Referatu ds. BP,
1 IX 1958 – KP MO P∏ock – starszy oficer operacyjny Referatu ds. BP,
10 XI 1964 – KP MO P∏ock – starszy oficer techniki operacyjnej Referatu ds. BP,
1 IV 1967 – KP MO P∏ock – starszy oficer techniki operacyjnej grupy „T” Referatu

ds. BP,
31 III 1968 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony za podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o stosunku s∏u˝-
bowym funkcjonariuszy MO i SB.

èród∏o: AIPN, 0892/433, Teczka personalna Zdzis∏awa Ingwera.

IWANIAK JULIAN

Data i miejsce urodzenia: 20 XI 1917 r., Miodusy,
gm. Lelice, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Przebywa∏ we Francji

Przebieg s∏u˝by:
20 II 1945 – PUBP P∏ock – referent,
25 IV 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Lelice,
20 VI 1945 – zabity.

Powód zwolnienia:
Zabity przez oddzia∏ NSZ ppor. Józefa Boguszewskiego „Lwa” za szczególne
zaanga˝owanie w dzia∏ania przeciw podziemiu niepodleg∏oÊciowemu oraz podczas
parcelacji majàtków i dzia∏aƒ przeciw w∏aÊcicielom ziemskim w ramach reformy rolnej.

èród∏o: AIPN, 0892/15, Teczka personalna Juliana Iwaniaka.



IWANICKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 28 IV 1920 r., Radzie Stare,
gm. Ludwin, pow. Lubartów
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: starszy sier˝ant z AL

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
25 I 1945 – PUBP P∏ock – kierownik Sekcji 4,
15 I 1946 – zwolniony,
23 VI 1946 – wi´zienie we Wronkach – stra˝nik,
31 X 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
15 stycznia 1946 r. zwolniony na podstawie orzeczenia lekarskiego ze wzgl´du na z∏y stan
zdrowia. 31 paêdziernika 1946 r. zwolniony na podstawie orzeczenia lekarskiego jako
niezdolny do pracy z powodu choroby.

èród∏o: AIPN, 0892/414, Teczka personalna Stanis∏awa Iwanickiego.

IWANICKI STEFAN

Data i miejsce urodzenia: 13 XII 1919 r., Warszawa
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPS, PPR, PZPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1949), podporucznik UB (1950)

Przebieg s∏u˝by:
14 VI 1945 – WUBP Warszawa – m∏odszy referent Sekcji II Wydzia∏u I,
5 VIII 1945 – WUBP Warszawa – starszy referent Sekcji II Wydzia∏u I,
1 I 1946 – WUBP Warszawa – referent Sekcji II Wydzia∏u WB,
1 VI 1948 – WUBP Warszawa – starszy referent Sekcji II Referatu ND Wydzia∏u III,
1 V 1949 – PUBP P∏ock – starszy referent Referatu III,
31 V 1951 – zwolniony.
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Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie w zwiàzku z oskar˝eniem o stosowanie niedozwolonych metod
Êledczych. Aresztowany 5 czerwca 1951 r. Wojskowy Sàd Rejonowy w Warszawie w dniu
10 sierpnia 1951 r. uzna∏, ˝e Stefan Iwanicki jest winny m.in. „˝e w poczàtkach czerwca
1950 r. daty bli˝ej nie ustalonej w P∏ocku, jako funkcjonariusz PUBP P∏ock dopuÊci∏ si´
nadu˝ycia w∏adzy przez to, ˝e na terenie PUBP P∏ock w trakcie przes∏uchiwania zatrzyma-
nego Êw[iadka] Badurskiego, wobec nieprzyznania si´ tego˝ stosowa∏ niedozwolone meto-
dy Êledztwa a to: kaza∏ ww. robiç przysiady, siedzieç na nodze od krzes∏a – wszystko to 
w celu wymuszenia zeznaƒ” i skaza∏ go na 5 lat wi´zienia i degradacj´2.

èród∏o: Sr 679/51, Akta sprawy Stefana Iwanickiego i innych.

JAB¸O¡SKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 5 XII 1921 r., Kunary,
gm. Kleniewo, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1947), sier˝ant UB (1950), chorà˝y
UB (1952), podporucznik UB (1954), porucznik SB (1957)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.

Przebieg s∏u˝by:
19 X 1946 – PUBP P∏ock – p.o. dowódca warty,
1 IV 1947 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu III,
1 VIII 1948 – referent Referatu III,
1 VI 1951 – PUBP P∏ock – starszy referent Referatu III,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – starszy referent przy kierownictwie,
1 VI 1954 – PUBP P∏ock – kierownik Rejonu Ochrony Stocznia,
1 VIII 1954 – WUBP Warszawa – starszy referent Referatu ˚eglugi w P∏ocku,
1 IV 1955 – WUdsBP Warszawa – starszy referent Referatu V w P∏ocku Wydzia∏u V,
1 IV 1956 – WUdsBP Warszawa – oficer operacyjny Referatu V w P∏ocku Wydzia∏u V,
1 I 1957 – KP MO P∏ock – starszy oficer operacyjny Referatu ds. BP,
25 XI 1957 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 45 pkt 1 Dekretu z 20 lipca 1954 r.

èród∏o: AIPN, IPN 0892/426, Teczka personalna Stanis∏awa Jab∏oƒskiego.
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JAB¸O¡SKI ZENON

Data i miejsce urodzenia: 26 VII 1926 r., Du˝y Duninów,
pow. Gostynin
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1952), sier˝ant UB (1953),
starszy sier˝ant UB (1954)

Przebieg s∏u˝by:
10 II 1950 – PUBP M∏awa – wartownik,
15 IX 1950 – PUBP M∏awa – m∏odszy referent placówki Szreƒsk,
1 XII 1951 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent placówki Drobin,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – referent terenowy gm. Brudzeƒ,
15 X 1953 – PUBP P∏ock – referent terenowy gm. ¸ubki,
31 III 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony zgodnie z artyku∏em 46 pkt 2 Dekretu z 20 lipca 1954 r.

èród∏o: AIPN, 0892/434, Teczka personalna Zenona Jab∏oƒskiego.

JAB¸O¡SKI ZYGMUNT

Data i miejsce urodzenia: 6 IV 1924 r., Ogorzelice,
gm. Zàgoty, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1953)

Przebieg s∏u˝by:
4 V 1949 – Kolonia Rolna Ogorzelice3 – pracownik kontraktowy,
1 IV 1950 – Kolonia Rolna Ogorzelice – pracownik kontraktowy,

3 Kolonia Rolna w Ogorzelicach by∏a karnym obozem pracy podlegajàcym wi´zieniu w P∏ocku. Zaopa-
trywa∏a je w ˝ywnoÊç i produkty rolne.



17 V 1951 – Wi´zienie Warszawa II – stra˝nik,
1 VII 1951 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – wartownik ochrony,
1 IV 1955 – KW MO Warszawa – w dyspozycji komendanta,
1 V 1955 – KP MO P∏ock – funkcjonariusz posterunku Ma∏a WieÊ,
1 VIII 1955 – KP MO P∏ock – funkcjonariusz dru˝yny Kompanii Rezerwowej,
30 XII 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´ w zwiàzku z przejÊciem do innej pracy.

èród∏o: AIPN, 0891/1131, Teczka personalna Zygmunta Jab∏oƒskiego.

JAKUBIAK JÓZEF

Data i miejsce urodzenia: 20 XI 1918 r., Osiek,
gm. Bodzanów, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
25 IV 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Bodzanów,
20 III 1946 – PUBP P∏ock – referent,
31 X 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/449, Teczka personalna Józefa Jakubiaka.
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JAKUBOWSKI S¸AWOMIR

Data i miejsce urodzenia: 7 VIII 1925 r., Zakrzewo,
gm. Miszewo Murowane, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: starszy sier˝ant UB (1950)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa,
wi´zieƒ obozu koncentracyjnego Stutthof

Przebieg s∏u˝by:
3 V 1949 – PUBP P∏ock – wartownik,
19 XI 1949 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu III,
31 V 1951 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie w zwiàzku z oskar˝eniem o stosowanie niedozwolonych metod
Êledczych. Aresztowany 22 maja 1951 r. Wojskowy Sàd Rejonowy w Warszawie w dniu
10 sierpnia 1951 r. uzna∏, ˝e S∏awomir Jakubowski jest winny, „˝e w dniach 16 i 17 kwiet-
nia 1951 r. w P∏ocku jako funkcjonariusz PUBP P∏ock dopuÊci∏ si´ nadu˝ycia w∏adzy przez
to, ˝e jako funkcjonariusz PUBP P∏ock przes∏uchujàc Êwiadka Archutowskiego jako po-
dejrzanego stosowa∏ niedozwolone metody Êledztwa, a mianowicie bicie...” i skaza∏ go na
4 lata wi´zienia i degradacj´.

èród∏o: AIPN, 0892/792, Teczka personalna S∏awomira Jakubowskiego.

JANKOWSKI HENRYK

Data i miejsce urodzenia: 6 I 1925 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: podporucznik UB (1945)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa



Przebieg s∏u˝by:
9 III 1945 – PUBP P∏ock – wywiadowca,
13 VI 1945 – PUBP W´grów – starszy referent,
6 IX 1945 – PUBP Gostynin – starszy referent4,
23 VII 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/453, Teczka personalna Henryka Jankowskiego.

JANKOWSKI JÓZEF

Data i miejsce urodzenia: 3 II 1905 r., Przedecz,
gm. W∏oc∏awek
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 3 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia
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4 10 IX 1945 r. Henryk Jankowski zamordowa∏ we wsi Golonka k. Gàbina leÊniczego Ludwika
Nalewajskiego, w okresie okupacji niemieckiej ˝o∏nierza Armii Krajowej z placówki w Gàbinie. Wed-
∏ug ustaleƒ Antoniego Zarembiuka, oficera Êledczego WUBP w Warszawie, rozpatrujàcego materia∏y
dochodzeniowe w sprawie morderstwa, przebieg zdarzenia wyglàda∏ nast´pujàco: „w miesiàcu wrzeÊ-
niu 1945 r. szef PUBP w Gostyninie, posiadajàc dane informacyjne wskazujàce o tym, ˝e leÊniczy Na-
lewajski Ludwik, zam. w Gàbinie, jest cz∏onkiem nielegalnej organizacji i posiada bez zezwolenia w∏a-
dzy broƒ palnà, dnia 10 IX 1945 r. wys∏a∏ grup´ funkcjonariuszy UB, w sk∏ad której weszli por. Pusto∏a,
ppor. Jankowski i kilku innych, w celu zatrzymania podejrzanego. Tego˝ dnia oko∏o godz. czwartej nad
ranem wymienieni przybyli na miejsce zamieszkania Nalewajskiego, gdzie por. Pusto∏a i ppor. Jankow-
ski weszli do prywatnego mieszkania podejrzanego, zaÊ pozostali zatrzymali si´ na zewnàtrz budynku.
W mieszkaniu zastali Nalewajskiego Êpiàcego w ∏ó˝ku, któremu oÊwiadczyli, ˝e zostaje aresztowany,
wobec czego nale˝y ubraç si´. W czasie ubierania si´ Nalewajskiego por. Pusto∏a mieszkanie opuÊci∏,
zaÊ przy ubierajàcym si´ pozosta∏ ppor. Jankowski, stojàc w drzwiach z automatem w r´ku. Po chwili
Nalewajski ubra∏ si´ i podszed∏ do stojàcego ppor. Jankowskiego, którego popchni´ciem pozby∏ si´
z mieszkania, zapierzajàc [sic!] za nim drzwi, wobec czego Jankowski, majàc na myÊli wykonywany roz-
kaz szefa Urz´du, w celu niedopuszczenia do ucieczki ww. oraz z obawy na to, ˝e ostatni mo˝e u˝yç
przeciw niemu broni, a tak˝e dzia∏ajàc jednoczeÊnie w obronie odparcia bezprawnego zamachu na sie-
bie, u˝y∏ posiadanej broni s∏u˝bowej, pistoletu, strzelajàc kilkakrotnie przez zamkni´te drzwi do poko-
ju, w którym znajdowa∏ si´ Nalewajski, który na skutek tych strza∏ów zosta∏ Êmiertelnie ranny i po od-
wiezieniu do szpitala zmar∏ 13 wrzeÊnia 1945 r. W tym czasie zosta∏a ranna w nog´ s∏u˝àca
Nalewajskiego, która znajdowa∏a si´ równie˝ wewnàtrz pokoju” (AIPN,  0892/453, Teczka personalna
Henryka Jankowskiego, Postanowienie o umorzeniu dochodzenia, k. 45).
Wed∏ug relacji syna Ludwika Nalewajskiego zdarzenie to mia∏o inny przebieg. Funkcjonariusze UB we-
szli do mieszkania dopiero po postrzeleniu Nalewajskiego przez zamkni´te drzwi, które chcia∏ otwo-
rzyç zbudzony ∏omotaniem do nich.



Przebieg s∏u˝by:
26 VIII 1945 – PUBP P∏ock – referent,
1 X 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako „nieodpowiedzialny, niezachowujàcy tajemnicy s∏u˝bowej”.

èród∏o: AIPN, 0892/455, Teczka personalna Józefa Jankowskiego.

JANKOWSKI ZDZIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 30 II 1926 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
25 VIII 1950 – PUBP P∏ock – wartownik,
3 V 1952 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/483, Teczka personalna Zdzis∏awa Jankowskiego.

JANOCHA LUCJAN

Data i miejsce urodzenia: 7 I 1930 r., Duninów Nowy,
pow. Gostynin
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 3 klasy szko∏y zawodowej (energetycznej)
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1953), starszy sier˝ant UB (1954),
chorà˝y UB (1956)
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Przebieg s∏u˝by:
23 IV 1953 – PUBP P∏ock – referent Rejonu Ochrony Stocznia,
1 VII 1953 – PUBP P∏ock – referent terenowy gm. Miszewo Murowane,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – referent operacyjny,
1 IX 1955 – MSzZ – s∏uchacz,
31 VII 1956 – WUdsBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
1 VIII 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny,
31 XII 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/478, Teczka personalna Lucjana Janochy.

JASI¡SKI HENRYK

Data i miejsce urodzenia: 2 XI 1920 r., Krawieczyn,
gm. Staroêreby, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ:

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
20 I 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Brudzeƒ5,
15 IX 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Bodzanów,
20 III 1946 – PUBP P∏ock – referent,
1 V 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/457, Teczka personalna Henryka Jasiƒskiego.

5 Data wstàpienia do s∏u˝by w UB ustalona zosta∏a na podstawie oÊwiadczenia Êwiadków, by∏ych funkcjo-
nariuszy PUBP w P∏ocku, dopiero 20 kwietnia 1960 r. Jest to jednak data b∏´dna, bowiem 20 stycznia
1945 r. P∏ock zajmowali jeszcze Niemcy, natomiast PUBP w P∏ocku utworzony zosta∏ oficjalnie 26 stycz-
nia 1945 r. Tak wi´c Henryk Jasiƒski albo wstàpi∏ do dowodzonej przez Tadeusza Konopk´ Grupy Ope-
racyjnej UB, albo Êwiadkowie mylili si´.



JASI¡SKI KAZIMIERZ

Data i miejsce urodzenia: 19 VI 1924 r., Sikórz, 
gm. Bia∏a, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1946), chorà˝y UB (1949),
podporucznik UB (1952)

Przebieg s∏u˝by:
23 III 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
16 IV 1946 – PUBP Garwolin – referent ewidencji operacyjnej,
20 V 1947 – PUBP Soko∏ów Podlaski – referent ewidencji operacyjnej,
1 X 1947 – PUBP Soko∏ów Podlaski – referent ewidencji operacyjnej Referatu II,
1 VIII 1948 – PUBP Soko∏ów Podlaski – referent Referatu V,
1 XI 1948 – PUBP Gostynin – starszy referent Referatu V,
1 V 1951 – PUBP Grodzisk Mazowiecki – starszy referent Referatu V,
1 V 1952 – PUBP Grodzisk Mazowiecki – starszy referent przy kierownictwie,
15 X 1954 – WUBP Warszawa – referent Sekcji 1 Wydzia∏u XI,
31 III 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony „jako wykluczony z szeregów partii i skompromitowany swoim uprzednim
post´powaniem”.

èród∏o: AIPN, 0864/98, Teczka personalna Kazimierza Jasiƒskiego.

JASI¡SKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 28 III 1922 r., Sikórz,
gm. Bia∏a, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1952), sier˝ant UB (1952),
starszy sier˝ant UB (1953)
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Przebieg s∏u˝by:
7 XI 1949 – PUBP P∏ock – referent Referatu Ochrony Typu „A” w Stoczni,
1 IX 1952 – PUBP P∏ock – referent Referatu Ochrony Fabryki Maszyn ˚niwnych,
13 XI 1952 – PUBP P∏ock – referent przy kierownictwie,
30 VI 1954 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/456, Teczka personalna Stanis∏awa Jasiƒskiego.

JASI¡SKI W¸ADYS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 27 III 1920 r., Wyszogród,
pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
7 XII 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Wyszogród,
20 III 1946 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent,
15 IX 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/458, Teczka personalna W∏adys∏awa Jasiƒskiego.
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JASI¡SKI TADEUSZ

Data i miejsce urodzenia: 22 III 1924 r., Chodkowo,
gm. Bodzanów, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: kapral WP (1944), podporucznik UB (1946)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Ludowe Wojsko Polskie

Przebieg s∏u˝by:
31 I 1945 – PUBP P∏ock – wywiadowca,
16 VII 1945 – PUBP Maków Mazowiecki – zast´pca kierownika urz´du,
3 VI 1946 – CW MBP – s∏uchacz,
22 IX 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z aresztowaniem przez Wydzia∏ ds. Funkcjonariuszy WUBP
w Warszawie za zabójstwo z premedytacjà podczas zabawy tanecznej w Bodzanowie
k. P∏ocka Jadwigi Mroczkowskiej. W teczce personalnej Tadeusza Jasiƒskiego brak infor-
macji o dalszych konsekwencjach prawnych tego czynu.

èród∏o: AIPN, 0957/421, Teczka personalna Tadeusza Jasiƒskiego.

JASI¡SKI ZENON

Data i miejsce urodzenia: 16 XI 1926 r., Sk´pe,
pow. Lipno
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: bez stopnia
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Przebieg s∏u˝by:
1 X 1947 – PUBP P∏ock – wartownik aresztu,
1 II 1949 – PUBP P∏ock – oficer Êledczy,
30 IX 1949 – zwolniony6.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie w zwiàzku z aresztowaniem 27 wrzeÊnia 1949 r. przez Wydzia∏
ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie. Oskar˝ony o to, ˝e: „jako funkcjonariusz Urz´-
du Bezpieczeƒstwa Publicznego w P∏ocku dopuÊci∏ si´ nadu˝ycia swej w∏adzy, przez to, ˝e
w dniu 3 grudnia 1948 r. podczas przes∏uchania osadzonego w areszcie w P∏oƒsku cz∏on-
ka bandy NZW Kawczyƒskiego Wincentego ps. „Wilk” stosowa∏ wzgl´dem ww. niedozwo-
lonà w Êledztwie metod´ bicia, powodujàc szereg obra˝eƒ na jego ciele, które poÊrednio
przyczyni∏y si´ do tego, i˝ dnia 13 grudnia 1948 r. wym. Kawczyƒski zmar∏ w szpitalu wi´-
ziennym Warszawa Mokotów”. Wyrokiem Wojskowego Sàdu Rejonowego w Warszawie,
w dniu 16 grudnia 1949 r. skazany na „3 lata wi´zienia”.

èród∏o: AIPN, 1001/849, Akta Wojskowego Sàdu Rejonowego w Warszawie.

JASZCZAK TADEUSZ

Data i miejsce urodzenia: 2 IV 1925 r., Cekanowo,
gm. Zàgoty, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: szeregowy

Przebieg s∏u˝by:
31 VIII 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
2 X 1945 – PUBP Grójec – wartownik,
18 X 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako bezwartoÊciowy do pracy w UB.

èród∏o: AIPN, 0870/86, Teczka personalna Tadeusza Jaszczaka.

6 Informacja dotyczàca przebiegu s∏u˝by niepe∏na ustalona na podstawie zapisów w kartotece osobowej
by∏ych funkcjonariuszy resortu bezpieczeƒstwa. Teczka akt osobowych Zenona Jasiƒskiego nie znajdu-
je si´ w zasobach archiwalnych IPN.



JAWORSKI FRANCISZEK

Data i miejsce urodzenia: 16 XI 1919 r., S´kowo,
gm. Zàgoty, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: szeregowy

Przebieg s∏u˝by:
26 IX 1946 – PUBP W´grów – referent,
27 II 1947 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent placówki Drobin,
21 XI 1947 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z aresztowaniem przez Wydzia∏ ds. Funkcjonariuszy WUBP w War-
szawie. Wojskowy Sàd Rejonowy w Warszawie w dniu 26 stycznia 1948 r. uzna∏ Franciszka
Jaworskiego winnym tego, „˝e w dniu 3 listopada 1947 r. w Staroêrebach, pow. P∏ock, jako
funkcjonariusz UB b´dàc w s∏u˝bie, z pobudek osobistych dopuÊci∏ si´ nadu˝ycia w∏adzy
przez to, ˝e oko∏o godz. 18 zatrzyma∏ idàcych ulicà – G[…] Jadwig´, W[…] W∏adys∏aw´,
O[…] Stanis∏awa i H[…] Walentego, a doprowadzajàc ich do posterunku MO w Staroêre-
bach pobi∏ pistoletem po twarzy O. Stanis∏awa, nadto podczas przes∏uchania niewiast – po-
leci∏ im rozebraç si´ do naga, czym dopuÊci∏ si´ przest´pstwa” oraz „˝e w czasie i miejscu
wy˝ej opisanym po przeprowadzeniu rewizji u zatrzymanej G. Jadwigi, której kaza∏ si´ ro-
zebraç do naga, doprowadzi∏ jà przemocà do poddania si´ czynowi nierzàdnemu, czym do-
puÊci∏ si´ przest´pstwa”. Sàd skaza∏ Franciszka Jaworskiego na kar´ 8 lat wi´zienia.

èród∏o: AIPN, 0891/245, Teczka personalna Franciszka Jaworskiego.

J¢DRZEJEWSKI MIECZYS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 7 VII 1920 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: szko∏a kreÊlarska
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: bez stopnia
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Przebieg s∏u˝by:
25 IV 1945 – PUBP P∏ock – buchalter,
7 VII 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako „nienadajàcy si´ na stanowisko buchaltera, ani te˝ na ˝adne inne”.

èród∏o: AIPN, 0892/471, Teczka personalna Mieczys∏awa J´drzejewskiego.

J¢DRZEJEWSKI WINCENTY

Data i miejsce urodzenia: 16 I 1927 r., G∏ówina,
gm. Halin, pow. Lipno
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1950), sier˝ant UB (1953),
starszy sier˝ant UB (1953)

Przebieg s∏u˝by:
28 VIII 1950 – PUBP P∏ock – wartownik,
15 I 1951 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu Komunikacyjnego,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – referent Punktu „B”,
1 IV 1955 – KW MO Warszawa – w dyspozycji komendanta, 
1 V 1955 – KP MO P∏ock – dzielnicowy,
1 VIII 1957 – KP MO P∏ock – milicjant plutonu s∏u˝bowego,
1 I 1959 – KP MO P∏ock – dowódca dru˝yny plutonu s∏u˝bowego,
1 XII 1960 – KP MO P∏ock – dowódca dru˝yny 4a, p.o. dowódca Plutonu Pogotowia

Patroli i Posterunków Sta∏ych,
1 VI 1962 – KP MO P∏ock – dowódca Plutonu Pogotowia Patroli i Posterunków

Sta∏ych,
31 V 1971 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 5 Ustawy z 31 maja 1959 r.

èród∏o: AIPN, 0891/1234, Teczka personalna Wincentego J´drzejewskiego.
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JURGIEL IRENA

Data i miejsce urodzenia: 27 II 1922 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjna
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
25 V 1945 – PUBP P∏ock – cenzor,
6 VIII 1945 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
20 VIII 1945 – zwolniona.

Powód zwolnienia:
Zwolniona na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/469, Teczka personalna Ireny Jurgiel.

KACZMARCZYK MIECZYS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 22 I 1910 r., Warszawa
Pochodzenie spo∏eczne: inteligenckie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas gimnazjum humanistycznego,
seminarium nauczycielskie
Przynale˝noÊç partyjna: PPS
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
26 VIII 1945 – PUBP P∏ock – referent w grupie miejskiej,
18 X 1945 – PUBP P∏ock – zast´pca kierownika powiatowego kontrwywiadu,
20 III 1946 – PUBP P∏ock – referent,
10 VII 1946 – zdezerterowa∏.
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Powód zwolnienia:
SkreÊlony z ewidencji funkcjonariuszy w zwiàzku z dezercjà.

èród∏o: AIPN, 0892/466. Teczka personalna Mieczys∏awa Kaczmarczyka.

KALINOWSKI BOLES¸AW

Data i miejsce urodzenia: 9 I 1917 r., Radzanowo,
gm. Rogozino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: szeregowy

Przebieg s∏u˝by:
1 X 1946 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent,
31 V 1947 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/649, Teczka personalna Boles∏awa Kalinowskiego.

KAMI¡SKI WAC¸AW

Data i miejsce urodzenia: 21 I 1925 r., Grabiny, gm. ¸àck,
pow. Gostynin
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 3 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia
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Przebieg s∏u˝by:
25 IX 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
23 XI 1945 – PUBP W´grów – wartownik,
1 IV 1948 – zabity.

Powód zwolnienia:
Zabity w okolicy wsi Trzebucza, gm. Sino∏´ka, pow. W´grów, podczas przewo˝enia wi´ê-
niów z PUBP w W´growie do prokuratury w Warszawie7.

èród∏o: AIPN Lu, 0212/210, Teczka personalna Wac∏awa Kamiƒskiego.

KARCZMARSKI WAC¸AW

Data i miejsce urodzenia: 16 VI 1921 r., Zawieprzyce,
gm. Spiczyn, pow. Lubartów, woj. lubelskie
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1945), starszy sier˝ant UB (1945)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa, Armia Krajowa

Przebieg s∏u˝by:
13 IV 1945 – PUBP P∏ock – starszy referent,
1 X 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´ w zwiàzku z wyjazdem na ziemie odzyskane. W lutym 1949 r.
ubiega∏ si´ o przyj´cie do WUBP we Wroc∏awiu. W zwiàzku z ujawnieniem faktu, i˝
w maju 1944 r. przeszed∏ z AL do AK, nie zosta∏ przyj´ty.

èród∏o: AIPN, 0892/467, Teczka personalna Wac∏awa Karczmarskiego.
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7 Akcj´ odbicia wi´êniów przeprowadzi∏ oddzia∏ NSZ Rejonu Mrozy dowodzony przez por. Zygmunta
Jezierskiego „Or∏a”.



KASZUBSKI ZDZIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 30 I 1925 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: szeregowy

Przebieg s∏u˝by:
6 VII 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 X 1945 – PUBP Grójec – wartownik,
1 XI 1945 – PUBP Grójec – m∏odszy referent,
1 I 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako „niezdyscyplinowany”, nieprzydatny do pracy w UB.

èród∏o: AIPN, 0870/89, Teczka personalna Zdzis∏awa Kaszubskiego.

KAWA¸EK BOLES¸AW

Data i miejsce urodzenia: 7 VII 1923 r., Jasiecznica,
gm. B∏aziny, pow. Wierzbnik, woj. kieleckie
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1945)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
26 II 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Staroêreby,
12 VI 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
15 VIII 1945 – zwolniony.
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Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0891/1260, Teczka personalna Boles∏awa Kawa∏ka.

KAèMIERCZAK JERZY

Data i miejsce urodzenia: 2 XI 1927 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
1 X 1950 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent placówki Bodzanów,
1 II 1951 – PUBP P∏ock – wartownik,
31 I 1952 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/482, Teczka personalna Jerzego Kaêmierczaka.

K¢DZIERSKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 22 IV 1908 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.
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Przebieg s∏u˝by:
26 VII 1945 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Grupy Miejskiej,
20  IX 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako nieprzydatny do pracy w organach resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/477, Teczka personalna Stanis∏awa K´dzierskiego.

K¢DZIERSKI WAC¸AW

Data i miejsce urodzenia: 22 II 1913 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ:

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.

Przebieg s∏u˝by:
26 VIII 1945 – PUBP P∏ock – referent Grupy Miejskiej,
18 X 1945 – PUBP P∏ock – starszy referent (komendant warty),
15 I 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako nieprzydatny do pracy w organach resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/474, Teczka personalna Wac∏awa K´dzierskiego.

K¢DZIERSKI ZYGMUNT

Data i miejsce urodzenia: 13 IX 1924 r., Miszewsko
Strza∏kowskie, gm. Bielino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1952), sier˝ant UB (1953),
starszy sier˝ant UB (1953), chorà˝y UB (1955)
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Przebieg s∏u˝by:
1 VI 1951 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu IV,
1 XII 1951 – MSzBP Kraków – s∏uchacz,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – referent powiatowy,
1 X 1952 – PUBP P∏ock – referent przy kierownictwie,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny,
20 VII 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 46 pkt 5 Dekretu o s∏u˝bie w organach BP z 20 lipca 1954 r.

èród∏o: AIPN, 0892/475, Teczka personalna Zygmunta K´dzierskiego.

KIE¸EK JÓZEF

Data i miejsce urodzenia: 1 X 1915 r., Ma∏yszyn,
gm. Mirzec, pow. I∏˝a, woj. kieleckie
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: kapral UB (1945)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.

Przebieg s∏u˝by:
6 III 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Staroêreby,
11 VII 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
W teczce personalnej brak informacji o powodach zwolnienia.

èród∏o: AIPN, 0892/481, Teczka personalna Józefa Kie∏ka.
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KLAROWSKI MICHA¸

Data i miejsce urodzenia: 15 V 1920 r., Julcancy
Chmuszytki, pow. Troki Wileƒskie
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 2 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ:

Przebieg s∏u˝by:
27 I 1947 – PUBP P∏ock – szofer,
30 VI 1948 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/487, Teczka personalna Micha∏a Klarowskiego.

KLONOWSKI ADAM

Data i miejsce urodzenia: 2 X 1908 r., Winnica,
gm. Brudzeƒ, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Przebywa∏ w Zwiàzku Radzieckim

Przebieg s∏u˝by:
15 II 1945 – PUBP P∏ock – referent,
20 III 1946 – PUBP P∏ock – referent gm. Wyszogród,
1 VIII 1947 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie, gdy˝ „dnia 8 maja 1947 r. Klonowski bez wymaganego zezwole-
nia swoich zwierzchników zawar∏ w Wyszogrodzie zwiàzek ma∏˝eƒski z siedemnastoletnià
Alicjà Listke, córkà volksdeutscha II grupy. Pe∏niàc funkcj´ gminnego referenta UB przy po-
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sterunku MO w Wyszogrodzie przez zawarcie zwiàzku ma∏˝eƒskiego z córkà volksdeutscha,
sta∏ si´ w dniu 13 i 14 maja 1947 r. jednym z powodów manifestacji ludnoÊci w ww. miejsco-
woÊci, a sprowokowanej przez nieodpowiedzialne zachowania si´ funkcjonariuszy MO”.

èród∏o: AIPN, 0892/488, Teczka personalna Adama Klonowskiego.

KOCO¡ RYSZARD

Data i miejsce urodzenia: 19 IX 1925 r., Borzychy,
gm. StarowieÊ, pow. W´grów
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: szeregowy

Przebieg s∏u˝by:
23 IV 1945 – PUBP W´grów – wartownik,
3 VIII 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
15 III 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony zgodnie z orzeczeniem komisji lekarskiej ze wzgl´du na z∏y stan zdrowia.

èród∏o: AIPN, 0833/980, Teczka personalna Ryszarda Koconia.

KOKOSZA WAC¸AW

Data i miejsce urodzenia: 20 IX 1921 r., Radzanowo,
D´bniki, gm. Rogozino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1952), starszy sier˝ant UB (1953),
chorà˝y UB (1954)
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Przebieg s∏u˝by:
25 VI 1947 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 I 1951 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent  placówki Brudzeƒ Du˝y,
1 IV 1951 – PUBP P∏ock – referent ds. wywiadu,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – starszy referent terenowy gm. Bodzanów,
1 VII 1953 – PUBP P∏ock – starszy referent punktu „B”,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – starszy referent Referatu IX,
1 I 1956 – PUdsBP P∏ock – referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny,
31 VII 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa, na podstawie
art. 46 pkt 1 Dekretu z 20 lipca 1954 r.

èród∏o: AIPN, 0892/493, Teczka personalna Wac∏awa Kokoszy.

KO¸ODZIEJSKI KAZIMIERZ

Data i miejsce urodzenia: 17 II 1912 r., M∏awa
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze 
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: Êrednie (szko∏a handlowa)
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: podporucznik Wojska Polskiego (1937),
podporucznik UB (1945)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.,
Armia Krajowa (?)

Przebieg s∏u˝by:
26 VII 1945 – PUBP P∏ock –  referent miejski,
15 IX 1945 – PUBP P∏ock – starszy referent miejski,
10 I 1946 – PUBP P∏ock – kierownik powiatowego kontrwywiadu,
17 II 1946 – zabity.

Powód zwolnienia:
Zabity przez nieznanych sprawców 17 lutego 1946 r. Wed∏ug kierownika PUBP w P∏ocku
zdarzenia wyglàda∏y nast´pujàco: „W dniu 17 II 46 r. zosta∏ zamordowany w bestialski
sposób Kazimierz Ko∏odziejski. Przyjechali do niego bryczkà w kilka osób, dwóch z nich
wesz∏o do mieszkania i wywo∏ali go, twierdzàc, ˝e sà z UB. Wywieêli go bryczkà na ul. Kró-
lewieckà w P∏ocku, skàd po dokonaniu morderstwa zbiegli tà samà bryczkà.
W zwiàzku z tym nale˝y zaznaczyç, ˝e Ko∏odziejski Kazimierz móg∏ zdecydowaç si´ wyjÊç
(mi´dzy godz. 8–9) tylko z osobami dobrze mu znanymi i w chwili Êmierci wed∏ug zeznaƒ
Êwiadków wo∏a∏ – »Towarzysze, co robicie?«. Sta∏o si´ to na ul. Królewieckiej, w ogrodzie,
w domu jednopi´trowym”.
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Wed∏ug zeznaƒ matki zamordowanego mia∏ to byç ktoÊ w mundurze ˝o∏nierskim, w czap-
ce podobnej do sowieckiej oraz cywil jasnoblond i on ich musia∏ dobrze znaç, gdy˝ mówi∏
do matki wychodzàc – »To sà ludzie z UB« i ˝e musi wyjÊç w sprawie s∏u˝bowej”8.

èród∏o: AIPN, 0892/490, Teczka personalna Kazimierza Ko∏odziejskiego.

KONECZNY MIECZYS¸AW STEFAN

Data i miejsce urodzenia: 2 IX 1924 r., Szczecin,
gm. Dmosin, pow. Brzeziny, woj. ∏ódzkie
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: podporucznik UB (1950)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
5 II 1945 – PUBP P∏ock – wywiadowca,
15 IX 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Zàbki,
16 IV 1946 – PUBP Garwolin – referent,
1 X 1947 – PUBP Garwolin – m∏odszy referent Referatu III,
1 VIII 1948 – PUBP Garwolin – starszy referent Referatu III,
1 VIII 1950 – PUBP Ciechanów – zast´pca szefa urz´du,
31 V 1951 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie w zwiàzku z aresztowaniem przez Wydzia∏ ds. Funkcjonariuszy
WUBP w Warszawie. Wyrokiem Wojskowego Sàdu Rejonowego w Warszawie w dniu

8 Nazwiska morderców oraz powód zabójstwa ustalone zosta∏y dopiero w 1954 r. podczas Êledztwa pro-
wadzonego przez KW MO w Warszawie przeciw funkcjonariuszom UB i MO, cz∏onkom tzw. Grupy
Operacyjnej PPR, którzy w latach 1945–1946 w województwie warszawskim mordowali by∏ych ˝o∏nie-
rzy AK i aktywnych cz∏onków PSL. W przygotowanym sprawozdaniu z 11 sierpnia 1954 r. czytamy m.in.:
„W miesiàcu lutym 1946 r. (bli˝szych danych brak) kpt. Lewicki wspólnie z Tyburskim Edwardem w bli-
˝ej nieznanych okolicznoÊciach dokonali zabójstwa funkcjonariusza PUBP w P∏ocku – Ko∏odziejskiego,
strzelajàc do niego z pistoletu. Zamordowany Ko∏odziejski zdà˝y∏ jeszcze przed Êmiercià strzeliç z po-
siadanego pistoletu do Lewickiego raniàc go w r´k´, lecz w tym czasie Tyburski strzeli∏ do Ko∏odziej-
skiego, dobijajàc go. O powy˝szym mówi∏ do Êwiadka Soko∏owskiego Antoniego. Przyczynà zabójstwa
Ko∏odziejskiego by∏o to, i˝ ten by∏ prawdopodobnie wrogiem ustroju ludowego” (Akta Êledztwa w spra-
wie zabójstwa 28 osób cz∏onków PSL i AK na terenie by∏ego powiatu p∏ockiego w latach 1945–1948,
Prokuratura Rejonowa Sierpc).



10 paêdziernika 1951 r. skazany na 3 lata wi´zienia oraz degradacj´ ze stopnia podporucz-
nika do szeregowca9.

èród∏o: AIPN, 0911/237, Teczka personalna Mieczys∏awa Stefana Konecznego.

KONOPACKI WITOLD

Data i miejsce urodzenia: 28 X 1918 r., Gójsk,
pow. Sierpc
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPS
Stopieƒ: kapral UB (1946)

Przebieg s∏u˝by:
18 X 1945 – PUBP P∏ock – referent,
30 XI 1945 – PUBP P∏ock – starszy referent grupy miejskiej,
20 III 1946 – PUBP P∏ock – referent ewidencji operatywnej,
1 IV 1947 – PUBP P∏ock – zwolniony.

Powód zwolnienia:
W teczce personalnej brak informacji o powodach zwolnienia.

èród∏o: AIPN, 0892/506, Teczka personalna Witolda Konopackiego.

KONOPI¡SKI ZYGMUNT

Data i miejsce urodzenia: 5 XII 1928 r., Pilichowo,
pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1952)
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Przebieg s∏u˝by:
14 XI 1951 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – wartownik,
30 IX 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/20, Teczka personalna Zygmunta Konopiƒskiego.

KOPROWICZ JÓZEF

Data i miejsce urodzenia: 21 VIII 1917 r., Kamieƒ,
gm. Duninów, pow. Gostynin
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1947), podporucznik UB (1949),
porucznik SB (1964)

Przebieg s∏u˝by:
11 II 1945 – PUBP Gostynin – wartownik,
26 VII 1945 – PUBP Gostynin – starszy referent,
7 VIII 1946 – PUBP Gostynin – referent,
13 VIII 1947 – PUBP Gostynin – starszy oficer Êledczy,
13 X 1950 – PUBP Sierpc – starszy oficer Êledczy,
15 IV 1951 – PUBP P∏ock – oficer Êledczy,
1 IX 1951 – PUBP P∏ock – starszy oficer Êledczy,
1 V 1952 – WUBP Warszawa – oficer Êledczy Sekcji II Wydzia∏u Âledczego,
1 VI 1952 – PUBP Gostynin – oficer Êledczy,
1 IV 1955 – PUdsBP Gostynin – referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP Gostynin – oficer operacyjny,
1 I 1957 – KP MO Gostynin – oficer operacyjny,
1 XI 1958 – KP MO Gostynin – starszy oficer operacyjny Referatu ds. Bezpieczeƒstwa

Publicznego,
15 VI 1959 – KP MO Gostynin – oficer operacyjny na wolnym etacie starszego oficera 

operacyjnego Referatu ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego,
1 XI 1959 – KP MO P∏ock – oficer operacyjny na etacie starszego oficera operacyjne-

go Referatu ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego,
1 VII 1961 – KP MO P∏ock – starszy oficer operacyjny Referatu ds. Bezpieczeƒstwa,
1 XI 1961 – KP MO Gostynin – starszy oficer operacyjny Referatu ds. Bezpieczeƒstwa,
1 V 1965 – KP MO Gostynin – oficer operacyjny Referatu ds. Bezpieczeƒstwa,
31 VII 1966 – zwolniony.
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Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 5 ustawy z 31 stycznia 1959 r.

èród∏o: AIPN, 0892/501, Teczka personalna Józefa Koprowicza.

KOPROWSKI EUGENIUSZ

Data i miejsce urodzenia: 16 XII 1921 r., Bostów,
gm. Rzepin, pow. Radom, woj. kieleckie
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1946), sier˝ant UB (1948),
starszy sier˝ant UB (1950), chorà˝y UB (1951),
podporucznik UB (1952), porucznik UB (1955)

Przebieg s∏u˝by:
25 IX 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
16 IV 1946 – PUBP Garwolin – dowódca warty,
9 VII 1946 – PUBP Garwolin – wartownik,
15 VII 1947 – PUBP Garwolin – m∏odszy referent p.o. referenta,
1 X 1947 – PUBP Garwolin – referent placówki D´blin,
1 I 1949 – PUBP Garwolin – referent Referatu Kolejowego typu „B”,
1 VIII 1949 – PUBP Garwolin – starszy referent Referatu Kolejowego typu „B”,
1 V 1952 – PUBP Ostrów Mazowiecka – kierownik Sekcji VIII,
1 XI 1952 – PUBP Otwock – zast´pca szefa urz´du,
1 IV 1955 – PUdsBP Otwock – zast´pca kierownika urz´du,
31 X 1955 – WUdsBP Warszawa – w dyspozycji kierownika urz´du,
1 XII 1955 – WUdsBP Warszawa – referent Sekcji 6 Wydzia∏u IV,
1 IV 1956 – WUdsBP Warszawa – oficer operacyjny Sekcji 6 Wydzia∏u IV,
1 IX 1956 – Szko∏a KdsBP w Gdaƒsku – s∏uchacz,
16 XII 1956 – WUdsBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
31 XII 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN BU, 0864/988, Teczka personalna Eugeniusza Koprowskiego.
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KOPROWSKI ZYGMUNT

Data i miejsce urodzenia: 16 II 1920 r., Bostów, gm. I∏˝a,
pow. Starachowice
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1947)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
15 III 1945 – PUBP P∏ock – referent,
15 IX 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Brudzeƒ,
20 III 1946 – PUBP P∏ock – referent,
1 X 1947 – PUBP Ostro∏´ka – referent placówki Myszyniec,
28 II 1948 – PUBP P∏ock – referent gm. Drobin,
31 III 1950 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie z powodu aresztowania przez Wydzia∏ ds. Funkcjonariuszy
WUBP w Warszawie. Wyrokiem Wojskowego Sàdu Rejonowego w Warszawie 4 sierpnia
1950 r. uznany zosta∏ winnym tego, ˝e: „w marcu 1950 r. jako funkcjonariusz PUBP 
w P∏ocku dopuÊci∏ si´ nadu˝ycia w∏adzy z pobudek osobistych i ze wzgl´du na korzyÊç oso-
bistà przez dor´czenie paczki z poÊcielà i ˝ywnoÊcià zatrzymanej Jadwidze Jagodziƒskiej,
do czego nie by∏ uprawniony, uzyskujàc w zamian pocz´stunek wódkà i zakàskami od m´-
˝a zatrzymanej” oraz „w czasie od poczàtku 1949 r. do marca 1950 r. jako funkcjonariusz
PUBP w P∏ocku dopuÊci∏ si´ systematycznie czynów haƒbiàcych honor, godnoÊç i powag´
oficera BP przez to, ˝e wielokrotnie wy∏udza∏ od m∏ynarza i bogacza wiejskiego, Siekluc-
kiego w Staroêrebach – pocz´stunki wódkà, a tak˝e przyjà∏ od niego oko∏o 100 kg màki
bezp∏atnie, ˝e upijajàc si´ cz´sto przebywa∏ w towarzystwie osób skompromitowanych 
i pochodzàcych ze Êrodowiska przest´pczego” i skazany na „∏àcznà kar´ 1 (jednego) roku
i 3 (trzech) miesi´cy wi´zienia z degradacjà do sier˝anta”10.

èród∏o: AIPN, 0892/497, Teczka personalna Zygmunta Koprowskiego.

10 Sr 841/50, Akta sprawy Zygmunta Koprowskiego, Wyrok WSR w Warszawie, 4 VIII 1950 r.
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KORYTKOWSKI EUGENIUSZ

Data i miejsce urodzenia: 29 XI 1919 r., Podgórze,
gm. Lucieƒ, pow. Gostynin
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: starszy sier˝ant UB (1951), chorà˝y UB (1954),
podporucznik MO (1959) 

Przebieg s∏u˝by:
8 VI 1945 – PUBP Gostynin – wartownik,
1 VI 1947 – PUBP Gostynin – m∏odszy referent,
15 XI 1947 – PUBP P∏ock – wartownik,
13 VIII 1951 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
8 IX 1951 – WUBP Warszawa – m∏odszy referent Wydzia∏u II,
1 VII 1952 – PUBP P∏ock – referent-szyfrant,
1 IV 1955 – KW MO Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
1 V 1955 – KP MO P∏ock – fotograf-laborant,
21 XI 1956 – KP MO P∏ock – technik dochodzeniowy,
1 VIII 1959 – KP MO P∏ock – starszy technik dochodzeniowy,
1 XII 1961 – KP MO P∏ock – starszy technik Sekcji Operacyjno-Dochodzeniowej 

do Walki z Przest´pstwami Kryminalnymi,
1 V 1965 – KP MO P∏ock – starszy technik Wydzia∏u Operacyjno-Dochodzeniowego

do Walki z Przest´pstwami Kryminalnymi,
1 IV 1967 – KP MO P∏ock – inspektor techniki dochodzeniowej Wydzia∏u Operacyjno-

-Dochodzeniowego do Walki z Przest´pstwami Kryminalnymi,
31 II 1970 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony zgodnie art. 52 ust. 2 pkt 5 Ustawy z 31 stycznia 1959 r.

èród∏o: AIPN, 0891/1764, Teczka personalna Eugeniusza Korytkowskiego.
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KORZENIEWSKI KAZIMIERZ

Data i miejsce urodzenia: 2 III 1929 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
22 III 1950 – PUBP P∏ock – wartownik,
10 V 1952 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/498, Teczka personalna Kazimierza Korzeniewskiego.

KOWALSKI BOLES¸AW

Data i miejsce urodzenia: 18 X 1910 r., Borowiczki,
pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
26 II 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
25 IV 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Staroêreby,
15 VI 1945 – zabity.

Powód zwolnienia:
„Boles∏aw Kowalski, referent na gmin´ Staroêreby, w dniu 15 VI 1945 r. w czasie ob∏awy
w Cierszewie, gm. Drobin, w stodole ob. Skierskiego rozkaza∏ referentowi Janowi Umiƒ-
skiemu z gm. Drobin odbijaç kolbà karabinu sowieckiego desk´ w sàsieku, motywujàc roz-



kaz swój tym, ˝e ma byç tam schron. W czasie odbijania Kowalski siedzia∏ naprzeciw
Umiƒskiego i w tym trakcie [sic!] od uderzenia karabinu spuÊci∏a iglica i nastàpi∏ strza∏,
który ugodzi∏ Kowalskiego, zabijajàc go na miejscu. Kula ugodzi∏a Kowalskiego w jam´
ustnà i wyrwa∏a otwór w tyle g∏owy oko∏o 10 cm”.

èród∏o: AIPN, 0892/799, Teczka personalna Boles∏awa Kowalskiego.

KOZANECKA TEODOZJA

Data i miejsce urodzenia: 20 II 1922 r., Trzepowo,
gm. Bia∏a, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy gimnazjum, 2 klasy liceum
ogólnokszta∏càcego
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
8 II 1945 – PUBP P∏ock – pomoc biurowa,
15 IX 1945 – PUBP P∏ock – maszynistka,
1 III 1946 – zwolniona.

Powód zwolnienia:
Zwolniona na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 748/116, Teczka personalna Teodozji Kozaneckiej.
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KRAJCZEWSKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 27 II 1923 r., Trzebuƒ,
gm. Bia∏a, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: starszy strzelec UB (1945), sier˝ant UB (1950),
starszy sier˝ant UB (1952)

Przebieg s∏u˝by:
5 VI 1945 – WUBP Warszawa – wartownik,
26 VIII 1945 – WUBP Warszawa – m∏odszy referent plutonu wypadowego Wydzia∏u V,
1 III 1946 – zwolniony,
1 I 1947 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu III,
13 VII 1949 – PUBP Ostro∏´ka – m∏odszy referent Referatu III,
7 VIII 1950 – PUBP Ostro∏´ka – referent Referatu III,
26 IX 1950 – PUBP Ostro∏´ka – referent placówki Czerwin,
1 VII 1951 – PUBP Przasnysz – referent Referatu III,
31 X 1952 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
W dniu 1 marca 1946 r. zwolniony na w∏asnà proÊb´. 31 paêdziernika 1952 r. zwolniony
jako „element niepewny politycznie”. W lipcu 1952 r. zawar∏ bez wiedzy i zgody prze∏o˝o-
nych zwiàzek ma∏˝eƒski z Jadwigà Moderackà, w okresie okupacji niemieckiej ∏àczniczkà
sztabu Kedywu Inspektoratu P∏ocko-Sierpeckiego Armii Krajowej.

èród∏o: AIPN, 0892/63, Teczka personalna Stanis∏awa Krajczewskiego.
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KRUK STEFAN

Data i miejsce urodzenia: 27 VI 1921 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: ˝ydowska
Wykszta∏cenie: 4 klasy gimnazjum
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: starszy strzelec AL (1944), starszy szeregowy UB
(1945)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
26 II 1945 – PUBP P∏ock – starszy referent,
15 V 1945 – PUBP P∏ock – kierownik miejskiego kontrwywiadu,
26 X 1945 – WUBP Olsztyn – w dyspozycji kierownika urz´du,
10 XI 1945 – MBP – w dyspozycji Wydzia∏u Personalnego,
16 XII 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´ ze wzgl´du na z∏y stan zdrowia.

èród∏o: AIPN, 154/21, Teczka personalna Stefana Kruka.

KRZESI¡SKI FERDYNAND

Data i miejsce urodzenia: 10 XI 1928 r., Kociszewo,
gm. Kobylin, pow. Grójec
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1952), plutonowy UB (1952), starszy
sier˝ant UB (1953), podporucznik UB (1954)

Przebieg s∏u˝by:
6 VII 1951 – PUBP Grójec – m∏odszy referent Referatu V,
1 II 1952 – PUBP Grójec – referent terenowy,
15 IX 1953 – MK PUBP Wroc∏aw – s∏uchacz,
26 VII 1954 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
26 VIII 1954 – PUBP Grójec – starszy referent terenowy gm. Lipie i K∏´bów,



1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – referent operacyjny,
15 XII 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Wydalony z pracy dyscyplinarnie zgodnie z art. 45 pkt 2 Dekretu z 20 lipca 1954 r.

èród∏o: AIPN, 0870/179, Teczka personalna Ferdynanda Krzesiƒskiego.

KRZY˚EWSKI HENRYK

Data i miejsce urodzenia: 14 III 1920 r., Gàsiorówek,
gm. Winnica, pow. Pu∏tusk
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: szeregowy UB (1945)

Przebieg s∏u˝by:
20 IX 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Wyszogród,
20 III 1946 – PUBP P∏ock – referent,
1 IV 1947 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0833/1067, Teczka personalna Henryka Krzy˝ewskiego.

KUBIAK HENRYK

Data i miejsce urodzenia: 2 X 1917 r., Nowa WieÊ,
gm. Rybno, pow. Sochaczew
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1949), sier˝ant UB (1951), chorà˝y
UB (1952), podporucznik UB (1954)
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Przebieg s∏u˝by:
29 XI 1947 – Szko∏a MO Otwock – s∏uchacz,
31 XII 1947 – KP MO Dzia∏dowo – p.o. wywiadowca,
18 II 1948 – KP MO P∏ock – p.o. wywiadowca,
6 V 1948 – KP MO P∏ock – p.o. fotograf, daktyloskop,
23 XII 1949 – PUBP Maków – referent Referatu II,
7 III 1950 – PUBP P∏ock – referent placówki Bodzanów,
1 III 1951 – PUBP P∏ock – oficer Êledczy,
15 II 1954 – PUBP P∏ock – starszy oficer Êledczy,
31 III 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony zgodnie z art. 46 pkt 2 Dekretu z 20 lipca 1954 r.

èród∏o: AIPN, 0833/584, Teczka personalna Henryka Kubiaka.

KUCHCI¡SKI TADEUSZ

Data i miejsce urodzenia: 1 VIII 1923 r., Winnica,
gm. Brudzeƒ, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
26 I 1945 – PUBP P∏ock – goniec,
11 XI 1945 – WUBP Warszawa – wartownik,
6 XII 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/586, Teczka personalna Tadeusza Kuchciƒskiego.
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KUPNIEWSKI JÓZEF

Data i miejsce urodzenia: 22 XII 1909 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: plutonowy MO (1947), sier˝ant UB (1951),
chorà˝y UB (1954)

Przebieg s∏u˝by:
21 I 1945 – KP MO P∏ock – milicjant,
10 VIII 1947 – KP MO P∏ock – kierowca,
1 III 1949 – WUBP Warszawa – kierowca w dyspozycji urz´du,
1 IV 1949 – PUBP P∏ock – referent broni,
28 II 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 46 pkt 2 Dekretu z 20 lipca 1954 r.

èród∏o: AIPN, 0892/733, Teczka personalna Józefa Kupniewskiego.

KUPNIEWSKI RYSZARD

Data i miejsce urodzenia: 10 IX 1926 r., Bielsk,
pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: szeregowy UB (1945)

Przebieg s∏u˝by:
25 IX 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
5 XI 1945 – MUBP Otwock – wartownik,
6 XII 1945 – PUBP Rembertów – m∏odszy referent,
1 II 1946 – zwolniony.
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Powód zwolnienia:
SkreÊlony z listy funkcjonariuszy w zwiàzku z porzuceniem s∏u˝by w organach bezpieczeƒ-
stwa publicznego i wyjazdem do Olsztyna.

èród∏o: AIPN, 0833/1100, Teczka personalna Ryszarda Kupniewskiego.

KWIATKOWSKI HENRYK

Data i miejsce urodzenia: 6 III 1924 r., Warszawa
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej, 3 klasy
gimnazjum
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: plutonowy 

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Bataliony Ch∏opskie, Wojsko Polskie (ludowe)

Przebieg s∏u˝by:
10 I 1946 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent,
28 III 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Aresztowany 28 marca 1946 r. przez funkcjonariuszy WUBP w Warszawie. W areszcie
przebywa∏ do 13 maja 1946 r., w teczce personalnej brak informacji o powodach areszto-
wania.

èród∏o: AIPN, 0833/1150, Teczka personalna Henryka Kwiatkowskiego.

KWIATKOWSKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 15 V 1921 r., Szczepanki,
gm. Bia∏yszewo, pow. Sierpc
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPS, PZPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1953), podporucznik UB (1955),
plutonowy MO (1958), podporucznik SB (1961),
porucznik SB (1966)
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Przebieg s∏u˝by:
05 XII 1949 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent placówki Bodzanów,
15 I 1951 – CW MBP – s∏uchacz,
1 VIII 1951 – PUBP P∏ock – referent Referatu IV,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – starszy referent terenowy gm. Ma∏a WieÊ,
14 IV 1953 – PUBP P∏ock – kierownik Referatu Ochrony Stocznia,
1 IV 1954 – PUBP P∏ock – starszy referent przy kierownictwie,
1 IV 1955 – PUdsBP – referent operacyjny,
1 V 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny,
31 XII 1956 – zwolniony,
15 IV 1958 – KP MO P∏ock – milicjant posterunku wodnego w P∏ocku,
1 VII 1960 – KP MO P∏ock – oficer techniki operacyjnej grupy „T”, Referat ds. Bez-

pieczeƒstwa,
1 V 1965 – KP MO P∏ock – starszy oficer techniki operacyjnej, Referat ds. Bezpie-

czeƒstwa,
1 IV 1967 – KP MO P∏ock – starszy oficer techniki operacyjnej „T”, Referat ds. S∏u˝-

by Bezpieczeƒstwa,
28 II 1969 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 5 Ustawy z 31 stycznia 1959 r.

èród∏o: AIPN, 0892/767, Teczka personalna Stanis∏awa Kwiatkowskiego.

LASKOWSKI TADEUSZ

Data i miejsce urodzenia: 4 IX 1919 r., Setropie,
gm. Drobin, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: kapral MO (1945), sier˝ant UB (1947), starszy
sier˝ant UB (1950)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
21 I 1945 – Posterunek MO Drobin – milicjant,
20 III 1945 – zwolniony,
1 III 1946 – PUBP P∏ock – referent placówki Drobin,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – referent placówki Brudzeƒ Du˝y,
31 XI 1950 – zwolniony.
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Powód zwolnienia:
Zwolniony na wniosek Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie w zwiàzku
z wielokrotnym karaniem za nadu˝ycie w∏adzy, wykorzystywaniem stanowiska s∏u˝bowe-
go do celów prywatnych, nadu˝ywaniem alkoholu i nieobyczajnym zachowaniem w sto-
sunku do kobiet.

èród∏o: AIPN, 0891/82, Teczka personalna Tadeusza Laskowskiego.

LEIZA CZES¸AW

Data i miejsce urodzenia: 20 II 1922 r., Krawieczyn,
gm. Miszewo Murowane, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: bez wykszta∏cenia
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
1 II 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
7 XI 1945 – WUBP Warszawa – wartownik,
30 XI 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z odmowà podj´cia pracy w WUBP w Warszawie.

èród∏o: AIPN, 0892/575, Teczka personalna Czes∏awa Leizy.

LEONARCZYK STEFAN

Data i miejsce urodzenia: 17 VII 1918 r., Zakrzewo,
gm. Miszewo Murowane, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: starszy sier˝ant UB (1945)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa
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Przebieg s∏u˝by:
5 II 1945 – PUBP P∏ock – wywiadowca,
11 V 1945 – PUBP Miƒsk Mazowiecki – referent miejskiego KW,
15 IX 1945 – PUBP Grodzisk Mazowiecki – referent,
15 X 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0854/22, Teczka personalna Stefana Leonarczyka.

LEWANDOWSKI KAZIMIERZ

Data i miejsce urodzenia: 20 XI 1924 r., Bronna Góra,
pow. Kosów, woj. Stanis∏awów
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1948), sier˝ant UB (1949),
starszy sier˝ant UB (1950), chorà˝y UB (1951),
podporucznik UB (1955), starszy sier˝ant MO (1960)

Przebieg s∏u˝by:
5 VI 1945 – WUBP Warszawa – wartownik,
16 VIII 1945 – WUBP Warszawa – m∏odszy referent plutonu wypadowego Wydzia∏u V,
23 I 1946 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent,
1 III 1946 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent p.o. referent,
11 X 1946 – PUBP Ostrów Mazowiecka – m∏odszy referent p.o. referent,
1 VIII 1947 – CW MBP – s∏uchacz,
1 X 1947 – PUBP Ostrów Mazowiecka – m∏odszy referent placówki Brok,
28 II 1948 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
1 IV 1948 – PUBP Ostrów Mazowiecka – szyfrant-fotograf,
20 IV 1950 – PUBP Ostro∏´ka – szyfrant-fotograf,
1 V 1952 – PUBP Ostro∏´ka – referent Referatu II – szyfrant,
1 VII 1952 – WUBP Warszawa – m∏odszy referent Sekcji 1 Wydzia∏u II,
1 XI 1952 – UBP m.st. Warszawy – m∏odszy referent Samodzielnego Referatu

Foto-Daktyloskopii przy Wydziale II,
1 V 1954 – UBP m.st. Warszawy – referent Samodzielnego Referatu Foto-Daktylo-

skopii Wydzia∏u II,
1 IV 1955 – UdsBP m.st. Warszawy – referent fotograf Referatu Fotografii

i Ekspertyz Wydzia∏u IX,



1 IV 1956 – UdsBP m.st. Warszawy – oficer techniki operacyjnej Referatu Fotografii
i Ekspertyz Wydzia∏u IX,

1 I 1957 – KM MO Warszawa – starszy oficer Pogotowia Wypadkowego Komendy
Ruchu Drogowego Warszawa Po∏udnie,

1 VIII 1957 – KM MO Warszawa – starszy oficer dochodzeniowy Pogotowia Wypadko-
wego Komendy Ruchu Drogowego,

2 I 1959 – zawieszony w czynnoÊciach s∏u˝bowych,
31 I 1959 – zwolniony,
1 IV 1960 – KM MO Warszawa – milicjant Pogotowia Wypadkowego Komendy

Ruchu Drogowego,
1 I 1962 – KM MO Warszawa – oficer dochodzeniowy Kompanii Pogotowia Wypad-

kowego Komendy Ruchu Drogowego,
16 XI 1965 – KM MO Warszawa – milicjant kontroler Pogotowia Wypadkowego 

Wydzia∏u Ruchu Drogowego,
31 III 1967 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
31 stycznia 1959 r. zwolniony ze s∏u˝by w MO dyscyplinarnie na podstawie art. 44
pkt 2 Dekretu o MO zgodnie z decyzjà komendanta g∏ównego MO. Ponownie przyj´ty do
pracy w MO z dniem 1 kwietnia 1960 r. w stopniu starszego sier˝anta. 31 marca 1967 r.
zwolniony ze s∏u˝by w MO na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z 31 stycznia 1959 r.

èród∏o: AIPN, 0988/228, Teczka personalna Kazimierza Lewandowskiego.

LEWANDOWSKI LUDWIK

Data i miejsce urodzenia: 14 VIII 1927 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1952), sier˝ant (1953)

Przebieg s∏u˝by:
1 X 1950 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent placówki Bodzanów,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – referent terenowy gm. R´bowo i Wyszogród,
1 XII 1953 – PUBP Gostynin – referent w kierownictwie,
31 X 1954 – zwolniony.

261



Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie na wniosek Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy.

èród∏o: AIPN, 0892/573, Teczka personalna Ludwika Lewandowskiego.

LEWANDOWSKI ZYGMUNT

Data i miejsce urodzenia: 2 XI 1922 r., Brochocinek,
gm. Rogozino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
8 X 1946 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent,
1 VI 1947 – PUBP P∏ock – referent ewidencji operatywnej,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – referent ewidencji operatywnej Referatu II,
30 XI 1947 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/668, Teczka personalna Zygmunta Lewandowskiego.

LIPCZY¡SKI ANTONI

Data i miejsce urodzenia: 25 I 1920 r., Wzdó∏,
gm. Bodzentyn, pow. Kielce
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPS, PPR, PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1950), chorà˝y UB (1952),
podporucznik UB (1954), porucznik SB (1957)
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Przebieg s∏u˝by:
1 III 1946 – PUBP P∏ock – referent,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – referent Referatu I,
1 VIII 1950 – PUBP P∏ock – starszy referent Referatu I,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – starszy referent przy kierownictwie,
15 IV 1953 – PUBP Sochaczew – kierownik Sekcji VII,
1 IX 1954 – PUBP Sierpc – zast´pca szefa urz´du,
1 IV 1955 – PUdsBP Sierpc – zast´pca kierownika urz´du,
1 XI 1955 – PUdsBP Sierpc – kierownik urz´du,
1 I 1957 – KP MO P∏ock – zast´pca komendanta powiatowego ds. bezpieczeƒstwa,
30 XI 1957 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony zgodnie z art. 45 pkt 1 Dekretu z 20 lipca 1954 r.

èród∏o: AIPN, 0892/511, Teczka personalna Antoniego Lipczyƒskiego.

LISICKI WAC¸AW

Data i miejsce urodzenia: 26 IX 1907 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 2 kursy Seminarium Nauczycielskiego
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: bez stopnia

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.

Przebieg s∏u˝by:
26 VIII 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
15 IX 1945 – PUBP P∏ock – pracownik gospodarczy,
23 XI 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/588, Teczka personalna Wac∏awa Lisickiego.
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¸APCZY¡SKI MARIAN

Data i miejsce urodzenia: 16 X 1922 r., Lesznowola,
gm. Kobylin, pow. Grójec
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej, 3 klasy szko∏y
zawodowej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1946), chorà˝y UB (1951), podpo-
rucznik UB (1953), porucznik UB (1955), kapitan SB
(1961), major SB (1966)

Przebieg s∏u˝by:
12 IV 1945 – PUBP Piaseczno – referent,
15 XII 1945 – WUBP Warszawa – m∏odszy referent Sekcji II Wydzia∏u I,
1 I 1946 – WUBP Warszawa – referent Sekcji II Wydzia∏u „B”,
1 IV 1946 – PUBP Grójec – referent,
1 VI 1946 – PUBP Grójec – starszy referent,
1 X 1947 – PUBP Grójec – referent Referatu III,
1 VII 1950 – PUBP Pu∏tusk – referent placówki Nasielsk,
2 IX 1950 – PUBP Pu∏tusk – starszy referent placówki Nasielsk,
1 V 1952 – PUBP Pu∏tusk – starszy referent przy kierownictwie,
10 IX 1952 – CW MBP – s∏uchacz,
1 VII 1953 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
1 VIII 1953 – PUBP Gostynin – starszy referent terenowy,
1 XII 1953 – PUBP Gostynin – zast´pca szefa urz´du,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – zast´pca kierownika urz´du,
31 I 1957 – zwolniony,
20 II 1957 – MSW – referent Sekcji I Wydzia∏u I w Biurze „W”,
1 III 1957 – MSW – oficer techniki operacyjnej Sekcji I Wydzia∏u I w Biurze „W”,
1 V 1961 – MSW – inspektor – dyspozytor w kierownictwie Biura „W”,
1 IV 1967 – MSW – inspektor Inspektoratu kierownictwa Biura „W”,
31 VIII 1969 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
31 stycznia 1957 r. zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa.
31 sierpnia 1969 r. zwolniony na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 5 Ustawy o s∏u˝bie 
w organach MO.

èród∏o: AIPN, 0194/2800, Teczka personalna Mariana ¸apczyƒskiego.



¸EBKOWSKI LEON

Data i miejsce urodzenia: 20 II 1912 r., Kraszewo
Podgórne, gm. Koziebrody, pow. Sierpc
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: kapral UB (1945), podporucznik UB (1945)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.

Przebieg s∏u˝by:
20 II 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. ¸´g,
28 I 1946 – WUBP Warszawa – starszy referent Sekcji 5 Wydzia∏u IV,
15 VI 1946 – PUBP Miƒsk Mazowiecki – starszy referent,
28 VIII 1947 – zwolniony11.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z aresztowaniem przez Wydzia∏ ds. Funkcjonariuszy WUBP w War-
szawie. Oskar˝ony o to, ˝e 11 maja 1947 r. podczas zabawy tanecznej we wsi Janowo, pow.
Miƒsk Mazowiecki Êmiertelnie postrzeli∏ Mieczys∏awa Nalazka. Wyrokiem Wojskowego
Sàdu Rejonowego w Warszawie w dniu 17 wrzeÊnia 1947 r. zosta∏ uznany winnym i skaza-
ny na 5 lat wi´zienia.

èród∏o: AIPN, 0854/91, Teczka personalna Leona ¸ebkowskiego.

MAJCHER JAN

Data i miejsce urodzenia: 6 III 1909 r., Sobowice,
gm. Mierzwin, pow. Kielce
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: bez stopnia
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Przebieg s∏u˝by:
26 VII 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Zàgoty,
24 I 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na wniosek kierownika PUBP w P∏ocku za „nieumiej´tne traktowanie ludzi,
z∏e wywiàzywanie si´ ze swych obowiàzków, strzelanie do ludzi w wyniku czego postrzeli∏
cz∏owieka”.

èród∏o: AIPN, 0892/641, Teczka personalna Jana Majchra.

MAJEWSKI ROMAN

Data i miejsce urodzenia: 28 II 1925 r., Pilichówek,
gm. ¸ubki, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: kapral UB (1948)

Przebieg s∏u˝by:
20 IX 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
6 IV 1946 – PUBP Garwolin – wartownik,
2 VIII 1948 – PUBP Grodzisk Mazowiecki – wartownik,
15 III 1949 – PUBP Radzymin – wartownik,
1 IX 1949 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie na wniosek Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy za dopuszczenie do
ucieczki zatrzymanego.

èród∏o: AIPN, 0833/1287, Teczka personalna Romana Majewskiego.
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MAJEWSKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 8 V 1922 r., Pilichówek,
pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
16 IV 1946 – PUBP Garwolin – m∏odszy referent,
20 XI 1946 – WUBP Warszawa – wartownik,
15 V 1947 – PUBP P∏ock – wartownik p.o. m∏odszy referent,
1 VII 1947 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/639, Teczka personalna Stanis∏awa Majewskiego.

MALINOWSKI KAZIMIERZ

Data i miejsce urodzenia: 25 VII 1921 r., Kuski,
gm. RoÊciszewo, pow. Sierpc
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: kapral AL (1944), plutonowy UB (1946),
sier˝ant UB (1949)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
25 III 1945 – PUBP Sierpc – wartownik, 
30 XI 1945 – PUBP Sierpc – referent Sekcji WB,
3 VI 1946 – PUBP Sierpc – oficer Êledczy,
1 VI 1950 – PUBP P∏ock – oficer Êledczy,
30 IX 1950 – zwolniony.
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Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie na wniosek Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie.

èród∏o: AIPN, 0892/594, Teczka personalna Kazimierza Malinowskiego.

MALINOWSKI W¸ADYS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 29 III 1914 r.
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: kapral UB (1945)

Przebieg s∏u˝by:
17 II 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Bielino,
20 III 1946 – PUBP P∏ock – referent,
15 IX 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na wniosek szefa PUBP w P∏ocku w zwiàzku z nieprzydatnoÊcià do pracy
w resorcie bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/595, Teczka personalna W∏adys∏awa Malinowskiego.

MAMZA STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 20 X 1924 r., Wola Paprotnia,
gm. Kuflew, pow. Miƒsk Mazowiecki
Pochodzenie spo∏eczne: rzemieÊlnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1951), chorà˝y UB (1953),
podporucznik MO (1957), porucznik MO (1957)
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Przebieg s∏u˝by:
10 VI 1948 – PUBP W∏ochy – m∏odszy referent Sekcji 4,
1 V 1951 – PUBP W∏ochy – referent Sekcji 3,
1 III 1952 – PUBP P∏ock – starszy referent Referatu V,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – starszy referent przy kierownictwie,
10 IX 1952 – CW MBP – s∏uchacz w Rocznej Szkole Oficerskiej,
30 VII 1953 – WUBP Warszawa – starszy referent Sekcji 3 Wydzia∏u XI,
1 IV 1955 – KdsBP – referent Sekcji 2 Wydzia∏u III Biura „W” przy

Departamencie IX,
1 V 1956 – KdsBP – referent Sekcji 5 Wydzia∏u III Biura „W”,
28 XI 1956 – MSW – Referent Sekcji 4 Wydzia∏u III Biura „W”,
1 I 1957 – MSW – oficer technik operacyjnych Sekcji 4 Wydzia∏u III Biura „W”,
6 VIII 1958 – zmar∏.

Powód zwolnienia:
SkreÊlony z ewidencji w zwiàzku ze Êmiercià.

èród∏o: AIPN, 0193/7211 (7804/V), Teczka personalna Stanis∏awa Mamzy.

MARCINIAK TADEUSZ

Data i miejsce urodzenia: 10 X 1922 r., Miszewko
Strza∏kowskie, gm. Bielino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.

Przebieg s∏u˝by:
6 XII 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
25 XI 1946 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu III,
7 VIII 1948 – PUBP P∏ock – referent Referatu III,
19 VIII 1948 – zabity.

Powód zwolnienia:
Zabity 19 sierpnia 1948 r. we wsi Kamieƒ Kotowy, pow. Lipno, podczas walki z patrolem
NZW dowodzonym przez sier˝. Wiktora Stryjewskiego „Cack´”.

èród∏o: AIPN, 0892/601, Teczka personalna Tadeusza Marciniaka.
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MARCINIAK WAC¸AW

Data i miejsce urodzenia: 21 VIII 1904 r., ˚yrardów
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 lat szko∏y rzemieÊlniczej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: starszy sier˝ant UB (1949), chorà˝y (1954),
podporucznik UB (1956)

Przebieg s∏u˝by:
21 II 1945 – MUBP ˚yrardów – wartownik,
1 VII 1945 – MUBP ˚yrardów – referent Sekcji VI,
20 VIII 1945 – PUBP P∏ock – starszy referent,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – referent Referatu IV,
1 VI 1949 – PUBP P∏ock – starszy referent placówki Bodzanów,
1 XI 1951 – PUBP P∏ock – kierownik Rejonu Ochrony typu „A” Stocznia,
1 IV 1953 – PUBP P∏ock – starszy referent przy kierownictwie,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – starszy referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny,
1 I 1957 – KP MO P∏ock – oficer operacyjny Referatu ds. Bezpieczeƒstwa,
13 III 1957 – KP MO P∏ock – starszy oficer operacyjny Referatu ds. Bezpieczeƒstwa,
30 IV 1961 – KP MO P∏ock – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 Ustawy o stosunku s∏u˝bowym funkcjonariu-
szy MO i SB z 31 stycznia 1959 r.

èród∏o: AIPN, 0892/768, Teczka personalna Wac∏awa Marciniaka.

MARKOWSKI TADEUSZ

Data i miejsce urodzenia: 12 XI 1912 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPS
Stopieƒ: plutonowy MO (1946), sier˝ant UB (1949),
starszy sier˝ant UB (1952), chorà˝y UB (1954)



Przebieg s∏u˝by:
5 II 1945 – KP MO P∏ock – dy˝urny,
26 VII 1946 – KP MO P∏ock – p.o. m∏odszy referent gospodarczy,
3 VII 1947 – KP MO P∏ock – intendent,
1 II 1949 – PUBP P∏ock – rachmistrz-p∏atnik,
1 IV 1951 – PUBP P∏ock – referent Referatu Gospodarczego,
1 IV 1952 – PUBP P∏ock – starszy referent Referatu Gospodarczego,
28 II 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/551, Teczka personalna Tadeusza Markowskiego.

MARKOWICZ SENDER

Data i miejsce urodzenia: 20 XI 1904 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: ˝ydowska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1951), sier˝ant UB (1953)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Przebywa∏ w Zwiàzku Radzieckim.

Przebieg s∏u˝by:
27 VIII 1950 – PUBP P∏ock – referent Referatu IV,
1 V 1951 – PUBP P∏ock – intendent gmachu,
1 V 1952 – KW MO Warszawa – w dyspozycji komendanta,
16 V 1952 – KP MO P∏ock – instruktor szkolenia politycznego,
1 VI 1953 – KP MO P∏ock – inspektor Biura Ewidencji LudnoÊci i Dowodów Osobi-

stych,
1 VII 1954 – KP MO P∏ock – referent Referatu Ewidencji LudnoÊci i Dowodów Oso-

bistych,
28 II 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony „ze wzgl´du na przewlek∏à chorob´ i sanatoryjne leczenie”.

èród∏o: AIPN, 0891/1703, Teczka personalna Sendera Markowicza.
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MARTYNOWSKI MIECZYS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 19 IX 1924 r., Boniki,
gm. Wójty-ZamoÊcie, pow. P∏oƒsk
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: szeregowy UB (1946)

Przebieg s∏u˝by:
16 I 1946 – PUBP P∏ock – wartownik,
10 X 1946 – PUBP W´grów – m∏odszy referent,
1 IX 1947 – PUBP P∏oƒsk – m∏odszy referent,
1 X 1947 – PUBP P∏oƒsk – m∏odszy referent placówki Gralewo,
1 VIII 1948 – PUBP P∏oƒsk – m∏odszy referent Referatu III,
30 XI 1949 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie zgodnie z wnioskiem Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy „za zanied-
bywanie powierzonych do wykonania obowiàzków s∏u˝bowych”.

èród∏o: AIPN, 0854/14, Teczka personalna Mieczys∏awa Martynowskiego.

MAZUROWSKI EDMUND

Data i miejsce urodzenia: 29 IV 1925 r., Wàdzyn,
pow. Brodnica
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: FPK, PPR, PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1952), starszy sier˝ant UB (1952),
starszy sier˝ant MO (1955), podporucznik MO (1968)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Przebywa∏ we Francji

Przebieg s∏u˝by:
30 IV 1946 – PUBP Ostrów Mazowiecka – wartownik,
1 X 1947 – PUBP Ostrów Mazowiecka – wartownik ochrony,



1 VII 1949 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 IV 1951 – PUBP P∏ock – rachmistrz p∏atnik,
31 XII 1954 – KW MO Warszawa – w dyspozycji komendanta,
1 V 1955 – KP MO P∏ock – referent Referatu Finansowego,
1 II 1956 – KW MO Warszawa – referent Grupy Terenowej Wydzia∏u Finansowego,
1 IV 1956 – KP MO P∏ock – referent finansowy,
1 II 1958 – KP MO P∏ock – starszy referent gospodarczy,
1 VIII 1962 – KP MO P∏ock – kierownik Referatu Gospodarczo-Finansowego na etacie

kierownika Sekcji Gospodarczo-Finansowej,
1 IV 1965 – KP MO P∏ock – kierownik Sekcji Gospodarczo-Finansowej,
30 IV 1971 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 5 Ustawy z 31 stycznia 1959 r.

èród∏o: AIPN, 0891/1836, Teczka personalna Edmunda Mazurowskiego.

MAZUROWSKI TADEUSZ

Data i miejsce urodzenia: 8 IX 1923 r., Warszawa
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: podporucznik AL (1944), porucznik UB (1946)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
30 XI 1944 – PUBP Warszawa – wywiadowca gm. Marki,
15 I 1945 – WUBP Warszawa – cz∏onek Grupy Operacyjnej na woj. warszawskie,
26 I 1945 – PUBP P∏ock – kierownik Grupy Miejskiej,
6 VII 1945 – PUBP Sochaczew – zast´pca szefa urz´du,
22 VIII 1945 – PUBP Sochaczew – zast´pca i p.o. szef urz´du,
14 V 1947 – PUBP Dzia∏dowo – szef urz´du,
12 II 1948 – CW MBP – s∏uchacz,
30 IV 1948 – PUBP Ciechanów – p.o. szef urz´du,
12 VII 1948 – zabity.

Powód zwolnienia:
Zabity 12 lipca 1948 r. we wsi Kolonia Pniewo Wielkie, gm. Regimin, podczas walki z pa-
trolem NZW dowodzonym przez sier˝. Mieczys∏awa Dziemieszkiewicza „Roja”.

èród∏o: AIPN, 0914/44, Teczka personalna Tadeusza Mazurowskiego.
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MIAÂKIEWICZ LUCJAN

Data i miejsce urodzenia: 6 IV 1927 r., Sendeƒ,
gm. Duninów, pow. Gostynin
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1952), sier˝ant UB (1953)

Przebieg s∏u˝by:
20 XI 1950 – SzPSW Szczypiorno – s∏uchacz,
10 IV 1951 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
13 IV 1951 – Wi´zienie Warszawa III – stra˝nik,
15 VII 1952 – Wi´zienie Warszawa III – starszy stra˝nik,
1 IV 1953 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 XII 1953 – PUBP P∏ock – pomocnik komendanta gmachu,
15 IV 1954 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie na wniosek Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie
w zwiàzku z zawarciem 23 grudnia 1953 r. bez zezwolenia szefa PUBP w P∏ocku zwiàzku
ma∏˝eƒskiego i ukrywanie tego faktu.

èród∏o: AIPN, 0892/593, Teczka personalna Lucjana MiaÊkiewicza.

MOKRZANOWSKI JAN

Data i miejsce urodzenia: 26 VIII 1923 r., Czachowo,
gm. Zàgoty, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
1 X 1947 – PUBP P∏ock – wartownik,
31 V 1951 – zwolniony.
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Powód zwolnienia:
Zwolniony jako element nieprzydatny do pracy w resorcie bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/638, Teczka personalna Jana Mokrzanowskiego.

MORAWSKI KAZIMIERZ

Data i miejsce urodzenia: 7 XII 1900 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: inteligenckie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: Êrednie
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: sier˝ant WP (1922). Brak informacji o stopniach
wojskowych z okresu s∏u˝by w UB

Przebieg s∏u˝by:
14 II 1945 – PUBP P∏ock – zast´pca szefa urz´du,
15 VII 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na wniosek p.o. kierownika Sekcji ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie
Kuêmy Romaniuka w zwiàzku z raportem pracowników PUBP w P∏ocku. W teczce perso-
nalnej Kazimierza Morawskiego brak informacji o powodach zwolnienia.

èród∏o: AIPN, 0892/644, Teczka personalna Kazimierza Morawskiego.

MURAWSKI KONSTANTY

Data i miejsce urodzenia: 10 XII 1912 r., Warszawa
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: bia∏oruska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: starszy sier˝ant UB (1945), podporucznik UB
(1945), porucznik UB (1946), kapitan UB (1947), major
SB (1957), podpu∏kownik SB (1961)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
NKWD (1939–1941), Armia Czerwona (1941–1945)
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Przebieg s∏u˝by:
8 VI 1945 – WUBP Bia∏ystok – zast´pca kierownika Sekcji ds. Funkcjonariuszy,
1 II 1946 – WUBP Bia∏ystok – p.o. kierownik Sekcji ds. Funkcjonariuszy,
11 VI 1946 – WUBP Bia∏ystok – naczelnik Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy,
15 XII 1946 – WUBP Lublin – naczelnik Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy,
1 VI 1948 – PUBP P∏ock – zast´pca szefa urz´du,
1 XI 1949 – PUBP Sierpc – szef urz´du,
1 IX 1950 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
15 X 1950 – PUBP Lwówek – szef urz´du,
1 II 1951 – PUBP Dzier˝oniów – szef urz´du,
20 IV 1951 – CW MBP – s∏uchacz,
1 XI 1951 – WUBP Koszalin – inspektor przy kierownictwie,
1 XII 1954 – WUdsBP Poznaƒ – inspektor przy kierownictwie,
1 IV 1956 – WUdsBP Poznaƒ – starszy inspektor przy kierownictwie,
28 XI 1956 – KW MO Poznaƒ – starszy inspektor przy kierownictwie SB,
31 X 1962 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 5 Ustawy  o stosunku s∏u˝bowym funkcjonariu-
szy MO z 31 stycznia 1959 r.

èród∏o: AIPN, 0193/6118, Teczka personalna Konstantego Murawskiego.

NACHMANOWICZ IZRAEL

Data i miejsce urodzenia: 2 VI 1908 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: ˝ydowska
Wykszta∏cenie: Êrednie (gimnazjum)
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Przebywa∏ w Zwiàzku Radzieckim.

Przebieg s∏u˝by:
15 VIII 1946 – PUBP P∏ock – buchalter,
1 I 1949 – PUBP P∏ock – starszy referent Referatu Gospodarczego,
15 IX 1950 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z planowanym wyjazdem na sta∏e do Izraela.

èród∏o: AIPN, 0892/611, Teczka personalna Izraela Nachmanowicza.



NEC ANTONI

Data i miejsce urodzenia: 26 IX 1912 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1947)

Przebieg s∏u˝by:
25 IV 1945 – PUBP P∏ock – p.o. oficer Êledczy,
21 XI 1945 – CW MBP – s∏uchacz,
20 III 1946 – PUBP P∏ock – starszy oficer Êledczy,
1 X 1946 – PUBP P∏ock – starszy referent,
3 III 1947 – WUBP Warszawa – referent Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy,
2 IV 1947 – PUBP P∏ock – starszy referent,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – starszy referent Referatu I,
1 XII 1948 – PUBP W´grów – starszy referent Referatu I,
31 III 1949 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie decyzjà szefa WUBP w Warszawie na wniosek Wydzia∏u
ds. Funkcjonariuszy i skierowany do dyspozycji Departamentu Personalnego MON.

èród∏o: AIPN, 0854/154, Teczka personalna Antoniego Neca.

NEC SZCZEPAN

Data i miejsce urodzenia: 21 XII 1915 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1947)

Przebieg s∏u˝by:
4 II 1945 – PUBP P∏ock – Êledczy,
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1 X 1947 – PUBP P∏ock – starszy referent Referatu IV,
15 V 1949 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o:  AIPN, 0892/613, Teczka personalna Szczepana Neca.

NICZYPORUK SERGIUSZ

Data i miejsce urodzenia: 29 XII 1915 r., Ch∏ystowo,
okr´g tambowski (Rosja)
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: rosyjska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: kapral WP (1939), podporucznik UB (1946)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.

Przebieg s∏u˝by:
20 III 1946 – PUBP P∏ock – starszy referent,
27 V 1946 – PUBP P∏ock – starszy referent z p.o. zast´pcy szefa urz´du,
30 VI 1948 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/550, Teczka personalna Sergiusza Niczyporuka.

NIEDZIELSKI W¸ADYS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 8 IX 1915 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej, szko∏a
handlowa
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: bez stopnia
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Przebieg s∏u˝by:
14 II 1945 – PUBP P∏ock – szyfrant,
15 IX 1945 – PUBP P∏ock – referent personalny,
15 III 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
W teczce personalnej brak informacji o powodach zwolnienia.

èród∏o: AIPN, 0892/615, Teczka personalna W∏adys∏awa Niedzielskiego.

NOWAK KONSTANTY

Data i miejsce urodzenia: 8 IV 1904 r., Zàgoty,
pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 2 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.

Przebieg s∏u˝by:
25 IV 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Zàgoty,
1 VIII 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z przeniesieniem do MO we Wroc∏awiu.

èród∏o:  AIPN, 0892/540, Teczka personalna Konstantego Nowaka.

NOWAK TOMASZ

Data i miejsce urodzenia: 9 III 1901 r., Radziwie k. P∏ocka
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej, policyjna
szko∏a podchorà˝ych (1923)
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: plutonowy policji (1923)
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Przebieg s∏u˝by:
26 VIII 1945 – PUBP P∏ock – referent,
15 I 1946 – PUBP P∏ock – administrator OÊrodka Winiary,
15 VII 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z odmowà s∏u˝bowego przeniesienia w inne miejsce.

èród∏o: AIPN, 0892/805, Teczka personalna Tomasza Nowaka.

OLASEK STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 24 IV 1923 r., Jordanowice,
gm. Grodzisk Mazowiecki, pow. B∏onie
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: podstawowe, 2 klasy gimnazjum
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1946), sier˝ant UB (1947),
chorà˝y UB (1947), podporucznik UB (1950)

Przebieg s∏u˝by:
8 III 1945 – PUBP Pruszków – Êledczy,
1 XI 1945 – PUBP Grodzisk Mazowiecki – starszy referent gm. Nadarzyn,
1 IV 1946 – PUBP B∏onie – starszy referent,
1 X 1947 – PUBP Grodzisk Mazowiecki – starszy referent Referatu IV,
1 XII 1948 – PUBP Grodzisk Mazowiecki – starszy referent przy kierownictwie,
1 III 1950 – PUBP P∏ock – starszy referent przy kierownictwie PUBP,
31 V 1951 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolnienie nastàpi∏o z powodu aresztowania 23 maja 1951 r. pod zarzutem stosowania
niedozwolonych metod Êledczych. Wojskowy Sàd Rejonowy w Warszawie 31 sierpnia
1951 r. uzna∏ m.in., ˝e: „Olasek Stanis∏aw jako st. referent w kierownictwie PUBP w P∏oc-
ku z pobudek osobistych dopuÊci∏ si´ nadu˝ycia w∏adzy w ten sposób, ˝e: w nocy z 19 na
20 czerwca 1950 r. w czasie przes∏uchania zatrzymanego Badurskiego Wac∏awa wymusza∏
na nim zeznania, stosujàc niedozwolone metody, biciem po ciele, stosowaniem przysiadów
i wlewaniem wody do nosa” i skaza∏ go na 5 lat wi´zienia oraz zdegradowanie do stopnia
szeregowca12.

èród∏o:  AIPN, 0833/277, Teczka personalna Stanis∏awa Olaska.

280

12 APW, Akta sprawy Edwarda Pi∏kowskiego i innych, Sr 688/51.



OLENDRZY¡SKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 1 XII 1924 r., Drobin,
pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
15 V 1946 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – wartownik aresztu,
30 XI 1947 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/812, Teczka personalna Stanis∏awa Olendrzyƒskiego.

OLEWNIK EDWARD

Data i miejsce urodzenia: 1 X 1926 r., wieÊ Reczewa,
gm. Zàgoty, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 2 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
6 II 1945 – PUBP P∏ock – wartownik, 
25 III 1947 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/821, Teczka personalna Edwarda Olewnika.
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ORLI¡SKI CZES¸AW

Data i miejsce urodzenia: 11 V 1920 r., Sikórz,
gm. Bia∏a, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
16 IV 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
15 IX 1945 – PUBP P∏ock – referent,
29 XI 1945 – zabity.

Powód zwolnienia:
Zginà∏ Êmiercià samobójczà w wyniku nieostro˝nego obchodzenia si´ z bronià.

èród∏o: AIPN, 0892/622, Teczka personalna Czes∏awa Orliƒskiego.

OSTROWSKI JERZY

Data i miejsce urodzenia: 20 VIII 1927 r., Czerwin,
pow. Ostro∏´ka
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 3 klasy gimnazjum mechanicznego
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
22 VI 1953 – PUBP P∏ock – referent przy kierownictwie,
15 II 1954 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/676, Teczka personalna Jerzego Ostrowskiego.
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OWCZARCZYK WAC¸AW

Data i miejsce urodzenia: 24 X 1925 r., Piaski,
gm. Górzno, pow. Garwolin
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1952), plutonowy UB (1954)

Przebieg s∏u˝by:
1 IV 1949 – PUBP P∏ock – szofer referatu gospodarczego,
1 V 1952 – MUBP ˚yrardów – szofer,
31 III 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa, zgodnie z art. 46
pkt 2 Dekretu z 20 lipca 1954 r.

èród∏o: AIPN, 0892/677, Teczka personalna Wac∏awa Owczarczyka.

OZIEMKOWSKI JÓZEF

Data i miejsce urodzenia: 29 III 1924 r., Màkolin,
pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
31 VIII 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. ¸´g,
20 III  1946 – PUBP P∏ock – referent,
1 IV 1947 – zwolniony.
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Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN ¸d, 0130/167, Teczka personalna Józefa Oziemkowskiego.

OZIMKOWSKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 20 XII 1914 r., Gniewkowo,
gm. ¸upki, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
20 IX 1945 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent,
20 III 1946 – PUBP P∏ock – referent,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent placówki Bodzanów,
17 II 1948 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na wniosek Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie „jako element
w pracy bezwartoÊciowy”.

èród∏o: AIPN, 0892/678, Teczka personalna Stanis∏awa Ozimkowskiego.

PABIANEK TADEUSZ

Data i miejsce urodzenia: 22 VI 1926 r., Sochaczew
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie:
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: starszy sier˝ant UB (1950)
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Przebieg s∏u˝by:
25 II 1945 – PUBP Sochaczew – wartownik,
1 I 1949 – PUBP Sochaczew – starszy referent Referatu I,
1 IX 1949 – PUBP P∏ock – starszy referent Referatu I,
1 IX 1950 – WUBP Warszawa – referent Sekcji V Wydzia∏u I.

Powód zwolnienia:
Zwolniony ze s∏u˝by w Komendzie Sto∏ecznej Policji w 1990 r.

èród∏o: Informacja dotyczàca przebiegu s∏u˝by niepe∏na. Ustalenia na podstawie zapisu w kartotece oso-
bowej by∏ych funkcjonariuszy resortu bezpieczeƒstwa oraz Dzienników Personalnych Szefa WUBP
w Warszawie. Teczka akt osobowych nie znajduje si´ w zasobach archiwalnych archiwum IPN.

PACZKOWSKI CYPRIAN

Data i miejsce urodzenia: 26 IX 1893 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: inteligenckie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas gimnazjum
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
10 I 1946 – PUBP P∏ock – referent,
20 III 1946 – PUBP P∏ock – komendant urz´du,
1 IX 1946 – PUBP P∏ock – intendent,
25 V 1947 – zmar∏.

Powód zwolnienia:
SkreÊlony z listy funkcjonariuszy w zwiàzku ze Êmiercià z przyczyn naturalnych.

èród∏o: AIPN, 0892/539, Teczka personalna Cypriana Paczkowskiego.
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PAJUREK JÓZEF

Data i miejsce urodzenia: 16 I 1927 r., kolonia Sieprawki,
gm. Jastków, pow. Lublin
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 3 klasy szko∏y zawodowej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1952)

Przebieg s∏u˝by:
1 III 1952 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent placówki Brudzeƒ Du˝y,
31 I 1953 – PUBP Siedlce – referent,
1 V 1953 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z aresztowaniem przez Wydzia∏ ds. Funkcjonariuszy. Wyrokiem
Wojskowego Sàdu Rejonowego w Warszawie 10 lutego 1953 r. zosta∏ uznany winnym
tego, ˝e „na terenie PUBP w Siedlcach publicznie pochwala∏ zbrodnie faszystowskie, a to
masowe mordy dokonywane na obywatelach narodowoÊci ˝ydowskiej, w czasie okupacji
hitlerowskiej” i skazany na 3 lata i 4 miesiàce wi´zienia.

èród∏o: AIPN Lu, 0212/231, Teczka personalna Józefa Pajurka.

PAÂNIK KRYSTYNA

Data i miejsce urodzenia: 7 IV 1935 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: Êrednie
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: bez stopnia
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Przebieg s∏u˝by:
18 II 1953 – PUBP P∏ock – sekretarka maszynistka Rejonu Ochrony Stocznia,
1 VII 1953 – PUBP P∏ock – sekretarka maszynistka Rejonu Ochrony FM˚,
31 III 1955 – zwolniona.

Powód zwolnienia:
Zwolniona w zwiàzku z likwidacjà etatu maszynistki w nowej strukturze PUdsBP w P∏ocku.

èród∏o: AIPN, 0892/557, Teczka personalna Krystyny PaÊnik.

PIECKA ZENON

Data i miejsce urodzenia: 8 XII 1927 r., Starzyn,
gm. R´bowo, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: ZMP
Stopieƒ: kapral WP (1950), starszy sier˝ant UB (1952)

Przebieg s∏u˝by:
1 X 1950 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent placówki Drobin,
1 V 1951 – PUBP P∏ock – referent placówki Drobin,
15 IX 1951 – KOSz BP Gdaƒsk – s∏uchacz,
1 VIII 1952 – PUBP Sierpc – referent terenowy gm. Gójsk i Bia∏yszewo,
1 X 1952 – PUBP P∏ock – referent terenowy gm. Staroêreby,
1 XII 1953 – PUBP P∏ock – referent terenowy gm. Staroêreby,
1 VII 1954 – PUBP Poznaƒ – starszy referent Referatu IV,
31 III 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN Po, 084/734, Teczka personalna Zenona Piecki.
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PIETRZAK IGNACY

Data i miejsce urodzenia: 9 VII 1913 r., Grodziec,
gm. Wychódêc, pow. P∏oƒsk
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
25 IV 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Wyszogród,
20 VIII 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku ze z∏ym stanem zdrowia, na podstawie zaÊwiadczenia lekarskiego.

èród∏o: AIPN, 0892/709, Teczka personalna Ignacego Pietrzaka.

PIETRZAK STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 10 VI 1930 r., Guzew,
gm. Szczawin, pow. Gostynin
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 8 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1952), sier˝ant UB (1954)

Przebieg s∏u˝by:
9 XI 1953 – PUBP P∏ock – referent terenowy gm. Bielsk i Zàgoty,
31 V 1954 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie w zwiàzku z aresztowaniem przez Wydzia∏ ds. Funkcjonariuszy
WUBP w Warszawie i postawieniem przed sàdem pod zarzutem, i˝ „pod groêbà u˝ycia pi-
stoletu s∏u˝bowego zmusi∏ ob. B[…] Z[…], matk´ trojga dzieci do oddania si´ czynowi
nierzàdnemu, którego dokona∏ w lasku brzozowym znajdujàcym si´ pomi´dzy wsià Pro-

288



boszczewice a P´szynem, pow. P∏ock, nie reagujàc w ogóle na p∏acz i proÊby ww.” Wyro-
kiem Wojskowego Sàdu Rejonowego w Warszawie, 12 lipca 1954 r. skazany na rok i szeÊç
miesi´cy wi´zienia.

èród∏o: AIPN, 0892/710, Teczka personalna Stanis∏awa Pietrzaka.

PI¸KOWSKI EDWARD

Data i miejsce urodzenia: 16 XI 1918 r., Jackowo,
gm. Go∏´bie, pow. Pu∏tusk
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1950)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.

Przebieg s∏u˝by:
15 VIII 1947 – PUBP Pu∏tusk – m∏odszy referent,
1 X 1947 – PUBP Pu∏tusk – m∏odszy referent Referatu V,
1 IV 1948 – PUBP Pu∏tusk – referent Referatu V,
7 V 1948 – PUBP Maków – starszy referent Referatu V,
15 V 1950 – PUBP P∏ock – zast´pca szefa,
15 I 1951 – PUBP P∏oƒsk – zast´pca szefa,
31 V 1951 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolnienie nastàpi∏o z powodu aresztowania 8 maja 1951 r. pod zarzutem stosowania nie-
dozwolonych metod Êledczych. Wojskowy Sàd Rejonowy w Warszawie 31 sierpnia 1951 r.
uzna∏, ˝e Edward Pi∏kowski winien jest m.in., „˝e jako zast´pca szefa PUBP w P∏ocku
w nocy z 19 na 20 czerwca 1950 r. z pobudek osobistych dopuÊci∏ si´ nadu˝ycia w∏adzy
w ten sposób, ˝e w trakcie przes∏uchania zatrzymanego Badurskiego Wac∏awa wymusza∏
na nim zeznania, stosujàc niedozwolone metody Êledztwa, a to bi∏ ww. po ciele, wk∏ada∏ mu
goràce jaja pod pachy, stosowa∏ wyczerpujàce çwiczenia w rodzaju ok. 100 przysiadów oraz
wlewa∏ wod´ do nosa zatrzymanemu, w rezultacie czego spowodowa∏ u ww. ci´˝kie obra-
˝enia cia∏a” i skaza∏ go na 7 lat wi´zienia oraz zdegradowanie do stopnia szeregowca13.

èród∏o: AIPN, 0911/496, Teczka personalna Edwarda Pi∏kowskiego.
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13 APW, Akta sprawy Edwarda Pi∏kowskiego i innych, Sr 688/51.
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PIOTROWSKI FRANCISZEK

Data i miejsce urodzenia: 8 II 1925 r. 
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: szeregowy

Przebieg s∏u˝by:
25 III 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
22 VII 1945 – WUBP Warszawa – dy˝urny pomocnik komendanta urz´du,
1 I 1946 – WUBP Warszawa – dowódca warty,
1 IV 1946 – WUBP Warszawa – p.o. adiutant szefa urz´du,
23 VII 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0833/336, Teczka personalna Franciszka Piotrowskiego.

PIOTROWSKI WAC¸AW

Data i miejsce urodzenia: 12 I 1923 r., Cybulin Âwi´cice,
pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
18 XI 1946 – PUBP P∏ock – wartownik,
15 III 1947 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/728, Teczka personalna Wac∏awa Piotrowskiego.



PIÓRKOWSKI ANTONI

Data i miejsce urodzenia: 6 IV 1925 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
27 VII 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
20 III 1946 – PUBP P∏ock – referent,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – referent placówki Drobin,
15 IX 1948 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie zgodnie z wnioskiem Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy WUBP
w Warszawie „jako element niepoprawny i bezwartoÊciowy”.

èród∏o: AIPN, 0892/522, Teczka personalna Antoniego Piórkowskiego.

PIÓRKOWSKI ZYGMUNT

Data i miejsce urodzenia: 24 I 1925 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
31 VIII 1945 – PUBP P∏ock – referent Referatu IV,
2 III 1946 – zabity.

Powód zwolnienia:
Zginà∏ Êmiercià samobójczà wywo∏anà nieporozumieniami rodzinnymi.

èród∏o: AIPN, 0892/698, Teczka personalna Zygmunta Piórkowskiego.
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POCZMA¡SKI ROMUALD

Data i miejsce urodzenia: 15 I 1918 r., Irkuck (Rosja)
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: Techniczna Szko∏a Budowlana
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: bez stopnia 

Przebieg s∏u˝by:
12 VII 1945 – PUBP P∏ock – referent Grupy Miejskiej,
16 VIII 1945 – PUBP P∏ock – starszy referent,
15 IX 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie w zwiàzku z podejrzeniem o dezercj´. Faktycznie nieporozumie-
nie dotyczy∏o udzielenia urlopu wypoczynkowego (przez odwo∏anego szefa urz´du) po
opuszczeniu szpitala, czego nie odnotowano w dokumentach. Spowodowa∏o to poszukiwa-
nie listem goƒczym. Po wyjaÊnieniu wszelkich niejasnoÊci Romuald Poczmaƒski ponownie
stara∏ si´ o przyj´cie do pracy w UB. Ze wzgl´du na z∏y stan zdrowia nie zosta∏ przyj´ty.

èród∏o: AIPN, 0892/701, Teczka personalna Romualda Poczmaƒskiego.

PODKIDACZ JAN

Data i miejsce urodzenia: 22 VII 1925 r., Pon˝any,
gm. Niemczyn, pow. Wilno
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1950), plutonowy UB (1951), starszy
sier˝ant UB (1952)

Przebieg s∏u˝by:
21 VI 1947 – Obóz Pracy Warszawa – stra˝nik,
16 VII 1948 – Wi´zienie w P∏ocku – stra˝nik, 
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1 III 1951 – PUBP P∏ock – wartownik ochrony,
9 VI 1951 – MSzBP Katowice – s∏uchacz,
1 XI 1951 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent placówki Drobin,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – referent terenowy gm. ¸ubki,
1 X 1952 – PUBP P∏ock – referent terenowy gm. Bielsk i Zàgoty,
15 IX 1953 – CW MBP – s∏uchacz,
21 I 1954 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie z kursu i organów resortu bezpieczeƒstwa w zwiàzku z areszto-
waniem 1 stycznia 1954 r. przez Wydzia∏ ds. Funkcjonariuszy pod zarzutem, ˝e jako
funkcjonariusz PUBP w P∏ocku w nocy z 31 grudnia 1953 r. na 1 stycznia 1954 r. dopuÊci∏
si´ „czynu haƒbiàcego honor, godnoÊç i powag´ organów BP”. Wojskowy Sàd Rejonowy
w Warszawie 30 marca 1954 r. uzna∏ winnym Jana Podkidacza tego, ˝e: „wprawi∏ si´ w stan
nietrzeêwoÊci, wywo∏a∏ awantur´ w swym domu, pobi∏ swà ˝on´, u˝ywa∏ w stosunku do niej
wulgarnych s∏ów, czym doprowadzi∏ jà do stanu, w którym pope∏ni∏a samobójstwo”
i skaza∏ go na kar´ 4 lat wi´zienia. Najwy˝szy Sàd Wojskowy postanowieniem
30 kwietnia 1954 r. cz´Êciowo uwzgl´dni∏ skarg´ rewizyjnà skazanego, skreÊlajàc z senten-
cji wyroku s∏owa: „czym doprowadzi∏ jà do stanu, w którym pope∏ni∏a samobójstwo” i z∏a-
godzi∏ orzeczonà kar´ do 2 lat wi´zienia14. 

èród∏o: AIPN, 0193/3753, Teczka personalna Jana Podkidacza.

POPIO¸EK TADEUSZ

Data i miejsce urodzenia: 14 X 1926 r., Kanigowo,
gm. Miszewo Murowane, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1945)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Krajowa

Przebieg s∏u˝by:
5 II 1945 – PUBP P∏ock – wywiadowca,
14 III 1945 – CW MBP ¸ódê – s∏uchacz,
14 VI 1945 – WUBP Gdaƒsk – m∏odszy referent Sekcji 2 Wydzia∏u I,
31 X 1945 – WUBP Gdaƒsk – m∏odszy referent Wydzia∏u Morskiego,
23 II 1946 – WUBP Gdaƒsk – m∏odszy referent Sekcji 1 Wydzia∏u VII,
31 VII 1947 – zwolniony.

14 APW, Akta sprawy Jana Podkidacza, Sr 101/54.



Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie jako element niepewny politycznie. Powodem zwolnienia by∏o
wykrycie przez Wydzia∏ ds. Funkcjonariuszy WUBP w Gdaƒsku, ˝e Jan Popio∏ek, ojciec
Tadeusza, przed wybuchem wojny „wspó∏pracowa∏ z sanacjà oraz zajmowa∏ stanowisko
radnego gminnego zarzàdu Miszewo Murowane” oraz ˝e „w miesiàcu wrzeÊniu 1943 r. zo-
sta∏o zabitych dwóch ˝andarmów oficerów niemieckich na gospodarstwie rodziny Popio∏-
ka przez organizacj´ AK i w tym czasie Popio∏ek zosta∏ wciàgni´ty pod przymusem do ww.
organizacji...”

èród∏o: AIPN Gd, 213/800, Teczka personalna Tadeusza Popio∏ka.

POPOWSKI KAZIMIERZ

Data i miejsce urodzenia: 2 VI 1922 r., Chylin,
gm. Miszewo Murowane, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: szeregowy

Przebieg s∏u˝by:
5 XI 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
22 I 1946 – PUBP ˚àdzbork – wartownik,
1 X 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie przez Wydzia∏ Personalny WUBP w Olsztynie „za pijaƒstwo
i awantury”.

èród∏o: AIPN Bi, 052/601, Teczka personalna Kazimierza Popowskiego.
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PRZYBYLSKI ADAM

Data i miejsce urodzenia: 28 VII 1917 r., Wyszyna,
gm. Bia∏a, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
25 IV 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 VIII 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony ze wzgl´du na z∏y stan zdrowia.

èród∏o: AIPN, 0892/702, Teczka personalna Adama Przybylskiego.

RADLI¡SKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 2 III 1915 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: szeregowiec UB (1945)

Przebieg s∏u˝by:
15 III 1945 – PUBP P∏ock – referent,
28 VIII 1945 – PUBP P∏ock – kierownik Sekcji do Walki z Bandytyzmem,
8 X 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z odmowà podj´cia s∏u˝by w WUBP w Warszawie.

èród∏o: AIPN, 0892/648, Teczka personalna Stanis∏awa Radliƒskiego.
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RAKUCI¡SKI MIROS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 7 V 1923 r., Gostynin
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1952), podporucznik UB (1954)

Przebieg s∏u˝by:
17 III 1945 – PUBP Gostynin – wartownik,
15 VII 1945 – PUBP Gostynin – referent gm. Rataje,
1 X 1947 – PUBP Gostynin – referent Referatu IV,
1 IX 1950 – PUBP Gostynin – starszy referent placówki Duninów,
1 VIII 1951 – PUBP Gostynin – starszy referent Referatu IV,
30 IV 1952 – PUBP P∏ock – starszy referent przy kierownictwie,
16 VI 1953 – PUBP P∏ock – kierownik Rejonu Ochrony Fabryki Maszyn ˚niwnych,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – starszy referent operacyjny,
1 IX 1955 – PUdsBP Gostynin – referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP Gostynin – oficer operacyjny,
31 XII 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/747, Teczka personalna Miros∏awa Rakuciƒskiego.

RESZCZY¡SKI JAN

Data i miejsce urodzenia: 5 I 1911 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: podporucznik UB (1946), porucznik UB (1948),
kapitan UB (1954 ), kapitan SB (1957)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.
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Przebieg s∏u˝by:
24 IV 1945 – PUBP P∏ock – referent,
15 IX 1945 – PUBP P∏ock – zast´pca kierownika Sekcji,
18 X 1945 – WUBP Warszawa – starszy referent Sekcji 3 Wydzia∏u I,
28 I 1946 – WUBP Warszawa – starszy referent Sekcji 2 Wydzia∏u V,
7 III 1946 – CW MBP – s∏uchacz,
17 VII 1946 – WUBP Warszawa – referent Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy,
17 XII 1946 – WUBP Bia∏ystok – zast´pca naczelnika z p.o. naczelnika Wydzia∏u ds.

Funkcjonariuszy,
3 VI 1947 – MBP – w dyspozycji Biura Personalnego,
9  XII 1947 – MBP – starszy referent Sekcji 2 Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy,
29 IX 1949 – MBP – starszy referent Sekcji 1 Wydzia∏u II Biura ds. Funkcjonariuszy,
16 XI 1950 – MBP – starszy referent Wydzia∏u II Biura ds. Funkcjonariuszy,
1 X 1952 – KOSz Gdaƒsk – kwatermistrz,
1 VI 1953 – MBP – w dyspozycji dyrektora Referatu Zaopatrzenia,
1 VII 1953 – MBP – starszy referent ds. dochodzeƒ administracyjnych Wydzia∏u

Ogólnego,
1 VI 1954 – MBP – starszy referent p.o. kierownik Sekcji Administracyjnej Wydzia∏u

Administracyjnego,
1 IV 1955 – KdsBP – kierownik Sekcji Zaopatrzenia S∏u˝by Kwatermistrzostwa

Departamentu Administracyjno-Gospodarczego,
1 VI  1956 – KdsBP – oficer wywiadowca Sekcji 3 Wydzia∏u IX Departamentu II,
28 XI 1956 – MSW – oficer wywiadowca Wydzia∏u XI Departamentu II,
1 I 1957 – MSW – wywiadowca Wydzia∏u XI Departamentu II,
1 IV 1957 – MSW – wywiadowca Sekcji 1 Wydzia∏u I Biura „B”,
1 VII 1959 – MSW – starszy wywiadowca Sekcji 1 Wydzia∏u I Biura „B”,
30 VI 1960 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 5 Ustawy z 31 stycznia 1959 r.

èród∏o: AIPN, 0194/877, Teczka personalna Jana Reszczyƒskiego.

RESZCZY¡SKI JÓZEF

Data i miejsce urodzenia: 16 II 1919 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska 
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1947), chorà˝y UB (1948),
podporucznik UB (1951)

297



298

Przebieg s∏u˝by:
1 X 1945 – PUBP P∏ock – m∏odszy oficer Êledczy,
1 III 1946 – PUBP P∏ock – oficer Êledczy,
18 V 1948 – CW MBP – s∏uchacz,
1 I 1949 – PUBP P∏ock – oficer Êledczy,
15 V 1950 – PUBP W∏ochy – oficer Êledczy,
25 VIII 1952 – WUBP Warszawa – oficer Êledczy Sekcji I Wydzia∏u Âledczego,
1 X 1953 – WUBP Warszawa – oficer Êledczy Sekcji II Wydzia∏u Âledczego,
15 II 1954 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie na wniosek szefa WUBP w Warszawie za „∏amanie socjalistycz-
nej dyscypliny pracy przez systematyczne upijanie si´ i opuszczanie przez pijaƒstwo pracy”.

èród∏o: AIPN, 01175/49, Teczka personalna Józefa Reszczyƒskiego.

ROBAKIEWICZ ZDZIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 25 XI 1928 r., S∏upno,
gm. Bielino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 3 klasy gimnazjum
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: starszy sier˝ant UB (1952), chorà˝y UB (1954)

Przebieg s∏u˝by:
4 V 1951 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu V,
15 IX 1951 – SzBP Gdaƒsk – s∏uchacz,
1 VIII 1952 – WUBP Warszawa – referent Sekcji 2 Wydzia∏u I,
30 VI 1953 – WUBP Warszawa – referent Referatu II Wydzia∏u III, 
15 VII 1954 – WUBP Warszawa – starszy referent Sekcji 6 Wydzia∏u I,
4 II 1955 – zawieszony w czynnoÊciach s∏u˝bowych,
31 III 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie m.in. za to, ˝e „opierajàc si´ na fa∏szywych a zebranych przez
siebie materia∏ach sporzàdza∏ raporty wprowadzajàce w b∏àd sekretarza K[omitetu]



W[ojewódzkiego] PZPR, kierownictwo WUdsBP i Dep[artament] III Komitetu ds. BP
oraz Wojewódzkà Prokuratur´, ∏amiàc tym samym zasady praworzàdnoÊci ludowej, lini´
partii oraz wszelkie zarzàdzenia wydane przez kierownictwo organów BP”.

èród∏o: AIPN, 0864/131, Teczka personalna Zdzis∏awa Robakiewicza.

ROBAKOWSKI FRANCISZEK

Data i miejsce urodzenia: 4 X 1911 r., Obràb, gm. M∏ock,
pow. Ciechanów
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: porucznik UB (1952)

Przebieg s∏u˝by:
5 II 1945 – PUBP Ciechanów – referent,
9 VII 1946 – PUBP Ciechanów – starszy referent,
1 X 1947 – PUBP Ciechanów – starszy referent w kierownictwie,
15 IV 1949 – PUBP P∏ock – starszy referent w kierownictwie,
1 II 1950 – PUBP M∏awa – zast´pca szefa,
1 IX 1954 – PUBP P∏oƒsk – starszy referent przy kierownictwie,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏oƒsk – starszy referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP P∏oƒsk – oficer operacyjny,
31 XII 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0911/355, Teczka personalna Franciszka Robakowskiego.
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ROGOWSKA MIROS¸AWA

Data i miejsce urodzenia: 11 V 1922 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: szko∏a powszechna, 2 klasy szko∏y
handlowej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
8 II 1945 – PUBP P∏ock – pomoc biurowa,
15 VI 1946 – zwolniona,
27 VIII 1946 – KP MO Gostynin – maszynistka, na etacie zast´pcy dowódcy Plutonu

Rezerwowego,
28 IX 1946 – KW MO Warszawa – maszynistka Wydzia∏u Polityczno-Wychowawczego,
1 II 1948 – KW MO Warszawa – maszynistka Wydzia∏u S∏u˝by Zewn´trznej,
31 V 1948 – zwolniona.

Powód zwolnienia:
15 czerwca 1946 r. zwolniona z PUBP P∏ock „jako element bezwartoÊciowy, niepewny po-
litycznie i nienadajàcy si´ w ogóle do pracy w UBP”. 31 maja 1948 r. zwolniona z MO na
w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 01167/518, Teczka personalna Miros∏awy Rogowskiej.

RÓ˚YCKI IGNACY

Data i miejsce urodzenia: 30 I 1926 r., Brudzeƒ Du˝y,
pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1952)

Przebieg s∏u˝by:
1 X 1952 – PUBP P∏ock – wartownik,
31 VIII 1954 – zwolniony.



Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/592, Teczka personalna Ignacego Ró˝yckiego.

RUTKOWSKI ZBIGNIEW

Data i miejsce urodzenia: 15 VII 1924 r., W∏oczewo,
gm. Bia∏a, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1952), chorà˝y UB (1953),
podporucznik UB (1954)

Przebieg s∏u˝by:
1 VI 1951 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu III,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – referent terenowy gm. Staroêreby,
10 IX 1952 – SzMBP Katowice – s∏uchacz,
1 VIII 1953 – PUBP Nowy Dwór – referent terenowy gm. Modlin i Pomiechówek,
1 V 1954 – PUBP Nowy Dwór – starszy referent terenowy gm. Modlin i Pomiechówek,
31 III 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 46 pkt 2 Dekretu z 20 lipca 1954 r., w zwiàzku z reorganiza-
cjà struktur aparatu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0833/599, Teczka personalna Zbigniewa Rutkowskiego.

RUTKOWSKI ZDZIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 27 VIII 1922 r., Mi∏ob´dzin,
gm. Bia∏uszew, pow. Sierpc
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1949), starszy sier˝ant UB (1951)
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Przebieg s∏u˝by:
30 IV 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
31 XII 1945 – PUBP P∏ock – goniec,
1 III 1946 – PUBP P∏ock – kurier specjalnej poczty,
1 VIII 1947 – CW MBP – s∏uchacz,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu III,
28 II 1948 – MBP – w dyspozycji dyrektora Departamentu II – praktykant,
4 IV 1948 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
1 IV 1948 – PUBP P∏ock – szyfrant-fotograf,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – referent, szyfrant,
30 VI 1952 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na wniosek Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie.

èród∏o: AIPN, 0892/598, Teczka personalna Zdzis∏awa Rutkowskiego.

RYBI¡SKI IDZI

Data i miejsce urodzenia: 22 II 1923 r., Sierpc
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska 
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1951), sier˝ant (1952), starszy
sier˝ant (1953), chorà˝y (1955)

Przebieg s∏u˝by:
15 XII 1949 – PUBP P∏ock – referent ochrony typu „A” ˚eglugi Paƒstwowej i Paƒstwo-

wych Dróg Wodnych przy Stoczni w P∏ocku,
15 I 1951 – PUBP P∏ock – referent Referatu Komunikacyjnego,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – starszy referent punktu „B”,
1 VII 1953 – PUBP P∏ock – starszy referent terenowy gm. Bodzanów,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – starszy referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny,
31 XII 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà urz´du.

èród∏o: AIPN, 0892/527, Teczka personalna Idziego Rybiƒskiego.



RZEPKOWSKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 9 VII 1917 r., Nagórki,
gm. Drobin, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
17 II 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Bielsk,
21 XI 1945 – CSz MBP – s∏uchacz,
20 III 1946 – PUBP P∏ock – starszy referent,
31 VII 1947 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony z powodu zaniedbywania obowiàzków s∏u˝bowych.

èród∏o: AIPN, 0892/662, Teczka personalna Stanis∏awa Rzepkowskiego.

SADECKI BRONIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 3 VIII 1927 r., Bielino,
gm. ¸ubki, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 3 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
31 VIII 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 III 1946 – PUBP P∏ock – goniec,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 IX 1950 – PUBP Siedlce – wartownik,
14 III 1951 – PUBP P∏ock – intendent gmachu,
31 V 1951 – zwolniony.
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Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie w zwiàzku z aresztowaniem. Wojskowy Sàd Rejonowy w War-
szawie 10 sierpnia 1951 r. uzna∏ go winnym, „˝e jako funkcjonariusz PUBP P∏ock nadu˝y∏
w∏adzy przez to, ˝e w dniach 16 i 17 kwietnia 1951 r. w P∏ocku, przes∏uchujàc wraz z inny-
mi oskar˝onymi Êwiadka Archutowskiego, stosowa∏ niedozwolone metody Êledztwa, jak
bicie, ciàgni´cie za w∏osy i deptanie po odciskach” i skaza∏ go na 3 lata wi´zienia.

èród∏o: AIPN, 0892/819, Teczka personalna Bronis∏awa Sadeckiego.

SADZIAK CZES¸AW TADEUSZ

Data i miejsce urodzenia: 30 VI 1926 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: kapral KBW (1948)

Przebieg s∏u˝by:
7 VIII 1950 – PUBP Pu∏tusk – m∏odszy referent placówki Obryte,
1 XII 1950 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent placówki Drobin,
20 IX 1951 – OSzBP Gdaƒsk – s∏uchacz,
31 XII 1951 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony z powodu z∏ego stanu zdrowia.

èród∏o: AIPN, 0892/817, Teczka personalna Czes∏awa Tadeusza Sadziaka.

SEKULSKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 18 IX 1927 r., Wola Wodyƒska,
gm. Wodynie, pow. Siedlce
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1951)
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Przebieg s∏u˝by:
1 XII 1950 – SzMBP Pleszewo – s∏uchacz,
29 VI 1951 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
30 VI 1951 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu III,
1 X 1951 – PUBP Pu∏tusk – intendent gmachu,
30 IV 1952 – PUBP Pu∏tusk – pomocnik komendanta gmachu,
20 III 1953 – zmar∏.

Powód zwolnienia:
Âmierç w wyniku utoni´cia.

èród∏o: AIPN, 0854/482, Teczka personalna Stanis∏awa Sekulskiego.

SIEDLI¡SKI HENRYK

Data i miejsce urodzenia: 3 VII 1898 r., Warszawa
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: Êrednie
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: starszy sier˝ant UB (1945)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.

Przebieg s∏u˝by:
19 V 1945 – PUBP P∏ock – referent,
6 XII 1945 – PUBP P∏ock – referent Sekcji 1,
15 III 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako niepewny politycznie, niewywiàzujàcy si´ ze swych obowiàzków.

èród∏o: AIPN, 0892/822, Teczka personalna Henryka Siedliƒskiego.
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SIUDEK EUGENIA

Data i miejsce urodzenia: 21 XI 1907 r. 
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: rosyjska 
Wykszta∏cenie: 3 klasy szko∏y handlowej
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjna
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
25 V 1945 – PUBP P∏ock – cenzor,
6 VIII 1945 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
20 VIII 1945 – zwolniona.

Powód zwolnienia:
Zwolniona na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/660, Teczka personalna Eugenii Siudek.

SIWEK STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 8 IX 1907 r., S∏upno,
gm. Bielino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy Gimnazjum im. St. Ma∏achowskiego
w P∏ocku
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1950), starszy sier˝ant UB (1951),
chorà˝y UB (1952), podporucznik UB (1954)

Przebieg s∏u˝by:
20 V 1947 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu IV,
1 I 1951 – PUBP P∏ock – referent placówki Brudzeƒ,
1 VIII 1951 – PUBP P∏ock – referent ewidencji operacyjnej,
1 IV 1952 – PUBP P∏ock – sekretarz urz´du,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – sekretarz,
1 I 1956 – WUdsBP Warszawa – referent operacyjny Referatu ˚eglugi w P∏ocku,

306



307

1 IV 1956 – WUdsBP Warszawa – oficer operacyjny Referatu V P∏ock Wydzia∏u V,
31 XII 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà urz´du.

èród∏o: AIPN, 0892/509, Teczka personalna Stanis∏awa Siwka.

SKRZYNECKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 12 XI 1924 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: chorà˝y (1949)

Przebieg s∏u˝by:
30 VII 1945 – PUBP P∏ock – referent referatu miejskiego,
5 X 1945 – PUBP P∏ock – starszy referent grupy miejskiej,
1 IX 1946 – PUBP P∏ock – referent,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – referent Referatu IV,
17 IV 1948 – CW MBP – s∏uchacz,
1 IV 1949 – PUBP Sierpc – starszy referent w kierownictwie,
7 VI 1950 – PUBP Pu∏tusk – starszy referent w kierownictwie,
1 V 1952 – PUBP Siedlce – kierownik placówki ¸osice,
1 II 1953 – PUBP Siedlce – kierownik Sekcji III,
31 I 1954 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie na wniosek Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie.

èród∏o: AIPN, 0892/745, Teczka personalna Stanis∏awa Skrzyneckiego.



SMOLI¡SKI JAN

Data i miejsce urodzenia: 12 II 1922 r., Rempin,
gm. Lisewo, pow. Sierpc
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1949), starszy sier˝ant UB (1953),
chorà˝y UB (1954)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa

Powód zwolnienia:
20 VII 1945 – PUBP Sierpc – referent placówki Mochowo,
1 VIII 1949 – PUBP Sierpc – starszy referent placówki Mochowo,
1 II 1951 – PUBP Sierpc – starszy referent Referatu III,
1 V 1952 – PUBP Sierpc – starszy referent w kierownictwie,
1 X 1953 – PUBP P∏ock – starszy referent gm. Ma∏a WieÊ,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – starszy referent operacyjny,
20 VII 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony zgodnie z art. 46 pkt 5 Dekretu z 20 lipca 1954r.

èród∏o: AIPN, 0892/736, Teczka personalna Jana Smoliƒskiego.

SOBOLEWSKI MICHA¸

Data i miejsce urodzenia: 26 IX 1918 r., Berlingerode,
pow. Worbis, Saksonia, Niemcy
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: chorà˝y (1947)

Przebieg s∏u˝by:
13 II 1945 – PUBP Gostynin – referent placówki Pacyna,
10 XI 1945 – PUBP Gostynin – referent,
15 IV 1946 – PUBP Gostynin – referent personalny,
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1 XI 1947 – PUBP Gostynin – starszy referent przy kierownictwie,
1 XII 1948 – PUBP P∏ock – referent Referatu V,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – starszy referent terenowy gm. Zàgoty i Bielsk,
1 X 1952 – PUBP P∏ock – starszy referent przy kierownictwie,
31 I 1954 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony ze wzgl´du na z∏y stan zdrowia.

èród∏o: AIPN, 0892/715, Teczka personalna Micha∏a Sobolewskiego.

SOCHOCKI RYSZARD

Data i miejsce urodzenia: 1 IV 1925 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: starszy kapral UB (1948), sier˝ant UB (1950),
starszy sier˝ant UB (1951)

Przebieg s∏u˝by:
1 VI 1946 – Wi´zienie w P∏ocku – stra˝nik,
5 V 1948 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent placówki Bodzanów,
1 VI 1949 – PUBP P∏ock – referent Referatu IV,
1 VIII 1950 – PUBP P∏ock – starszy referent Referatu IV,
1 XII 1950 – PUBP Ciechanów – starszy referent Referatu IV,
1 V 1952 – PUBP Ciechanów – starszy referent przy kierownictwie,
1 X 1952 – PUBP Maków Mazowiecki – zast´pca szefa urz´du,
31 XII 1953 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
1 II 1954 – PUBP Wo∏omin – starszy referent przy kierownictwie,
15 III 1954 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie jako „cz∏owiek o niskim poziomie politycznym nie nadajàcy si´
na kierownicze stanowisko oraz zdemoralizowany, nie rokuje nadziei na popraw´”.

èród∏o: AIPN, 0854/393, Teczka personalna Ryszarda Sochockiego.



STA¡CZAK JAN

Data i miejsce urodzenia: 8 VIII 1930 r., Gostynin
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej, 2 klasy szko∏y
zawodowej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1953), sier˝ant UB (1954)

Przebieg s∏u˝by:
4 XI 1953 – PUBP P∏ock – referent terenowy gm. Bielino i Rogozino,
1 IV 1955 – PUBP P∏ock – referent,
30 IV 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony zgodnie z art. 46 pkt 2 Dekretu z 20 lipca 1954 r.

èród∏o: AIPN, 0892/839, Teczka personalna Jana Staƒczaka.

STAÂKOWSKI CZES¸AW

Data i miejsce urodzenia: 30 VI 1919 r., Blinno,
gm. Gójsk, pow. Sierpc
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej, szko∏a
wieczorowa PZPR
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1953), chorà˝y UB (1953),
podporucznik UB (1955)

Przebieg s∏u˝by:
1 VIII 1953 – PUBP P∏ock – referent Referatu XI,
10 IX 1954 – CWKdsBP Legionowo – s∏uchacz,
1 IX 1955 – PUdsBP P∏ock – referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny,
31 XII 1956 – zwolniony.
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Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/74, Teczka personalna Czes∏awa StaÊkowskiego.

ST¢PNIEWSKI LEON

Data i miejsce urodzenia: 6 XI 1922 r., Go∏ocin,
gm. Lelice, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
1 XII 1946 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – wartownik ochrony,
4 V 1951 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/71, Teczka personalna Leona St´pniewskiego.

STRZEÂNIEWSKI ZENON

Data i miejsce urodzenia: 6 XI 1924 r., T∏ubice,
gm. Zàgoty, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: starszy sier˝ant podchorà˝y UB (1945), chorà˝y
UB (1947), podporucznik UB (1950), porucznik UB
(1952), kapitan UB (1954), major SB (1961), podpu∏kownik
SB (1967)
Dzia∏alnoÊç okupacyjna: Armia Ludowa
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Przebieg s∏u˝by:
5 II 1945 – PUBP P∏ock – wywiadowca Sekcji 4,
3 III 1945 – PUBP Moràg – funkcjonariusz Grupy Wypadowej,
25 VIII 1945 – PUBP Moràg – referent,
2 VII 1945 – WUBP Olsztyn – m∏odszy referent Sekcji 6 Wydzia∏u I,
14 IX 1946 – WUBP Olsztyn – referent Eksp. Kol.,
17 XI 1946 – WUBP Olsztyn – starszy referent Eksp. Kol.,
23 IV 1947 – PUBP Ostróda – starszy referent placówki Eksp. Kol.,
10 VII 1947 – PUBP Ostróda – kierownik placówki Eksp. Kol.,
17 X 1947 – WUBP Olsztyn – starszy referent Oddzia∏u Eksp. Kol.,
15 IV 1948 – WUBP Olsztyn – starszy referent Sekcji 5 Wydzia∏u IV,
19 VI 1948 – WUBP Olsztyn – p.o. kierownik Sekcji 5 Wydzia∏u IV,
24 V 1949 – WUBP Olsztyn – starszy referent p.o. kierownik Sekcji 3 Wydzia∏u IV,
15 I 1950 – zdj´ty z zajmowanego stanowiska, zawieszony w czynnoÊciach s∏u˝bo-

wych i przekazany do dyspozycji szefa urz´du,
25 III 1950 – WUBP Olsztyn – starszy referent Sekcji 5 Wydzia∏u I,
1 XI 1950 – WUBP Olsztyn – starszy referent Sekcji 1 Wydzia∏u I,
1 VI 1951 – WUBP Olsztyn – starszy referent Sekcji 2 Wydzia∏u I,
1 VI 1954 – WUBP Olsztyn – kierownik Sekcji 2 Wydzia∏u I,
1 IV 1955 – WUdsBP Olsztyn – kierownik Sekcji 2 Wydzia∏u I,
1 II 1956 – WUdsBP Olsztyn – kierownik Sekcji 3 Wydzia∏u III,
1 IX 1956 – KdsBP – s∏uchacz szko∏y nr 1 w Warszawie,
1 I 1957 – KW MO Olsztyn – starszy oficer operacyjny Wydzia∏u III,
1 VI 1959 – CW MSW – s∏uchacz Rocznej Szko∏y Funkcjonariuszy SB,
24 VII 1960 – KW MO Warszawa – w dyspozycji zast´pcy komendanta ds. SB,
18 VIII 1960 – KP MO Wo∏omin – zast´pca komendanta powiatowego ds. SB,
1 IV 1967 – KP MO Wo∏omin – I zast´pca komendanta powiatowego MO ds. SB,
31 VII 1971 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 31 stycznia 1959 r.

èród∏o: AIPN, 0864/314, Teczka personalna Zenona StrzeÊniewskiego.

SUDRA STEFAN

Data i miejsce urodzenia: 13 VII 1922 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej, 2 klasy
gimnazjum
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: bez stopnia



Przebieg s∏u˝by:
1 VIII 1945 – PUBP P∏ock – referent,
5 XI 1945 – WUBP Warszawa – referent Sekcji 2 Wydzia∏u V,
21 XII 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/825, Teczka personalna Stefana Sudry.

SZADKOWSKI W¸ADYS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 2 III 1915 r., K´pa Polska,
gm. Miszewo Murowane, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: kapral WP (1939)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.

Przebieg s∏u˝by:
17 II 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
20 III 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony ze s∏u˝by jako nieprzydatny do pracy w organach bezpieczeƒstwa publicznego.

èród∏o: AIPN, 0892/818, Teczka personalna W∏adys∏awa Szadkowskiego.

SZA¸¢CKI ANTONI

Data i miejsce urodzenia: 17 I 1914 r., Bo˝ewo,
gm. Lisewo, pow. Sierpc
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: szeregowy

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.
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Przebieg s∏u˝by:
3 IV 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Miszewo Murowane,
20 III 1946 – PUBP P∏ock – referent,
15 IX 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako nieprzydatny do pracy w resorcie bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/827, Teczka personalna Antoniego Sza∏´ckiego.

SZCZECI¡SKI EUGENIUSZ

Data i miejsce urodzenia: 9 X 1919 r., Cybulin,
gm. Âwi´cice, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1947)

Przebieg s∏u˝by:
25 II 1946 – PUBP P∏ock – referent personalny,
1 IV 1946 – PUBP P∏ock – starszy referent personalny,
1 VII 1948 – WUBP Warszawa – referent Wydzia∏u Personalnego,
20 XII 1948 – PUBP P∏ock – starszy referent Referatu I,
22 VII 1949 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´ w zwiàzku ze z∏ym stanem zdrowia (choroba oczu). 

èród∏o: AIPN, 0892/725, Teczka personalna Eugeniusza Szczeciƒskiego.
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SZCZEPA¡SKI ADAM

Data i miejsce urodzenia: 11 XI 1906 r., Zàgoty,
pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
26 II 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Zàgoty,
1 VIII 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z przeniesieniem do MO we Wroc∏awiu.

èród∏o: AIPN, 0892/724, Teczka personalna Adama Szczepaƒskiego.

SZCZEPA¡SKI JAN

Data i miejsce urodzenia: 6 IV 1915 r., Bonis∏aw,
gm. Lelice, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: kapral WP (1939)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.

Przebieg s∏u˝by:
23 III 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
6 X 1945 – PUBP P∏ock – komendant warty,
21 XI 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako element nieprzydatny do pracy w resorcie bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/723,Teczka personalna Jana Szczepaƒskiego.



SZCZERBAKOWSKI BRONIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 3 IX 1921 r., GoÊlice,
gm. Kleniewo, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: porucznik UB (1949)

Przebieg s∏u˝by:
13 IV 1945 – PUBP P∏ock – referent,
25 VIII 1945 – PUBP P∏ock – kierownik Sekcji Powiatowej K.W.,
20 X 1945 – CSz MBP – s∏uchacz,
29 I 1946 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
7 II 1946 – WUBP Warszawa – m∏odszy oficer Êledczy Wydzia∏u Âledczego,
2 V 1946 – WUBP Warszawa – oficer Êledczy Wydzia∏u Âledczego,
17 II 1947 – WUBP Warszawa – starszy oficer Êledczy Wydzia∏u Âledczego,
25 VI 1947 – PUBP Ostro∏´ka – p.o. szef urz´du15.
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15 W tym okresie przeciwko Szczerbakowskiemu prowadzone by∏y dwa Êledztwa dotyczàce Êmierci aresz-
towanych cz∏onków organizacji antykomunistycznych. Oba zosta∏y umorzone. 
Oficer Êledczy WUBP w Warszawie Kazimierz Feret prowadzi∏ Êledztwo w zwiàzku ze Êmiercià aresz-
towanego przez milicj´ w Ostro∏´ce ˝o∏nierza NZW Teofila Jemielity „Wichra”. W postanowieniu 
o umorzeniu Êledztwa czytamy: „Dnia 28 lipca 1947 r. zosta∏ dostawiony z Komendy Powiatowej MO 
w Ostro∏´ce zatrzymany Jemielita Teofil ps. »Wicher«, który w czasie Êcigania go zosta∏ postrzelony.
Jemielita jako podejrzany o przynale˝noÊç do nieleg[alnej] org[anizacji] NZW by∏ dostawiony do PUBP
Ostro∏´ka.
Ze wzgl´du na to, ˝e by∏ ranny, z polecenia p.o. szefa urz´du Szczerbakowskiego wniesiono go na
noszach do jednego z pokoi s∏u˝bowych, gdzie pozosta∏ na tych noszach. Z polecenia ppor.
Szczerbakowskiego wezwano lekarza, który stwierdzi∏ u zbadanego Jemielity ran´ postrza∏owà wlotowà
po prawej stronie kr´gos∏upa, w okolicy l´dêwiowej, z uszkodzeniem koÊci kr´gos∏upa, oraz na g∏owie
ran´ ci´tà d∏ugoÊci trzech centymetrów. Wobec oznajmienia lekarza, ˝e na razie operacji robiç nie mo˝-
na, a˝ rana obropieje [sic!], ppor. Szczerbakowski pozostawi∏ zatrzymanego Jemielit´ w wy˝ej wspo-
mnianym pokoju. W nocy z 30 na 31 lipca 1947 r. Jemielita Teofil powiesi∏ si´ na pasku od noszy w po-
koju, w którym przebywa∏”.
Drugie Êledztwo prowadzi∏ oficer Êledczy WUBP w Warszawie Stefan Sobieski w zwiàzku ze Êmiercià
cz∏onka organizacji WiN Stanis∏awa Stankiewicza. W postanowieniu o umorzeniu Êledztwa czytamy:
„W dniu 11 VIII 1947 r. oficer Êledczy WUBP w W[arsza]wie Szczerbakowski Bronis∏aw, przes∏uchujàc
aresztowanego Stankiewicza Stanis∏awa, cz∏[onka] org[anizacji] WiN, w pokoju nr 340 oko∏o godz.
12.45 wyszed∏ do przyleg∏ego pokoju nr 309 po blankiety wezwania Êwiadka, pozostawiajàc ww. aresz-
towanego samego. Korzystajàc z nieobecnoÊci Szczerbakowskiego Bronis∏awa, aresztowany Stankie-
wicz Stanis∏aw wyskoczy∏ przez okno tego pokoju mieszczàcego si´ na trzecim pi´trze, które nie by∏o
zaopatrzone w kraty, upadajàc w nast´pstwie na plac betonowy, na skutek czego nastàpi∏a Êmierç”.
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16 30 sierpnia 1948 r. ukarany 14-dniowym aresztem domowym za „niegodne funkcjonariusza Urz´du
Bezpieczeƒstwa Publicznego zachowanie si´ w stanie nietrzeêwym, ubli˝anie Armii Czerwonej i demo-
kracji ludowej oraz niedozwolone post´powanie z aresztowanymi” (próba zgwa∏cenia dwóch zatrzyma-
nych kobiet).

1 VI 1948 – WUBP Warszawa – starszy oficer Êledczy Sekcji I Wydzia∏u Âledczego16,
11 XI 1950 – WUBP Warszawa – zast´pca kierownika Referatu Wojskowego Wydzia∏u IV,

– WUBP Warszawa – zast´pca kierownika Referatu Wojskowego WSK 

Wydzia∏u IV,
31 III 1952 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Przyczyny zwolnienia przedstawi∏ w „Charakterystyce s∏u˝bowej” zast´pca naczelnika
Wydzia∏u Kadr WUBP w Warszawie W. Adasiak: „Pracujàc na stanowisku z[ast´p]cy
p.o. szefa Ref[eratu] Wojskowego WSK, nadu˝ywa∏ stanowiska s∏u˝bowego, pi∏ wódk´
w godzinach s∏u˝bowych, dopuszcza∏ si´ bicia pracowników fizycznych zak∏adu, których
osadza∏ niekiedy na okres 48 godzin do aresztu bezpodstawnie, w wyniku czego zosta∏ za-
trzymany w dniu 2 II 1952 r. jako ∏amiàcy zasady ludowej praworzàdnoÊci. Po przeprowa-
dzonym dochodzeniu przez Biuro ds. Funkcjonariuszy MBP, po wzi´ciu pod uwag´ stanu
jego zdrowia, decyzjà wiceministra Lewikowskiego z dn. 28 III 1952 r. zosta∏ zwolniony
z aparatu BP z dniem 31 III 52 r. z uznaniem dotychczasowego aresztu za wystarczajàcà
kar´”.

èród∏o: AIPN, 0833/461, Teczka personalna Bronis∏awa Szczerbakowskiego.

SZCZ¢SNY STEFAN

Data i miejsce urodzenia: 12 II 1920 r., Âniadówka,
gm. Baranów, pow. Pu∏awy
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1949), podporucznik UB (1950),
porucznik UB (1952)
Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Bataliony Ch∏opskie, Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
17 III 1945 – PUBP Garwolin – wartownik,
20 IX 1945 – CW MBP – s∏uchacz,
21 XII 1945 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa,
4 I 1946 – PUBP Garwolin – starszy referent,
1 X 1947 – PUBP Garwolin – starszy referent Referatu IV,
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2 V 1949 – CW MBP – s∏uchacz,
1 II 1950 – PUBP Siedlce – zast´pca szefa,
1 XII 1951 – PUBP P∏ock – zast´pca szefa,
10 IX 1952 – CW MBP – s∏uchacz,
31 VIII 1953 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa,
1 IX 1953 – WUBP Warszawa – zast´pca szefa,
1 IV 1955 – WUdsBP Warszawa – w dyspozycji kierownika,
30 IV 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 46 pkt 2 Dekretu z 20 lipca 1954 r.

èród∏o: AIPN, 0892/535, Teczka personalna Stefana Szcz´snego.

SZELÑGOWSKI MIROS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 20 III 1924 r., Maszewo,
gm. Bia∏a, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 2 klasy gimnazjum
Przynale˝noÊç partyjna: PPR i PZPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1951), podporucznik UB (1952),
porucznik UB (1953), kapitan SB (1957), major SB
(1961), podpu∏kownik MO (1965), pu∏kownik MO (1969)

Przebieg s∏u˝by:
1 VI 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 IV 1947 – PUBP P∏ock – komendant ochrony,
1 I 1949 – PUBP P∏ock – referent Referatu V,
1 VI 1949 – PUBP P∏ock – starszy referent,
15 VI 1950 – PUBP Grodzisk – zast´pca szefa urz´du,
1 VII 1951 – MUBP ˚yrardów – szef urz´du,
10 IX 1952 – CW MBP – s∏uchacz,
15 XII 1953 – MUBP ˚yrardów – szef urz´du,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏oƒsk – szef urz´du,
1 I 1957 – KP MO P∏oƒsk – zast´pca komendanta powiatowego ds. BP,
1 V 1965 – KW MO Warszawa – starszy inspektor Inspektoratu Kierownictwa

S∏u˝by Bezpieczeƒstwa,
1 XII 1965 – KW MO Warszawa – zast´pca komendanta wojewódzkiego MO,
1 VI 1967 – KW MO Warszawa – zast´pca komendanta wojewódzkiego MO ds.

s∏u˝by milicji,
1 VI 1975 – KW MO Bia∏a Podlaska – komendant wojewódzki MO,
30 VI 1980 – zwolniony.
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Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 65 ust. 2 pkt 5 na podstawie Ustawy z 31 stycznia 1959 r. 
o s∏u˝bie funkcjonariuszy MO.

èród∏o: AIPN, 710/270, Teczka personalna Miros∏awa Szelàgowskiego.

SZELÑGOWSKI ZYGMUNT

Data i miejsce urodzenia: 1 I 1929 r., Maszewo,
gm. Bia∏a, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1949), sier˝ant UB (1950), starszy
sier˝ant UB (1952), chorà˝y UB (1954), podporucznik
UB (1956), podporucznik SB (1957), porucznik SB
(1964), kapitan SB (1967)

Przebieg s∏u˝by:
15 VIII 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 IV 1947 – PUBP P∏ock – dowódca warty,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – kurier specjalnej poczty,
1 VI 1948 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 VII 1949 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent,
1 XI 1950 – PUBP P∏ock – referent ewidencji operacyjnej Referatu II,
11 III 1951 – WUBP Warszawa – m∏odszy referent Sekcji 2 Wydzia∏u II,
1 XI 1951 – WUBP Warszawa – referent Rejonu Ochrony typu „C” Wydzia∏u II,
1 XI 1952 – WUBP Warszawa – starszy referent Sekcji 2 Wydzia∏u II,
1 IX 1954 – WUBP Warszawa – starszy referent Sekcji 3 Wydzia∏u II,
1 IV 1955 – WUdsBP Warszawa – starszy referent Referatu I Samodzielnej Sekcji 9,
1 IV 1956 – WUdsBP Warszawa – oficer techniki operacyjnej Sekcji 9,
1 I 1957 – KW MO Warszawa – oficer ewidencji operacyjnej Sekcji 1 Wydzia∏u 

Ewidencji Operacyjnej (SB),
11 I 1961 – KW MO Warszawa – oficer ewidencji operacyjnej na wolnym etacie star-

szego oficera ewidencji operacyjnej Sekcji 1 Wydzia∏u „C” (SB),
1 VII 1961 – KW MO Warszawa – starszy oficer ewidencji operacyjnej Sekcji 1 Wy-

dzia∏u „C” (SB),
1 VI 1967 – KW MO Warszawa – kierownik Grupy Wydzia∏u II (SB),
31 VIII 1967 – zwolniony.
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Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 31 stycznia 1959 r.

èród∏o: AIPN, 0854/1279, Teczka personalna Zygmunta Szelàgowskiego.

SZOST STEFAN

Data i miejsce urodzenia: 18 IX 1925 r., Choczeƒ,
gm. Ligowo, pow. Lipno
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1950)

Przebieg s∏u˝by:
18 I 1950 – Wi´zienie w P∏ocku – stra˝nik,
1 XI 1950 – PUBP M∏awa – wartownik,
1 II 1951 – PUBP P∏ock – wartownik,
10 V 1952 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0854/1258, Teczka personalna Stefana Szosta.

SZTYMA ZYGMUNT

Data i miejsce urodzenia: 15 VIII 1924 r., Cholewice,
pow. Karwosieki
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1952), starszy sier˝ant UB (1953),
chorà˝y UB (1954)
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Przebieg s∏u˝by:
4 VI 1945 – WUBP Warszawa – wartownik,
16 VIII 1945 – WUBP Warszawa – m∏odszy referent Wydzia∏u V,
28 II 1946 – zwolniony,
14 XI 1946 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent,
1 IV 1947 – PUBP Gostynin – m∏odszy referent,
1 X 1947 – PUBP Gostynin – m∏odszy referent Referatu V,
17 VIII 1949 – PUBP Gostynin – referent Referatu V,
1 V 1951 – PUBP Sochaczew – referent Referatu V,
1 XI 1951 – PUBP P∏ock – referent Referatu V,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – referent przy kierownictwie,
15 III 1953 – PUBP P∏ock – starszy referent przy kierownictwie,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny,
30 IX 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
28 II 1946 r. zwolniony na w∏asnà proÊb´. 30 IX 1956 r. zwolniono go na wniosek kierow-
nika PUdsBP w P∏ocku W∏adys∏awa Muszyƒskiego „jako niepoprawnego pod wzgl´dem
moralnym”.

èród∏o: AIPN, 0892/774, Teczka personalna Zygmunta Sztymy.

SZULECKI JÓZEF

Data i miejsce urodzenia: 9 X 1918 r., Z∏otowo,
gm. Mostowo, pow. M∏awa
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 3 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
6 II 1945 – PUBP P∏ock – wartownik, 
15 IX 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Lelice,
30 XI 1945 – WUBP Warszawa – wartownik,
1 I 1946 – zwolniony.



Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/695, Teczka personalna Józefa Szuleckiego.

SZYMBORSKI MIECZYS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 29 I 1925 r., Juryszewo,
gm. Rogozino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
29 VIII 1950 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu IV,
10 IX 1951 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie na wniosek Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie.
Aresztowany, oskar˝ony m.in. o to, ˝e: „w listopadzie 1950 r. w m. Drobin, pow. P∏ock, do-
puÊci∏ si´ nadu˝ycia w∏adzy z pobudek osobistych w ten sposób, ˝e nie mogàc uzyskaç do-
statecznych wyjaÊnieƒ co do przyczyn zdania zbyt ma∏ej iloÊci zbo˝a w akcji skupu dla paƒ-
stwa przez ch∏opów gromady Biskupiec, uderzy∏ dwukrotnie w twarz so∏tysa tej˝e gromady
Lewandowskiego Kazimierza, a nast´pnie kaza∏ mu siedzieç na nodze odwróconego krze-
s∏a przez 15 minut i zrobiç dwa przysiady; [...] w listopadzie lub grudniu 1950 r. dopuÊci∏
si´ czynu haƒbiàcego godnoÊç i honor funkcjonariusza UBP w ten sposób, ˝e b´dàc w sta-
nie nietrzeêwym, wszczà∏ awantur´ na zabawie tanecznej w Juryszewie, pow. P∏ock i pobi∏
dotkliwie ob. Siedlicha Lucjana; [...] w dniu 5 VIII 1951 r. w Chomentowo, pow. P∏ock,
dopuÊci∏ si´ czynu haƒbiàcego godnoÊç i honor funkcjonariusza PUBP przez to, ˝e w sta-
nie nietrzeêwym wszczà∏ awantur´ na zabawie tanecznej i bez powodu pobi∏ ob. Florcza-
ka Tadeusza; [...] w lipcu lub sierpniu 1951 r. nie b´dàc do tego uprawnionym, ujawni∏
rezydentowi »Or∏owi«, b´dàcemu na us∏ugach PUBP w P∏ocku, podczas spotkania w m.
Rogozino tajemnic´ s∏u˝bowà, a mianowicie poda∏ i okreÊli∏ dwie osoby b´dàce informa-
torami tego˝ urz´du”. Wyrokiem Wojskowego Sàdu Rejonowego w Warszawie 23 paê-
dziernika 1951 r. skazany na kar´ ∏àcznà 2 lat wi´zienia17.

èród∏o: AIPN, 0892/820, Teczka personalna Mieczys∏awa Szymborskiego.
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17 APW, Akta sprawy Mieczys∏awa Szymborskiego, Sr 843/51.
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SZYMKIEWICZ W¸ADYS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 7 VI 1917 r., Sa∏ki, 
gm. Skrzany, pow. Gostynin
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 3 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: starszy strzelec UB (1947)

Przebieg s∏u˝by:
6 II 1945 – PUBP Gostynin – wartownik,
10 II 1947 – PUBP Gostynin – p.o. m∏odszy referent,
15 XI 1947 – PUBP P∏ock – wartownik,
31 III 1950 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/552, Teczka personalna W∏adys∏awa Szymkiewicza.

ÂREDNICKI CZES¸AW

Data i miejsce urodzenia: 18 VI 1924 r., ZaÊcieƒ,
gm. Ma∏opole, pow. Radzymin
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1952), starszy sier˝ant UB (1953),
chorà˝y UB (1954)

Przebieg s∏u˝by:
6 VI 1947 – PUBP Ostrów Mazowiecka – wartownik,
6 IX 1947 – PUBP Przasnysz – wartownik,
1 X 1947 – PUBP Przasnysz – kurier specjalnej poczty,
25 VI 1948 – PUBP Przasnysz – m∏odszy referent placówki Chorzele,
16 V 1949 – PUBP Maków – referent ewidencji operacyjnej,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – starszy referent Referatu II,



30 VI 1952 – PUBP Ciechanów – starszy referent Referatu II,
31 III 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 46 pkt. 2 Dekretu z 20 paêdziernika 1954 r.

èród∏o: AIPN, 0911/698, Teczka personalna Czes∏awa Ârednickiego.

TOPOLEWSKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 6 V 1915 r., Kowalewo,
gm. Majki, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.

Przebieg s∏u˝by:
12 IX 1945 – PUBP P∏ock – zwolniony,
20 III 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako nieprzydatny do pracy w resorcie bezpieczeƒstwa publicznego.

èród∏o: AIPN, 0892/693, Teczka personalna Stanis∏awa Topolewskiego.

TORZAWA W¸ADYS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 1 I 1923 r., Niemcy
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: szeregowy
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Przebieg s∏u˝by:
30 VI 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
20 IX 1945 – PUBP Otwock – wartownik,
6 XII 1945 – PUBP Rembertów – m∏odszy referent,
15 I 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako nieprzydatny do pracy w resorcie bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0854/558, Teczka personalna W∏adys∏awa Torzawy.

TRACZYK ADAM

Data i miejsce urodzenia: 10 IX 1927 r., Maƒkowo,
gm. Bia∏a, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1952), sier˝ant UB (1952), chorà˝y
UB (1954)

Przebieg s∏u˝by:
23 XII 1950 – PUBP P∏ock – wartownik,
15 I 1951 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu Komunikacyjnego,
9 VI 1951 – MSzBP Katowice – s∏uchacz,
30 IV 1952 – PUBP P∏ock – referent terenowy gm. Bia∏a,
1 VII 1953 – PUBP P∏ock – starszy referent terenowy gm. Ma∏a WieÊ,
15 IX 1953 – CW MBP Legionowo – s∏uchacz,
26 VII 1954 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
4 IX 1954 – PUBP Sierpc – referent przy kierownictwie,
4 IV 1955 – PUdsBP Sierpc – starszy referent operacyjny,
11 V 1955 – PUdsBP Sierpc – oficer operacyjny,
30 VI 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 46 pkt 1 Dekretu z 20 lipca 1954 r.

èród∏o: AIPN, 0892/54, Teczka personalna Adama Traczyka.
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TR¢BI¡SKI ZBIGNIEW

Data i miejsce urodzenia: 10 II 1935 r., Miszewo Muro-
wane, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej, 3 klasy liceum
pedagogicznego
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1955), chorà˝y SB (1957),
podporucznik SB (1957)

Przebieg s∏u˝by:
30 VIII 1954 – SzMBP Gdaƒsk – s∏uchacz,
1 VII 1955 – WUdsBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
1 VIII 1955 – PUdsBP P∏ock – referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny,
1 I 1957 – KP MO P∏ock – oficer operacyjny Referatu ds. Bezpieczeƒstwa,
1 IX 1960 – KP MO P∏ock – oficer operacyjny techniki operacyjnej Grupy „T” na 

etacie starszego oficera operacyjnego Grupy „T”,
13 X 1964 – KP MO P∏ock – oficer operacyjny na etacie starszego oficera operacyjne-

go Referatu ds. Bezpieczeƒstwa,
15 VII 1965 – KP MO Gostynin – oficer operacyjny Referatu ds. Bezpieczeƒstwa,
17 IX 1968 – KP MO Gostynin – p.o. zast´pcy komendanta powiatowego MO ds. SB,
7 XII 1968 – KP MO Gostynin – oficer operacyjny Referatu ds. SB,
29 II 1969 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 6 Ustawy z 31 stycznia 1959 r. o stosunku
s∏u˝bowym funkcjonariuszy MO.

èród∏o: AIPN, 0892/43, Teczka personalna Zbigniewa Tr´biƒskiego.

UMI¡SKI JAN

Data i miejsce urodzenia: 7 VII 1924 r., Dzi´gielewo,
gm. Lisewo, pow. Sierpc
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1949), chorà˝y UB (1951),
podporucznik UB (1952), porucznik UB (1954), kapitan
MO (1957), major MO (1962), podpu∏kownik MO (1969),
pu∏kownik MO (1974)
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Przebieg s∏u˝by:
23 III 1945 – PUBP P∏ock – referent gminny,
1 III 1946 – PUBP P∏ock – referent,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – referent Referatu V,
1 XII 1947 – PUBP P∏ock – referent ewidencji operacyjnej Referatu II,
30 IV 1949 – CW MBP – s∏uchacz,
1 VI 1950 – WUBP Warszawa – referent Sekcji 2 Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy,
1 XI 1950 – WUBP Warszawa – referent Sekcji 1 Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy,
1 I 1952 – WUBP Warszawa – starszy referent Sekcji 1 Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy,
1 IV 1955 – WUBP Warszawa – inspektor Inspekcji Kierownika Urz´du,
15 IX 1955 – CSz PZPR – s∏uchacz,
1 VIII 1956 – WUdsBP Warszawa – sekretarz urz´du,
1 I 1957 – KW MO Warszawa – kierownik Sekcji 2 Wydzia∏u Ewidencji Operacyjnej,
15 V 1964 – KW MO Warszawa – w dyspozycji komendanta wojewódzkiego,
1 VI 1964 – KG MO – inspektor Wydzia∏u Organizacji S∏u˝by Oddzia∏u S∏u˝by

Zewn´trznej,
1 I 1966 – KG MO – inspektor Wydzia∏u I Oddzia∏u Prewencji Ogólnej,
21 VII 1967 – KG MO – inspektor Wydzia∏u I Biura Prewencji Ruchu Drogowego,
1 VIII 1968 – KG MO – starszy inspektor Wydzia∏u I Biura Prewencji Ruchu Drogowego,
1 III 1974 – KG MO – starszy inspektor w Kierownictwie Biura Prewencji,
15 V 1981 – zwolniony,
6 II 1984 – KG MO – inspektor cywilny Biura Prewencji,
31 V 1990 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
15 maja 1981 r. zwolniony na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 31 stycznia 1959 r.
o s∏u˝bie funkcjonariuszy MO. 31 maja 1990 r. zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struk-
tur MSW.

èród∏o: AIPN, 710/269, Teczka personalna Jana Umiƒskiego.

URBA¡SKI STEFAN

Data i miejsce urodzenia: 14 VIII 1923 r., Warszawa
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej, 2 klasy
gimnazjum, 3 klasy seminarium nauczycielskiego
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia



Przebieg s∏u˝by:
23 V 1945 – PUBP P∏ock – referent,
15 IX 1945 – PUBP P∏ock – pracownik kartoteki daktyloskopijnej,
6 XII 1945 – PUBP P∏ock – starszy referent,
31 I 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/752, Teczka personalna Stefana Urbaƒskiego.

URBA¡SKI TADEUSZ

Data i miejsce urodzenia: 12 II 1920 r., OÊnica,
gm. Bielino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: podporucznik UB (1949), porucznik UB (1950),
kapitan UB (1954)

Przebieg s∏u˝by:
9 III 1945 – PUBP P∏ock – wywiadowca Sekcji 4,
25 I 1946 – PUBP Rembertów – referent,
28 VIII 1946 – CW MBP – s∏uchacz,
15 IV 1947 – PUBP W∏ochy – starszy referent p.o. zast´pca szefa urz´du,
25 VI 1947 – PUBP W∏ochy – p.o. szefa urz´du,
1 IX 1947 – PUBP W∏ochy – zast´pca szefa urz´du,
6 IX 1947 – CW MBP – s∏uchacz,
31 III 1949 – PUBP Sochaczew – zast´pca p.o. szef urz´du,
15 VII 1951 – PUBP Soko∏ów – zast´pca p.o. szef urz´du,
12 VII 1952 – zdj´ty z zajmowanego stanowiska i przekazany do dyspozycji szefa WUBP

w Warszawie,
1 VIII 1952 – WUBP Warszawa – starszy referent Sekcji 5a Wydzia∏u IV,
1 VII 1953 – WUBP Warszawa – kierownik Sekcji 4 Wydzia∏u IV,
15 XII 1953 – WUBP Warszawa – zast´pca naczelnika Wydzia∏u II,
1 IV 1955 – WUdsBP Warszawa – inspektor Inspektoratu Kierownictwa,
31 XII 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0854/986, Teczka personalna Tadeusza Urbaƒskiego.
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WACHACZYK ZYGMUNT

Data i miejsce urodzenia: 22 VI 1922 r., CieÊle,
gm. Miszewo Murowane, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
2 II 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
4 III 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z niezdolnoÊcià do s∏u˝by po wypadku z bronià.

èród∏o: AIPN, 0892/548, Teczka personalna Zygmunta Wachaczyka.

WALCZAK STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 4 XII 1924 r., Rudowo,
gm. Kleniewo, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: bez stopnia

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
9 III 1945 – PUBP P∏ock – pracownik ochrony,
6 XII 1945 – PUBP P∏ock – referent,
16 IV 1946 – PUBP Garwolin – referent,
12 XI 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako element nieprzydatny do pracy w resorcie bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/753, Teczka personalna Stanis∏awa Walczaka.
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WALINIOWSKI WIKTOR MARIAN

Data i miejsce urodzenia: 7 X 1921 r., Rybniki,
pow. Brzeziany, woj. Tarnopol
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: szko∏a powszechna
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1946), podporucznik UB (1946),
porucznik UB (1947), kapitan UB (1947), major UB
(1954), podpu∏kownik SB (1959), pu∏kownik SB (1963)

Przebieg s∏u˝by:
20 IX 1945 – PUBP P∏ock – referent Sekcji III,
20 IX 1945 – CSz MBP – s∏uchacz,
10 II 1946 – MBP – m∏odszy referent Wydzia∏u V Departamentu I,
1 IV 1946 – MBP – wywiadowca Sekcji 2 Wydzia∏u V Departamentu I,
1 VIII 1946 – MBP – kierownik Sekcji 3 Wydzia∏u V Departamentu I,
1 XI 1946 – MBP – kierownik Sekcji 3 p.o. naczelnik Wydzia∏u V Departamentu I,
1 X 1947 – MBP – zast´pca naczelnika Wydzia∏u V Departamentu I,
1 VII 1951 – MBP – zast´pca naczelnika Wydzia∏u „O” Departamentu I,
1 VI 1953 – MBP – zast´pca naczelnika Wydzia∏u VIII Departamentu I,
1 IV 1955 – KdsBP – zast´pca naczelnika Wydzia∏u IX Departamentu II,
28 XI 1956 – MSW – zast´pca naczelnika Wydzia∏u XI Departamentu II,
1 IV 1957 – MSW – starszy inspektor w kierownictwie Biura „B”,
15 III 1965 – MSW – naczelnik Wydzia∏u II Biura „B”,
18 VII 1969 – MSZ – szyfrant w ambasadzie PRL w Meksyku,
11 VIII 1971 – MSW – starszy oficer Sekcji 5 Wydzia∏u VII Biura „B”,
1 VI 1972 – MSW – starszy inspektor Wydzia∏u Inspekcji Biura „B”,
31 VII 1972 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 5 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o stosunku s∏u˝-
bowym funkcjonariuszy MO i SB.

èród∏o: AIPN, 0604/46, Teczka personalna Wiktora Mariana Waliniowskiego.
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WIENIECKI ZDZIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 5 VII 1927 r., Racià˝,
pow. Sierpc
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: ZWM
Stopieƒ: szeregowy

Przebieg s∏u˝by:
31 VIII 1945 – WUBP Warszawa – wartownik,
8 X 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
20 X 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako bezwartoÊciowy dla resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0833/527, Teczka personalna Zdzis∏awa Wienieckiego.

WIERZCHOWSKA JADWIGA

Data i miejsce urodzenia: 15 VIII 1924 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
17 V 1945 – KP MO P∏ock – milicjantka obyczajowa,
20 X 1945 – zwolniona,
10 XI 1945 – PUBP P∏ock – maszynistka,
1 IX 1949 – MBP – maszynistka Wydzia∏u III Departamentu Kadr,
1 V 1951 – MBP – referent Wydzia∏u Organizacyjnego,
30 IV 1952 – zwolniona.
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Powód zwolnienia:
Z MO zwolniona 20 paêdziernika 1945 r. w zwiàzku z likwidacjà etatu.
Zwolniona z Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego „zgodnie z orzeczeniem komisji
lekarskiej, z prawem do emerytury”.

èród∏o: AIPN, 0193/5433, Teczka personalna Jadwigi Wierzchowskiej z domu Celmer.

WI¢C¸AWSKI JÓZEF

Data i miejsce urodzenia: 18 III 1904 r., Borowiczki,
gm. Bielino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: kapral UB (1945)

Przebieg s∏u˝by:
26 VII 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
15 IX 1945 – PUBP P∏ock – referent,
1 XII 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako nieprzydatny do pracy w resorcie bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/680, Teczka personalna Józefa Wi´c∏awskiego.

WIÂNIEWSKI MIECZYS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 20 I 1922 r., Brwilno, gm. Bia∏a,
pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 3 klasy gimnazjum kupieckiego
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1946)
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Przebieg s∏u˝by:
17 II 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Bia∏a,
20 X 1945 – CW MBP ¸ódê – s∏uchacz, 
20 III 1946 – PUBP P∏ock – starszy referent,
1 IX 1946 – PUBP P∏ock – referent,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – referent placówki Brudzeƒ Du˝y,
1 VIII 1948 – PUBP P∏ock – starszy referent placówki Brudzeƒ Du˝y,
15 I 1951 – PUBP P∏ock – starszy referent Referatu Komunikacyjnego,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – starszy referent przy kierownictwie,
15 VIII 1952 – PUBP Sierpc – kierownik Sekcji VIII typu „A”,
30 IX 1954 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/670, Teczka personalna Mieczys∏awa WiÊniewskiego.

WITKOWSKI LEON

Data i miejsce urodzenia: 6 XII 1909 r., Karwosieki,
gm. Brudzeƒ, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: kapral WP (1932)

Przebieg s∏u˝by:
30 IV 1945 – PUBP P∏ock – referent Sekcji 4,
18 X 1945 – PUBP P∏ock – starszy referent,
1 VIII 1947 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na wniosek Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy WUBP Warszawa z powodu zawar-
cia bez zgody WUBP w Warszawie zwiàzku ma∏˝eƒskiego z Marià Fajer, „wrogo ustosun-
kowanà do obecnego ustroju paƒstwa polskiego”.

èród∏o: AIPN, 0892/572, Teczka personalna Leona Witkowskiego.
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WOJCIECHOWSKI ZYGMUNT

Data i miejsce urodzenia: 23 IV 1914 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: szeregowiec

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.

Przebieg s∏u˝by:
26 II 1945 – PUBP P∏ock – referent,
20 VI 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako nieprzydatny do pracy w strukturach resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/671, Teczka personalna Zygmunta Wojciechowskiego.

WOJTECKI JAN

Data i miejsce urodzenia: 13 XII 1923 r., Pep∏owo,
gm. Miszewo Murowane, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: ZWM
Stopieƒ: szeregowy

Przebieg s∏u˝by:
14 VII 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. ¸ubki,
20 IX 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 X 1945 – PUBP W´grów – m∏odszy referent,
29 X 1945 – zabity.
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Powód zwolnienia:
W teczce personalnej brak informacji o okolicznoÊciach Êmierci Jana Wojteckiego. Jedynà
informacjà dotyczàcà tego wydarzenia jest zapis w zaÊwiadczeniu wystawionym 3 grudnia
1965 r. przez mjr. Jana Burego, w którym jest zapisane: „wymieniony zginà∏ w powiecie
w´growskim w dniu 29 paêdziernika 1945 r. podczas wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych”.

èród∏o: AIPN, 0854/589, Teczka personalna Jana Wojteckiego.

WOLI¡SKI LUCJAN

Data i miejsce urodzenia: 15 X 1923 r., Wólka,
gm. Rogozino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: szeregowy

Przebieg s∏u˝by:
23 I 1947 – PUBP P∏ock – wartownik,
31 VII 1948 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0891/2471, Teczka personalna Lucjana Woliƒskiego.

WOLI¡SKI LUCJAN

Data i miejsce urodzenia: 15 VIII 1925 r., Ramutówek,
gm. Miszewo Murowane, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 3 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: szeregowy

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Wojsko Polskie (ludowe)
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Przebieg s∏u˝by:
6 II 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
4 III 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0891/1642, Teczka personalna Lucjana Woliƒskiego.

WOLI¡SKI ZDZIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 15 VII 1929 r., Kosino,
gm. Rogozino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
22 VIII 1951 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent placówki Bodzanów,
1 V 1952 – KW MO Warszawa – w dyspozycji komendanta,
1 VI 1952 – KP MO P∏ock – milicjant II Dru˝yny S∏u˝bowej,
30 IV 1953 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie jako nieprzydatny do pracy w MO.

èród∏o: AIPN, 0891/2481, Teczka personalna Zdzis∏awa Woliƒskiego.

WOèNIAK JANINA

Data i miejsce urodzenia: 1 I 1931 r., Sanniki,
pow. Gostynin
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 2 klasy gimnazjum
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: bez stopnia
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Przebieg s∏u˝by:
8 III 1950 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 XI 1950 – PUBP W∏ochy – maszynistka,
1 V 1952 – PUBP Warszawa – maszynistka,
1 VIII 1952 – PUBP Piaseczno – starsza maszynistka,
1 I 1954 – KW MO Warszawa – w dyspozycji komendanta,
1 III 1954 – KP MO P∏oƒsk – referent Referatu Ewidencji LudnoÊci i Dowodów Oso-

bistych,
1 XII 1954 – KP MO P∏oƒsk – maszynistka,
30 VI 1955 – zwolniona.

Powód zwolnienia:
Zwolniona na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0912/2266, Teczka personalna Janiny Woêniak.

WOèNIAK JERZY

Data i miejsce urodzenia: 25 VII 1930 r., Bierzewice,
gm. Lucieƒ, pow. Gostynin
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1953)

Przebieg s∏u˝by:
9 XI 1953 – PUBP P∏ock – referent terenowy gm. Rogozino i Bielino,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny,
15 VII 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/749, Teczka personalna Jerzego Woêniaka.
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WOèNICKI TADEUSZ

Data i miejsce urodzenia: 14 IV 1924 r., Warszawa
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: podporucznik UB (1948)

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Armia Krajowa

Przebieg s∏u˝by:
20 IX 1945 – PUBP P∏ock – referent,
20 III 1946 – PUBP P∏ock – starszy referent,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – starszy referent Referatu III,
26 II 1949 – PUBP Ciechanów – zast´pca p.o. szefa urz´du,
30 IV 1951 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie rozkazem karnym nr 015/51 ministra bezpieczeƒstwa publiczne-
go Stanis∏awa Radkiewicza, w zwiàzku z aresztowaniem 5 marca 1951 r. przez Wydzia∏ ds.
Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie. Oskar˝ony m.in. o to, ˝e: „w ciàgu roku 1950 przy-
w∏aszczy∏ sobie oko∏o 17 000 z∏ w starej walucie i 100 z∏ w nowej walucie, które to pienià-
dze zosta∏y mu powierzone jako szefowi UBP w Ciechanowie na cele operatywne [sic!], 
a z których to pieni´dzy rozliczy∏ si´ sfa∏szowanymi przez siebie pokwitowaniami” oraz 
„w dniu 10 grudnia 1950 r. jako szef PUBP w Ciechanowie dopuÊci∏ si´ nadu˝ycia w∏adzy
z pobudek osobistych w ten sposób, ˝e bezprawnie zatrzyma∏ Edwarda Boruckiego i pole-
ci∏ prowadzàcym Êledztwo przeciwko niemu pod zarzutem zabójstwa swego ojca, a nast´p-
nie tolerowa∏ niew∏aÊciwy sposób prowadzenia czynnoÊci Êledczych przez podleg∏ych mu
pracowników, polegajàcy na wymuszaniu przyznania si´ biciem, co w konsekwencji dopro-
wadzi∏o do bezpodstawnego pozbawienia wolnoÊci tego˝ Boruckiego Edwarda przez czas
oko∏o 3 miesi´cy”. Wyrokiem Wojskowego Sàdu Rejonowego w Warszawie 5 wrzeÊnia
1951 r. skazany na 5 lat wi´zienia i degradacj´18.

èród∏o: AIPN, 0892/719, Teczka personalna Tadeusza Woênickiego.
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WOèNICKI WINCENTY

Data i miejsce urodzenia: 7 VII 1934 r., ¸´g, gm. Majki,
pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: gimnazjum
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: plutonowy UB (1954), chorà˝y UB (1954),
podporucznik SB (1957), porucznik SB (1962)

Przebieg s∏u˝by:
10 IX 1952 – CW MBP – s∏uchacz,
27 VII 1954 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
26 VIII 1954 – PUBP P∏ock – referent w kierownictwie,
31 III 1955 – PUdsBP P∏ock – referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny,
1 I 1957 – KP MO P∏ock – starszy oficer operacyjny Referatu ds. Bezpieczeƒstwa,
30 IV 1965 – KM MO Warszawa – w dyspozycji zast´pcy komendanta ds. bezpieczeƒ-

stwa,
1 V 1965 – KP MO P∏ock – oficer techniki operacyjnej Grupy „W”,
1 X 1966 – KM MO Warszawa – w dyspozycji zast´pcy komendanta ds. bezpieczeƒ-

stwa,
15 XI 1966 – KP MO P∏ock – oficer techniki operacyjnej Grupy „W”,
1 IV 1967 – KMiP MO P∏ock – oficer techniki operacyjnej Grupy „W” Referatu

ds. S∏u˝by Bezpieczeƒstwa,
1 III 1974 – KMiP MO P∏ock – inspektor Referatu ds. S∏u˝by Bezpieczeƒstwa,
1 VI 1975 – KW MO P∏ock – starszy inspektor S∏u˝by Bezpieczeƒstwa,
1 I 1976 – KW MO P∏ock – kierownik Sekcji Wydzia∏u IV SB,
31 XII 1980 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´ w zwiàzku ze z∏ym stanem zdrowia.

èród∏o: AIPN, 0892/443, Teczka personalna Wincentego Woênickiego.
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ZAJÑCZKOWSKI W¸ADYS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 8 IX 1906 r., Krajkowo,
pow. Sierpc
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 3 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: bezpartyjny
Stopieƒ: kapral UB (1945)

Przebieg s∏u˝by:
25 IV 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Drobin,
15 IX 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Bia∏a,
20 III 1946 – PUBP P∏ock – referent,
4 VII 1946 – zabity.

Powód zwolnienia:
Zginà∏ w wyniku nieumiej´tnego obchodzenia si´ z bronià. Szef PUBP w P∏ocku wypadek
ten opisa∏ nast´pujàco: „W czasie rewizji w jednym z gospodarstw Zajàczkowski W∏ady-
s∏aw, wychodzàc z piwnicy, wypali∏ mu automat. Kula przesz∏a przez ˝o∏àdek, kiszk´ gru-
bà i nerk´. Mia∏o to miejsce o godz. 13 dnia 3 lipca 1946 roku. Po wypadku w stanie ci´˝-
kim odstawiono go do szpitala, gdzie zmar∏ dnia 4 VII b.m. o godz. 18. Tak zeznajà
funkcjonariusze PUBP w P∏ocku: ob. Woênicki Tadeusz i Jasiƒski W∏adys∏aw”.

èród∏o: AIPN, 0892/717, Teczka personalna W∏adys∏awa Zajàczkowskiego.

ZALEWSKI MICHA¸

Data i miejsce urodzenia: 30 IX 1899 r., P∏ock 
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: szeregowy MO (1945), kapral MO (1945),
plutonowy MO (1949)



Przebieg s∏u˝by:
14 II 1945 – KP MO P∏ock – milicjant,
10 VIII 1947 – KP MO P∏ock – podoficer broni,
1 II 1949 – PUBP P∏ock – referent broni,
1 IV 1949 – KP MO P∏ock – milicjant,
28 II 1950 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na wniosek Wydzia∏u Specjalnego „za zatajenie w aktach personalnych, ˝e
przed 1939 rokiem nale˝a∏ do frakcji rewolucyjnej [PPS], poniewa˝ organizacja wzywa∏a
do rozbijania ruchu robotniczego”.

èród∏o: AIPN, 0891/2507, Teczka personalna Micha∏a Zalewskiego.

ZA¸¢SKI MIROS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 30 VIII 1927 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 1 klasa gimnazjum
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1949)

Przebieg s∏u˝by:
1 VI 1949 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent Referatu V,
20 V 1950 – WUBP Warszawa – referent Sekcji 2 Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy,
8 III 1952 – WUBP Bia∏ystok – referent Sekcji 2 Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy,
10 VII 1952 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na wniosek dyrektora Biura ds. Funkcjonariuszy MBP w Warszawie z 30 czerw-
ca 1952 r. w zwiàzku z aresztowaniem za „przyw∏aszczenie 800 z∏ z depozytu zatrzymane-
go funkcjonariusza stra˝y wi´ziennej Kochanka Zdzis∏awa”. Wyrokiem Wojskowego Sàdu
Rejonowego w Warszawie z 30 grudnia 1952 r. skazany na 1 rok wi´zienia oraz degrada-
cj´19.

èród∏o: AIPN Bi, 98/1374, Teczka personalna Miros∏awa Za∏´skiego.
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ZARZYCKI ADAM

Data i miejsce urodzenia: 24 XII 1919 r., Bia∏a,
pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
28 II 1945 – PUBP P∏ock – referent,
15 IX 1945 – PUBP P∏ock – starszy referent,
18 X 1945 – WUBP Warszawa – starszy referent Sekcji 6 Wydzia∏u I,
10 I 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony decyzjà szefa WUBP w Warszawie. W teczce personalnej brak informacji o po-
wodach zwolnienia.

èród∏o: AIPN, 0892/690, Teczka personalna Adama Zarzyckiego.

ZAWADZKI KAZIMIERZ

Data i miejsce urodzenia: 27 IX 1923 r., S´kowo,
gm. Zàgoty, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: szeregowy

Przebieg s∏u˝by:
26 VII 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
2 X 1945 – PUBP Grójec – wartownik,
6 XII 1945 – PUBP Grójec – m∏odszy referent,
8 II 1946 – PUBP Grójec – referent gm. Drwalew,
20 III 1946 – zwolniony.
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Powód zwolnienia:
Zwolniony jako nieprzydatny do pracy w resorcie bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/579, Teczka personalna Kazimierza Zawadzkiego.

ZAWADZKI W¸ADYS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 29 VII 1926 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1950), starszy sier˝ant UB (1952)

Przebieg s∏u˝by:
5 VI 1945 – WUBP Warszawa – wartownik,
16 VIII 1945 – WUBP Warszawa – m∏odszy referent Wydzia∏u V,
28 II 1946 – zwolniony,
1 IV 1949 – PUBP P∏ock – referent Referatu III,
1 IV 1950 – WUBP Warszawa – m∏odszy referent Sekcji 8 Wydzia∏u IV,
1 VIII 1950 – WUBP Warszawa – m∏odszy referent Sekcji 2 Wydzia∏u II,
1 II 1951 – PUBP P∏ock – referent Referatu II,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – starszy referent terenowy gm. Bielino i Rogozino,
31 X 1953 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie na wniosek Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie.

èród∏o: AIPN, 0892/626, Teczka personalna Wac∏awa Zawadzkiego.
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ZGLI¡SKI RYSZARD

Data i miejsce urodzenia: 12 XI 1923 r., Gostynin
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
26 VIII 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Brudzeƒ,
8 I 1946 – PUBP Garwolin – referent,
28 II 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako nieprzydatny do pracy w resorcie bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/744, Teczka personalna Ryszarda Zgliƒskiego.

ZIÓ¸KIEWICZ TADEUSZ

Data i miejsce urodzenia: 23 IV 1922 r., Chudzyn,
gm. Bielsk, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1952), starszy sier˝ant UB (1953),
chorà˝y UB (1954), podporucznik UB (1954)

Przebieg s∏u˝by:
21 VI 1945 – PUBP P∏ock – referent,
4 IX 1946 – SzS WUBP Warszawa – s∏uchacz,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – referent placówki Drobin,
30 X 1947 – PUBP Sierpc – referent placówki Racià˝,
1 V 1951 – PUBP Sierpc – starszy referent Referatu IV,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – starszy referent przy kierownictwie,
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1 IX 1954 – CW MBP – s∏uchacz,
1 XII 1954 – WUBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
31 XII 1954 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniono dyscyplinarnie na wniosek naczelnika Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy WUBP
w Warszawie „jako cz∏owieka niepoprawnego, niejednokrotnie karanego po linii s∏u˝bo-
wej za pijaƒstwo, nieroba”.

èród∏o: AIPN, 0892/758, Teczka personalna Tadeusza Zió∏kiewicza.

ZYLBER MOJ˚ESZ

Data i miejsce urodzenia: 20 I 1907 r., Âczanka,
gm. Brudzeƒ, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: ˝ydowska
Wykszta∏cenie: 6 oddzia∏ów szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: Z˚PR PS
Stopieƒ: bez stopnia

Dzia∏alnoÊç okupacyjna:
Przebywa∏ w Zwiàzku Sowieckim.

Przebieg s∏u˝by:
14 I 1949 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent placówki Bodzanów,
26 II 1949 – PUBP P∏ock – administrator OÊrodka Winiary,
31 X 1949 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´ w zwiàzku z wyjazdem na sta∏e do Izraela.

èród∏o: AIPN, 0892/630, Teczka personalna Moj˝esza Zylbera.
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˚AGLEWSKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 8 VIII 1923 r., Âlepkowo,
gm. Rogozino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1950)

Przebieg s∏u˝by:
1 XII 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – wartownik aresztu,
1 II 1950 – PUBP P∏ock – m∏odszy referent placówki Brudzeƒ Du˝y,
1 X 1950 – PUBP P∏ock – referent Referatu III,
31 V 1951 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie w zwiàzku z oskar˝eniem o stosowanie niedozwolonych me-
tod Êledczych. Aresztowany 11 czerwca 1951 r. Wojskowy Sàd Rejonowy w Warszawie 
10 sierpnia 1951 r. uzna∏, i˝ Stanis∏aw ˚aglewski winny jest, „˝e w dniu 16 i 17 kwietnia
1951 r. w P∏ocku jako funkcjonariusz PUBP P∏ock dopuÊci∏ si´ nadu˝ycia w∏adzy przez to,
˝e w trakcie przes∏uchania wraz z innymi oskar˝onymi na terenie PUBP P∏ock Êw[iadka]
Archutowskiego stosowa∏ wobec niego niedozwolonych metod Êledczych, a mianowicie
bicie po g∏owie, nogach i piersiach, kopanie, bicie szpadlem i pompkà od roweru” i skaza∏
go na 4 lata wi´zienia i degradacj´20.

èród∏o: AIPN, 0892/518, Teczka personalna Stanis∏awa ˚aglewskiego.

˚AGLEWSKI TADEUSZ

Data i miejsce urodzenia: 26 VII 1925 r., Âlepkowo,
gm. Rogozino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: bez stopnia

20 APW, Sr 679/51, Akta sprawy Stefana Iwanickiego i innych.



Przebieg s∏u˝by:
12 V 1950 – PUBP P∏ock – wartownik, 
10 V 1952 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/529, Teczka personalna Tadeusza ˚aglewskiego.

˚O¸NOWSKI IGNACY

Data i miejsce urodzenia: 1 II 1923 r., Przybyszewo,
gm. Liszewo, pow. Sierpc
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 2 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
1 X 1947 – PUBP P∏ock – wartownik,
31 X 1950 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´. Wniosek o zwolnienie zosta∏ wymuszony przez szefa PUBP,
który w charakterystyce Ignacego ˚o∏nowskiego napisa∏: „Politycznie niepewny. Przez
okres swej pracy ˝adnych korzyÊci org[anom] bezp[ieczeƒstwa] nie przyniós∏, jest niezdy-
scyplinowany, poza tym nale˝a∏ do sekty »Êwiadków Jechowy«, którà pomimo rozwiàza-
nia w dalszym ciàgu popiera. Pomimo udzielanych wskazówek i wytycznych przez kierow-
nictwo nie pracowa∏ nale˝ycie z agenturà i nie przeprowadza∏ celowych werbunków, jest
nieprawdomówny i przebywa w Êrodowisku obcym klasowo”.

èród∏o: AIPN, 0892/716, Teczka personalna Ignacego ˚o∏nowskiego.
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BANASZKIEWICZ KAZIMIERZ

Data i miejsce urodzenia: 4 III 1908 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: kapral

Przebieg s∏u˝by:
5 VI 1945 – PUBP P∏ock – kierowca,
15 XII 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z aresztowaniem1.

èród∏o: AIPN, 0892/45, Teczka personalna Kazimierza Banaszkiewicza.

B¸A˚EJEWSKI JAN

Data i miejsce urodzenia: 28 X 1911 r., Kopenhaga
(Dania)
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ:
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Biogramy funkcjonariuszy PUBP i PUdsBP w P∏ocku opracowane na
podstawie teczek personalnych, odnalezionych w Archiwum Instytu-
tu Pami´ci Narodowej po z∏o˝eniu ksià˝ki do druku.

1 W teczce personalnej brak informacji o powodach aresztowania.



Przebieg s∏u˝by:
15 II 1945 – PUBP P∏ock – referent,
27 III 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako bezwartoÊciowy do pracy w UB.

èród∏o: AIPN, 0892/50, Teczka personalna Jana B∏a˝ejewskiego.

BURACZY¡SKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 1 VII 1922 r., T∏ubice,
gm. Zàgoty, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: kapral

Dzia∏alnoÊç okupacyjna: Armia Ludowa

Przebieg s∏u˝by:
24 II 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
28 III 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony ze wzgl´du na z∏y stan zdrowia.

èród∏o: AIPN, 0892/789, Teczka personalna Stanis∏awa Buraczyƒskiego.
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CIEMSKI ZYGMUNT

Data i miejsce urodzenia: 11 VII 1910 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
8 X 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
5 IX 1947 – zmar∏.

Powód zwolnienia:
Zmar∏ Êmiercià naturalnà.

èród∏o: AIPN, 0892/790, Teczka personalna Zygmunta Ciemskiego.

CZARNOCKI WITOLD

Data i miejsce urodzenia: 14 X 1914 r., BrzeÊç nad Bugiem
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: kapral UB (1945)

Przebieg s∏u˝by:
19 III 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Wyszogród,
1 VII 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako bezwartoÊciowy do pracy w UB w zwiàzku z aresztowaniem za kradzie˝e
koni.

èród∏o: AIPN, 0892/104, Teczka personalna Witolda Czarnockiego.
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DANOWSKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 2 V 1924 r., Karwowo,
gm. Bodzanów, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
17 II 1945 – PUBP P∏ock – referent,
28 III 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako bezwartoÊciowy do pracy w UB.

èród∏o: AIPN, 0892/796, Teczka personalna Stanis∏awa Danowskiego.

DRZEWOSZEWSKI JAN

Data i miejsce urodzenia: 3 II 1919 r., Radzanowo,
gm. Rogozino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
23 VII 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Zàgoty,
27 II 1946 – zwolniony.
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Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z aresztowaniem2.

èród∏o: AIPN, 0892/162, Teczka personalna Jana Drzewoszewskiego.

FLEJSZMAN ZBIGNIEW

Urodzony: 10 X 1924 r., Zaranna, pow. Kutno
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna:
Stopieƒ: bez stopnia

Przebieg s∏u˝by:
30 VII 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
2 VIII 1945 – zabity.

Powód zwolnienia:
Zabity w wyniku nieostro˝nego obchodzenia si´ z bronià.

èród∏o: AIPN, 0892/794, Teczka personalna Zbigniewa Flejszmana.

ILI¡SKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 28 VI 1923 r., Ciachcin
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ:
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Przebieg s∏u˝by:
26 II 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
28 I 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/425, Teczka personalna Stanis∏awa Iliƒskiego.

JANKOWSKA WANDA3

Data i miejsce urodzenia: 09 XII 1926 r., T∏ubice,
gm. Zàgoty, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: sier˝ant UB (1955), st. sier˝ant SB (1960) 

Przebieg s∏u˝by:
25 II 1945 – PUBP P∏ock – sekretarka,
1 X 1947 – PUBP P∏ock – sekretarz,
1 V 1952 – PUBP P∏ock – referent punktu „B”,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – referent Referatu IX,
1 I 1956 – KP MO P∏ock – sekretarka maszynistka Referatu SB,
1 IV 1956 – KP MO P∏ock – sekretarz Referatu SB (etat cywilny),
1 I 1957 – KP MO P∏ock – sekretarz Referatu SB,
1 III 1960 – K MO m.st. Warszawy – w dyspozycji komendanta,

3 W okresie s∏u˝by w p∏ockim UB i SB Wanda Jankowska z domu Parz´cka u˝ywa∏a dwóch nazwisk:
Jankowska (nazwisko pierwszego m´˝a, funkcjonariusza Informacji Wojskowej, Henryka Jankowskiego)
i Tr´biƒska (nazwisko drugiego m´˝a, funkcjonariusza UB i SB, Zbigniewa Tr´biƒskiego).



31 IV 1960 – K MO m.st. Warszawa – Wydzia∏ „W”, oficer techniki operacyjnej
Grupy „W” w P∏ocku,

1 I 1961 – K MO m.st. Warszawy – Wydzia∏ „W”, p.o. kierownik sta∏ego
punktu „W” w P∏ocku, 

15 XII 1961 – K MO m.st. Warszawy – Wydzia∏ „W”, oficer techniki operacyjnej
sta∏ego punktu „W” w P∏ocku,

30 IX 1962 – zwolniona.

Powód zwolnienia:
Zwolniona na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 31 I 1959 r. o stosunku s∏u˝-
bowym funkcjonariuszy.

èród∏o: AIPN, 0942/152, Teczka personalna Wandy Tr´biƒskiej.

JAKOWSKI LUCJAN

Data i miejsce urodzenia: 17 IV 1922 r., Obr´b,
gm. Mochowo, pow. Sierpc
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1953)

Przebieg s∏u˝by:
5 III 1953 – WUBP Warszawa – wartownik,
1 VI 1954 – PUBP Gostynin – wartownik,
1 X 1954 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – wartownik,
30 IX 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku ze zmniejszeniem liczby etatów wartowniczych w PUdsBP.

èród∏o: AIPN, 0892/448, Teczka personalna Lucjana Jakowskiego.
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KANIGOWSKI IZYDOR

Data i miejsce urodzenia: 12 XI 1921 r., Chabowo,
gm. Drobin, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1948), podporucznik UB (1951)

Przebieg s∏u˝by:
6 II 1945 – PUBP Sierpc – referent gm. Gójsk,
15 V 1946 – PUBP Sierpc – starszy referent,
1 X 1947 – PUBP Sierpc – starszy referent Referatu V,
1 IV 1950 – PUBP Przasnysz – starszy referent Referatu V,
1 VIII 1951 – PUBP P∏oƒsk – starszy referent Referatu V,
1 V 1952 – PUBP P∏oƒsk – starszy referent przy kierownictwie urz´du,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏oƒsk – starszy referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP P∏oƒsk – oficer operacyjny,
15 X 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny Referatu VI,
31 XII 1956 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z reorganizacjà struktur resortu bezpieczeƒstwa.

èród∏o: AIPN, 0892/476, Teczka personalna Izydora Kanigowskiego.

KONOPKA ANNA

Data i miejsce urodzenia: 16 IV 1922 r., Warszawa
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 1 klasa gimnazjum
Przynale˝noÊç partyjna:
Stopieƒ:
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Przebieg s∏u˝by:
27 I 1945 – PUBP P∏ock – pracownik kartoteki,
26 I 1946 – zmar∏a.

Powód zwolnienia:
SkreÊlona z ewidencji funkcjonariuszy w zwiàzku ze Êmiercià.

èród∏o: AIPN, 0892/505, Teczka personalna Anny Konopki.

KOZ¸OWSKI JERZY MARIAN

Data i miejsce urodzenia: 18 VI 1919 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: Êrednie techniczne
Przynale˝noÊç partyjna:
Stopieƒ: kapral podchorà˝y

Dzia∏alnoÊç okupacyjna: polskie si∏y zbrojne
na Zachodzie (dywizja gen. Maczka)

Przebieg s∏u˝by:
14 XI 1946 – PUBP P∏ock – referent,
1 IV 1947 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako niepewny politycznie.

èród∏o: AIPN, 0892/653, Teczka personalna Mariana Koz∏owskiego.
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KUKAWSKI HENRYK

Data i miejsce urodzenia: 24 XII 1926 r., Ciechomice,
gm. ¸àck, pow. Gostynin
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: kapral UB (1952)

Przebieg s∏u˝by:
25 IV 1950 – PUBP Gostynin – wartownik,
1 XI 1953 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – wartownik,
30 IX 1955 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako bezwartoÊciowy do pracy w UB.

èród∏o: AIPN, 0892/734, Teczka personalna Henryka Kukawskiego.

KU¸AKOWSKA BARBARA

Data i miejsce urodzenia: 1 X 1923 r., BrzeÊç Kujawski
Pochodzenie spo∏eczne: inteligenckie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 3 klasy gimnazjum
Przynale˝noÊç partyjna:
Stopieƒ:

Przebieg s∏u˝by:
27 II 1945 – PUBP P∏ock – maszynistka,
28 III 1945 – zwolniona.

Powód zwolnienia:
Zwolniona w zwiàzku z brakiem etatu dla maszynistki.

èród∏o: AIPN, 0892/800, Teczka personalna Barbary Ku∏akowskiej.
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KUROWSKA IRENA

Data i miejsce urodzenia: 22 V 1918 r., Szreƒsk,
pow. M∏awa
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: Êrednie
Przynale˝noÊç partyjna:
Stopieƒ:

Przebieg s∏u˝by:
15 II 1945 – PUBP P∏ock – maszynistka,
1 III 1946 – zwolniona.

Powód zwolnienia:
Zwolniona na w∏asnà proÊb´ w zwiàzku ze z∏ym stanem zdrowia.

èród∏o: AIPN, 0892/521, Teczka personalna Ireny Kurowskiej.

LASKOWSKI ANTONI

Data i miejsce urodzenia: 20 X 1923 r., Stropie,
gm. Drobin, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ:

Przebieg s∏u˝by:
21 II 1945 – PUBP P∏ock – referent gminny,
26 III 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony z powodu z∏ego stanu zdrowia.

èród∏o: AIPN, 0892/631, Teczka personalna Antoniego Laskowskiego.
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LUDWICZAK KSAWERY

Data i miejsce urodzenia: 18 XII 1909 r., Majki, 
pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ:

Przebieg s∏u˝by:
22 III 1945 – PUBP P∏ock – referent,
26 VI 1945 – WUBP Warszawa – referent Wydzia∏u I,
20 III 1946 – PUBP M∏awa – referent,
12 III 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako bezwartoÊciowy do pracy w UB.

èród∏o: AIPN, 0892/636, Teczka personalna Ksawerego Ludwiczaka.

¸UKASZEWSKI STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 30 V 1913 r., Dobroszewice,
gm. Drobin, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna:
Stopieƒ:

Dzia∏alnoÊç okupacyjna: Uczestnik kampanii wrzeÊniowej
1939 r.

Przebieg s∏u˝by:
27 II 1945 – PUBP P∏ock – referent,
3 IV 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako bezwartoÊciowy do pracy w UB.

èród∏o: AIPN, 0892/637, Teczka personalna Stanis∏awa ¸ukaszewskiego.
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MACHA¸A ANTONI

Data i miejsce urodzenia: 11 V 1912 r., Lipiƒskie,
gm. Pacyna, pow. Gostynin
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ:

Dzia∏alnoÊç okupacyjna: Uczestnik kampanii wrzeÊniowej
1939 r.

Przebieg s∏u˝by:
10 III 1945 – PUBP P∏ock – referent gminny,
27 III 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako bezwartoÊciowy do pracy w UB.

èród∏o: AIPN, 0892/610, Teczka personalna Antoniego Macha∏y.

MACIÑGOWSKI JÓZEF

Data i miejsce urodzenia: 3 III 1921 r., Janoszyce,
gm. Brudzeƒ, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ:

Przebieg s∏u˝by:
30 IV 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
10 I 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako bezwartoÊciowy do pracy w UB.

èród∏o: AIPN, 0892/608, Teczka personalna Józefa Maciàgowskiego.
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MORAWSKA WANDA

Data i miejsce urodzenia: 27 V 1916 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne:4

NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie:5

Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ:

Przebieg s∏u˝by:
1 II 1945 – PUBP P∏ock – referent,
22 IV 1945 – zwolniona.

Powód zwolnienia:
Zwolniona na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/773, Teczka personalna Wandy Ostrowskiej (Morawskiej).

NIEDZIELSKI MIROS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 6 IX 1919 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: Êrednie
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ:

Przebieg s∏u˝by:
24 II 1945 – PUBP P∏ock – referent,
24 IV 1945 – zwolniony.

4 W teczce personalnej brak informacji o pochodzeniu spo∏ecznym.
5 W teczce personalnej brak informacji o wykszta∏ceniu.
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Powód zwolnienia:
Zwolniony z powodu z∏ego stanu zdrowia.

èród∏o: AIPN, 0892/614, Teczka personalna Miros∏awa Niedzielskiego.

NOWAK EUGENIUSZ

Data i miejsce urodzenia: 1 I 1928 r., Dzwieszno,
gm. Rogozino, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna:
Stopieƒ:

Przebieg s∏u˝by:
1 XII 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
29 XII 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako bezwartoÊciowy w pracy w UB.

èród∏o: AIPN, 0892/616, Teczka personalna Eugeniusza Nowaka.

OLENDZI¡SKI STEFAN

Data i miejsce urodzenia: 4 XII 1919 r., Koz∏owo,
gm. ¸eg, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ:



Przebieg s∏u˝by:
21 II 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. ¸´g,
1 VI 1945 – zabity.

Powód zwolnienia:
Zabity podczas potyczki funkcjonariuszy UB z ˝o∏nierzami ROAK na drodze w okolicach
S∏upi.

èród∏o: AIPN, 0892/620, Teczka personalna Stefana Olendziƒskiego.

PIÓRKOWSKI BOLES¸AW

Data i miejsce urodzenia: 25 V 1901 r., Brzechowo,
gm. ¸´g, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna:
Stopieƒ:

Przebieg s∏u˝by:
21 III 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
1 VI 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z przejÊciem do pracy w Komendzie Powiatowej MO w P∏ocku.

èród∏o: AIPN, 0892/643, Teczka personalna Boles∏awa Piórkowskiego.

PIÓRKOWSKI MARIAN

Data i miejsce urodzenia: 8 IX 1912 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPS
Stopieƒ:
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Przebieg s∏u˝by:
6 X 1945 – PUBP P∏ock – wywiadowca,
zwolniony6.

Powód zwolnienia:

èród∏o: AIPN, 0892/706, Teczka personalna Mariana Piórkowskiego.

P¸OSKI TADEUSZ

Data i miejsce urodzenia: 10 IV 1924 r., Machcino,
gm. Zàgoty, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ:

Przebieg s∏u˝by:
15 II 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
2 XI 1945 – WUBP Warszawa – wartownik, 
21 XI 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/711, Teczka personalna Tadeusza P∏oskiego.

6 W teczce personalnej brak informacji o dacie (najprawdopodobniej w grudniu 1945 r.) i powodach
zwolnienia.
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PRZEDPE¸SKI HENRYK

Data i miejsce urodzenia: 4 I 1918 r., Ostrzykowo,
gm. Staroêreby, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ:

Przebieg s∏u˝by:
20 II 1945 – PUBP P∏ock – referent gminny,
3 IV 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony z powodu z∏ego stanu zdrowia.

èród∏o: AIPN, 0892/646, Teczka personalna Henryka Przedpe∏skiego.

SOBIESKI EDWARD

Data i miejsce urodzenia: 4 IV 1924 r., Bombalice,
gm. Lelice, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ:

Przebieg s∏u˝by:
1 XII 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
zwolniony7

Powód zwolnienia:

èród∏o: AIPN, 0892/737, Teczka personalna Edwarda Sobieskiego.

7 W teczce personalnej brak informacji o dacie i powodach zwolnienia.



SUCHTA MIECZYS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 1 I 1932 r., Pu∏tusk
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie:
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: kapral SB (1957), plutonowy SB (1958),
st. sier˝ant SB (1959), podporucznik SB (1960)

Przebieg s∏u˝by:
20 I 1956 – PUdsBP P∏ock – referent operacyjny,
1 IV 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny,
1 I 1957 – KP MO Ciechanów – oficer operacyjny Referatu SB,
1 IX 1959 – CW MSW – s∏uchacz,
24 VII 1960 – KW MO Warszawa – w dyspozycji zast´pcy komendanta ds. S∏u˝by

– Bezpieczeƒstwa,
1 IX 1960 – KP MO Ciechanów – oficer operacyjny Referatu SB,
1 VII 1961 – KP MO Ciechanów – starszy oficer operacyjny Referatu SB,
1 VIII 1963 – KP MO Nowy Dwór – starszy oficer operacyjny SB,
7 XI 1963 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Wydalony z SB na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 I 1959 r.

èród∏o: AIPN, 0892/553, Teczka personalna Mieczys∏awa Suchty.

SZCZ¢SNY STEFAN

Data i miejsce urodzenia: 5 IX 1891 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 3 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR, PZPR
Stopieƒ:
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Przebieg s∏u˝by:
23 X 1945 – PUBP P∏ock – referent,
1 IV 1946 – PUBP P∏ock – referent ewidencji operacyjnej,
1 VI 1947 – PUBP P∏ock – intendent,
1 II 1949 – PUBP P∏ock – starszy referent gm. Drobin,
31 III 1949 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z przejÊciem na emerytur´.

èród∏o: AIPN, 0892/828, Teczka personalna Stefana Szcz´snego.

TRACZYK EDMUND

Data i miejsce urodzenia: 16 IX 1934 r., Zdziar Wielki,
gm. Staroêreby, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: Êrednie
Przynale˝noÊç partyjna: ZMP, PZPR
Stopieƒ: chorà˝y UB (1956), chorà˝y SB (1957),
podporucznik SB (1957)

Przebieg s∏u˝by:
1 IX 1954 – KOSz MBP Gdaƒsk – s∏uchacz,
24 VI 1956 – WUdsBP Warszawa – w dyspozycji szefa urz´du,
24 VII 1956 – PUdsBP P∏ock – oficer operacyjny,
1 I 1957 – KP MO P∏ock – oficer operacyjny SB,
1 I 1961 – KP MO P∏ock – starszy oficer operacyjny SB,
10 VII 1967 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony dyscyplinarnie w zwiàzku z aresztowaniem i skazaniem za ∏apownictwo przez
Sàd Powiatowy w P∏ocku.

èród∏o: AIPN, 0892/530, Teczka personalna Edmunda Traczyka.
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TRUKOWI¡SKI ROMAN

Data i miejsce urodzenia: 11 II 1925 r., Zalesie,
gm. Drobin, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ:

Przebieg s∏u˝by:
1 XII 1945 – PUBP P∏ock – wartownik,
31 XII 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako bezwartoÊciowy do pracy w UB.

èród∏o: AIPN, 0892/692, Teczka personalna Romana Trukowiƒskiego. 

URBA¡SKI W¸ADYS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 25 V 1902 r., Gródkowo,
gm. Âwi´cice, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ:

Przebieg s∏u˝by:
11 III 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Miszewo Murowane,
18 V 1945 – zabity.

Powód zwolnienia:
Zabity przez ˝o∏nierzy Armii Krajowej podczas dzia∏aƒ operacyjnych we wsi Miszewko
Garwackie.

èród∏o: AIPN, 0892/679, Teczka personalna W∏adys∏awa Urbaƒskiego.
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WILCZY¡SKI JAN

Data i miejsce urodzenia: 14 II 1885 r., Archutówko,
gm. Âwi´cice, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 6 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ:

Przebieg s∏u˝by:
17 II 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Âwi´cice,
8 II 1946 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony w zwiàzku z przejÊciem na emerytur´.

èród∏o: AIPN, 0892/834, Teczka personalna Jana Wilczyƒskiego.

WIÂNIEWSKI ZYGMUNT

Data i miejsce urodzenia: 23 II 1904 r., Bromierzyk,
gm. Staroêreby, pow. P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 4 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ:

Przebieg s∏u˝by:
27 II 1945 – PUBP P∏ock – referent,
25 IV 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony jako bezwartoÊciowy do pracy w UB.

èród∏o: AIPN, 0892/674, Teczka personalna Zygmunta WiÊniewskiego.



WUSZTER TADEUSZ

Data i miejsce urodzenia:
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 3 klasy szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ:

Przebieg s∏u˝by:
22 VII 1945 – PUBP P∏ock – kierowca,
1 III 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/718, Teczka personalna Tadeusza Wusztera.

ZANDROWICZ ZYGMUNT

Data i miejsce urodzenia: 5 IX 1917 r., Lipno
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 7 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ:

Przebieg s∏u˝by:
1 IX 1946 – PUBP P∏ock – referent,
20 III 1947 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
W teczce personalnej brak informacji o powodach zwolnienia.

èród∏o: AIPN, 0892/624, Teczka personalna Zygmunta Zandrowicza.
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ZIÓ¸EK STANIS¸AW

Data i miejsce urodzenia: 21 I 1912 r., Boska Wola,
gm. Grabów, pow. Kozienice
Pochodzenie spo∏eczne: ch∏opskie
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: 5 klas szko∏y powszechnej
Przynale˝noÊç partyjna: PPR
Stopieƒ: kapral

Dzia∏alnoÊç okupacyjna: Uczestnik kampanii wrzeÊniowej
1939 r.

Przebieg s∏u˝by:
17 II 1945 – PUBP P∏ock – referent gm. Lelice,
10 VIII 1945 – zwolniony.

Powód zwolnienia:
Zwolniony na w∏asnà proÊb´.

èród∏o: AIPN, 0892/750, Teczka personalna Stanis∏awa Zió∏ka.

ZYCH KAZIMIERZ

Data i miejsce urodzenia: 5 V 1933 r., P∏ock
Pochodzenie spo∏eczne: robotnicze
NarodowoÊç: polska
Wykszta∏cenie: Êrednie
Przynale˝noÊç partyjna: PZPR
Stopieƒ: kapral (1953), chorà˝y (1953)

Przebieg s∏u˝by:
10 IX 1951 – CW MBP – s∏uchacz,
15 IX 1953 – WUBP Warszawa – referent Sekcji 2 Wydzia∏u X,
20 IV 1954 – PUBP P∏ock – starszy referent przy kierownictwie,
1 IV 1955 – PUdsBP P∏ock – referent operacyjny,
15 X 1955 – zwolniony.
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Powód zwolnienia:
Zwolniony ze wzgl´du na ca∏kowità niezdolnoÊç do s∏u˝by w UB po przypadkowym
postrzeleniu si´ ze s∏u˝bowej broni (pod wp∏ywem alkoholu).

èród∏o: AIPN, 0892/536, Teczka personalna Kazimierza Zycha.
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ANEKS 2

Funkcjonariusze PUBP, PUdsBP w P∏ocku, których teczki personalne
by∏y niekompletne lub których nie odnaleziono w Archiwum IPN

• Babiƒski Czes∏aw – z dniem 15 wrzeÊnia 1945 r. przeniesiony ze stanowiska referenta
w PUBP P∏ock na stanowisko referenta gm. Rogozino, z dniem 1 lutego 1946 r. prze-
niesiony na stanowisko stra˝nika Wi´zienia w P∏ocku1.

• Brudzyƒski Zdzis∏aw – ur. 12 marca 1915 r. w P∏ocku. Do pracy w PUBP w P∏ocku
przyj´ty w kwietniu 1945 r. Pracowa∏ do paêdziernika 1946 r. W paêdzierniku 1946 r.
przeniesiony do PUBP w Drawsku. Pracowa∏ w placówce Z∏ocieniec. Zwolniony na
w∏asnà proÊb´ w 1947 r.2

• Chabowski Józef – w dniu 20 lutego 1945 r. przyj´ty na stanowisko referenta Sekcji 4
PUBP P∏ock, zatwierdzony dopiero w paêdzierniku 1945 r., w dniu 25 paêdziernika
1945 r. przeniesiony na stanowisko kierownika Sekcji WB3.

• Gorzycki Kazimierz – w dniu 21 sierpnia 1945 r. przyj´ty na stanowisko referenta gmi-
ny Drobin4.

• Grzybowski Tadeusz – z dniem 14 lipca 1945 r. przeniesiony ze stanowiska wartowni-
ka na stanowisko referenta Sekcji 1 PUBP P∏ock5.

• Gwóêdê Aleksander – w dniu 12 stycznia 1946 r. przyj´ty na stanowisko wartownika
PUBP P∏ock6.

• J´drzejewski Karol – w dniu 1 lutego 1945 r. przyj´ty na stanowisko komendanta
ochrony urz´du, 30 paêdziernika 1945 r. przeniesiony na stanowisko kuriera specjalnej
poczty WUBP Warszawa7.

• Kacana Ryszard – w grudniu 1945 r. wartownik w PUBP P∏ock8.

1 AIPN, 00735/1800, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1945 (od 
nr 89 do nr 103), Rozkaz personalny nr 89 z 15 wrzeÊnia 1945 r.; AIPN, 00735/1801, Zbiór rozkazów
personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1946 (od nr 1 do nr 15), Rozkaz personalny nr
12 z 20 marca 1946 r. 

2 Teczka personalna funkcjonariusza zagin´∏a podczas reorganizacji struktur resortu bezpieczeƒstwa 
w 1956 r. Informacja przygotowana w oparciu o list Zdzis∏awa Brudzyƒskiego do KW MO w Warszawie
z proÊbà o wystawienie Êwiadectwa pracy niezb´dnego do celów emerytalnych (AIPN Po, 0065/313).

3 AIPN, 00735/1800, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1945 (od
nr 89 do nr 103), Rozkaz personalny nr 93 z 18 paêdziernika 1945 r.; AIPN, 00735/1801, Zbiór rozka-
zów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1946 (od nr 1 do nr 15), Rozkaz personal-
ny nr 12 z 20 marca 1946 r.

4 AIPN, 00735/1800, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1945 (od
nr 89 do nr 103), Rozkaz personalny nr 90 z 20 wrzeÊnia 1945 r.

5 AIPN, 00735/1799, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1945 (od
nr 64 do nr 88), Rozkaz personalny nr 78 z 26 lipca 1945 r.

6 AIPN, 00735/1801, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1946 (od
nr 1 do nr 15), Rozkaz personalny nr 12 z 20 marca 1946 r.

7 AIPN, 00735/1800, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1945 (od
nr 89 do nr 103), Rozkaz personalny nr 94 z 5 listopada 1945 r.; AIPN, 00735/1800, Zbiór rozkazów
personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1945 (od nr 89 do nr 103), Rozkaz personalny
nr 98 z 23 listopada 1945 r.

8 AIPN, 01024/687, Teczka personalna Tadeusza Konopki, Raport Kierownika Sekcji ds. Funkcjonariu-
szy WUBP w Warszawie z 21 marca 1946 r.
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• Kasiƒski Stanis∏aw – w dniu 30 czerwca 1945 r. przyj´ty na stanowisko wartownika
PUBP P∏ock9.

• K´pczyƒski Kazimierz – w dniu 5 sierpnia 1945 r. przyj´ty na stanowisko referenta
Sekcji 1 PUBP P∏ock10.

• K´sy Krystyna – w dniu 20 paêdziernika 1950 r. przyj´ta na stanowisko wartownika
PUBP P∏ock, 1 czerwca 1951 r. przeniesiona na stanowisko maszynistki RO „Stocznia”,
z dniem 14 czerwca 1952 r. w zwiàzku z zawarciem zwiàzku ma∏˝eƒskiego zmieni∏a na-
zwisko na Traczyk11.

• K∏ys Józef – w listopadzie 1945 r. awansowany do stopnia kaprala, z dniem 1 marca
1946 r. mianowany referentem PUBP P∏ock, w kwietniu 1946 r. awansowany do stop-
nia plutonowego12.

• Kowalska Genowefa – w dniu 11 stycznia 1946 r. przyj´ta na stanowisko kucharki
PUBP P∏ock13.

• KuÊmierkiewicz Kazimierz – funkcjonariusz PUBP P∏ock od paêdziernika 1947 r., od
30 grudnia 1949 r. w stopniu chorà˝ego14.

• Laskowski Józef – kapral PUBP P∏ock, odznaczony „Bràzowym Krzy˝em Zas∏ugi”15.
• Leƒski Ryszard – oficer operacyjny PUdsBP w P∏ocku, z dniem 1 stycznia 1957 r. mia-

nowany oficerem operacyjnym Referatu ds. Bezpieczeƒstwa Komendy Powiatowej
MO w P∏ocku16.

• Martynowski Jan – w dniu 22 lutego 1946 r. przyj´ty na stanowisko wartownika PUBP
P∏ock, w dniu 1 grudnia 1946 r. przeniesiony do PUBP Dzia∏dowo na stanowisko war-
townika17.

9 AIPN, 00735/1799, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1945 (od
nr 64 do nr 88), Rozkaz personalny nr 78 z 26 lipca 1945 r.

10 AIPN, 00735/1799, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1945 (od
nr 64 do nr 88), Rozkaz personalny nr 87 z 31 sierpnia 1945 r.

11 AIPN, 00735/1821, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1950 (od
nr 96 do nr 137), Rozkaz personalny nr 110 z 10 listopada 1950 r.; AIPN, 00735/1823, Zbiór rozkazów
personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1951 (od nr 31 do nr 106), Rozkaz personalny
nr 60 z 12 czerwca 1951 r.; AIPN, 00735/1831, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego
WUBP za rok 1952 (od nr 115 do nr 153), Rozkaz personalny nr 107 z 17 lipca 1952 r.

12 AIPN, 00735/1797, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1945 (od
nr 1 do nr 35), Rozkaz personalny nr 6 z 10 listopada 1945 r.; AIPN, 00735/1801, Zbiór rozkazów
personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1946 (od nr 1 do nr 15), Rozkaz personalny 
nr 12 z 20 marca 1946 r.; AIPN, 00735/1801, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego
WUBP za rok 1946 (od nr 1 do nr 15), Rozkaz personalny nr 10 z 10 kwietnia 1946 r.

13 AIPN, 00735/1802, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1946 (od
nr 16 do nr 31), Rozkaz personalny nr 24 z 15 maja 1946 r.

14 AIPN, 00735/1822, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1951 (od
nr 1 do nr 31), Rozkaz personalny nr 30 z 13 marca 1951 r.

15 AIPN, 00735/1803, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1946 (od
nr 32 do nr 58), Rozkaz personalny nr 56 z 30 wrzeÊnia 1946 r.

16 AIPN, 00885/424-426, Rozkazy personalne komendanta MO woj. warszawskiego dot. S∏u˝by Bezpie-
czeƒstwa za rok 1957, t. 1, Rozkaz personalny nr 7/57 z 29 grudnia 1956 r.

17 AIPN, 00735/1801, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1946 (od
nr 1 do nr 15), Rozkaz personalny nr 12 z 20 marca 1946 r.; AIPN, 00735/1805, Zbiór rozkazów
personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1947 (od nr 1 do nr 24), Rozkaz personalny 
nr 3 z 9 stycznia 1947 r.
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• Matczak Zygmunt – 7 lipca 1945 r. przyj´ty na stanowisko wartownika PUBP P∏ock, 
z dniem 1 marca 1946 r. przeniesiony na stanowisko referenta18.

• Michalski W∏adys∏aw – z dniem 30 listopada 1951 r. zwolniony ze stanowiska starsze-
go referenta w Kierownictwie PUBP P∏ock w zwiàzku z aresztowaniem przez Wydzia∏
ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie, brak informacji o powodach aresztowania19.

• Niewiadomski Henryk – w dniu 26 lutego 1949 r. zatwierdzony na stanowisko starsze-
go referenta Referatu V PUBP P∏ock, z dniem 1 marca 1952 r. na wniosek Wydzia∏u
ds. Funkcjonariuszy WUBP Warszawa przeniesiony na stanowisko starszego referenta
Referatu V w PUBP Sochaczew20.

• Popio∏ek Stanis∏aw – w dniu 6 lutego 1945 r. przyj´ty na stanowisko wywiadowcy PUBP
P∏ock, 14 marca 1945 r. skierowany do Centralnej Szko∏y Oficerów Bezpieczeƒstwa Pu-
blicznego w ¸odzi21.

• Sadecki Stanis∏aw – w dniu 6 marca 1945 r. przyj´ty na stanowisko referenta gm. ¸ub-
ki. Zabity 25 czerwca 1945 r.22

• Smardzewska Genowefa – na prze∏omie 1945 i 1946 r. kucharka w sto∏ówce PUBP
P∏ock23.

• Sochocki Stanis∏aw – w dniu 1 sierpnia 1945 r. przyj´ty na stanowisko referenta PUBP
P∏ock, z dniem 20 wrzeÊnia 1945 mianowany starszym referentem, z dniem 28 lipca
1945 r. przeniesiony ze stanowiska referenta gm. Bielsk na stanowisko zast´pcy kie-
rownika Sekcji 7 Wydzia∏u I WUBP Warszawa24.

• Sochacki Stanis∏aw – w listopadzie 1945 r. funkcjonariusz PUBP P∏ock awansowany do
stopnia kaprala25.

18 AIPN, 00735/1799, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1945 (od
nr 64 do nr 88), Rozkaz personalny nr 87 z 31 sierpnia 1945 r.; AIPN, 00735/1801, Zbiór rozkazów
personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1946 (od nr 1 do nr 15), Rozkaz personalny 
nr 12 z 20 marca 1946 r.

19 AIPN, 00735/1828, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1952 (od
nr 1 do nr 49), Rozkaz personalny nr 1 z 3 stycznia 1952 r.

20 AIPN, 00735/1814, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1949 (od
nr 40 do nr 75), Rozkaz personalny nr 41 z 26 lutego 1949 r.; AIPN, 00735/1828, Zbiór rozkazów
personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1952 (od nr 1 do nr 49), Rozkaz personalny 
nr 35 z 13 marca 1952 r.

21 AIPN, 00735/1797, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1945 (od
nr 1 do nr 35), Rozkaz personalny nr 22 z 9 marca 1945 r.; AIPN, 00735/1799, Zbiór rozkazów
personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1945 (od nr 64 do nr 88), Rozkaz personalny
nr 85 z 23 sierpnia 1945 r.

22 AIPN 0892/562, Teczka personalna Stanis∏awa Sadeckiego, Krótka charakterystyka z pracy. W teczce
personalnej brak informacji o okolicznoÊciach Êmierci. Przypisano jà ˝o∏nierzom ROAK z oddzia∏u Ja-
na Boles∏awa Jaroszewskiego „Zawiei”. 

23 Od marca 1954 r. do listopada 1956 r. Genowefa Smardzewska by∏a sprzàtaczkà w Komendzie Powia-
towej MO w P∏ocku. WÊród dokumentów znajdujàcych si´ w jej teczce personalnej znajduje si´ infor-
macja, i˝ w latach 1945–1946 by∏a kucharkà na sto∏ówce PUBP w P∏ocku. Brak jest precyzyjnej infor-
macji o okresie s∏u˝by (AIPN, 0894/25, Teczka personalna Genowefy Smardzewskiej).

24 AIPN, 00735/1799, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1945 (od
nr 64 do nr 88), Rozkaz personalny nr 87 z 31 sierpnia 1945 r.; AIPN, 00735/1800, Zbiór rozkazów
personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1945 (od nr 89 do nr 103), Rozkaz personalny
nr 100 z 6 grudnia 1945 r.; AIPN, 00735/1799, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego
WUBP za rok 1945 (od nr 64 do nr 88), Rozkaz personalny nr 82 z 3 sierpnia 1945 r.

25 AIPN, 00735/1797, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1945 (od
nr 1 do nr 35), Rozkaz personalny nr 6 z 10 listopada 1945 r.
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• Szafaryn Edward – w listopadzie 1945 r. awansowany do stopnia kaprala, 16 lipca 1945 r.
mianowany referentem PUBP P∏ock, 12 listopada 1946 r. przeniesiony do PUBP
Dzia∏dowo26.

• Szczepaƒski Kazimierz – w dniu 30 czerwca 1945 r. przyj´ty na stanowisko wartowni-
ka PUBP P∏ock27.

• Szelàgowski Wies∏aw – w dniu 1 marca 1946 r. przyj´ty na stanowisko wartownika
PUBP P∏ock28.

• Szpregielski Kazimierz – w dniu 12 paêdziernika 1945 r. przyj´ty na stanowisko refe-
renta PUBP P∏ock29.

• Szurmak Jan – w maju 1946 r. skierowany przez Komitet Powiatowy PPR w P∏ocku do
pracy w PUBP. Zwolniony 18 wrzeÊnia 1946 r.30

• Torwid Wilhelm – w dniu 8 marca 1950 r. przyj´ty na stanowisko referenta Referatu V
PUBP P∏ock, na wniosek Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie w dniu 
1 listopada 1950 r. przeniesiony na stanowisko starszego referenta PUBP M∏awa31.

• Woliƒski Józef – zwolniony ze stanowiska wartownika PUBP P∏ock z dniem 31 grud-
nia 1945 r. jako bezwartoÊciowy32.

26 AIPN, 00735/1797, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1945 (od
nr 1 do nr 35), Rozkaz personalny nr 6 z 10 listopada 1945 r.; AIPN, 00735/1801, Zbiór rozkazów
personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1946 (od nr 1 do nr 15), Rozkaz personalny 
nr 12 z 20 marca 1946 r.; AIPN, 00735/1806, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego
WUBP za rok 1947 (od nr 28 do nr 49), Rozkaz personalny nr 28 z 29 marca 1947 r.

27 AIPN, 00735/1797, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1945 (od
nr 64 do nr 88), Rozkaz personalny nr 78 z 26 lipca 1945 r.

28 AIPN, 00735/1801, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1946 (od
nr 1 do nr 15), Rozkaz personalny nr 12 z 20 marca 1946 r.

29 AIPN, 00735/1800, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1945 (od
nr 89 do nr 103), Rozkaz personalny nr 98 z 23 listopada 1945 r.

30 AIPN, 0892/561, Teczka personalna Jana Szurmaka. W teczce personalnej brak informacji o przebie-
gu i charakterze s∏u˝by. 

31 AIPN, 00735/1819, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1950 (od
nr 1 do nr 45), Rozkaz personalny nr 25 z 23 marca 1950 r.; AIPN, 00735/1816, Zbiór rozkazów
personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1950 (od nr 101 do nr 132), Rozkaz personalny
nr 104 z 25 paêdziernika 1950 r.

32 AIPN, 00735/1804, Zbiór rozkazów personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1946 (od
nr 59 do nr 106), Rozkaz personalny nr 106 z 15 stycznia 1946 r.; AIPN, 00735/1821, Zbiór rozkazów
personalnych kierownika warszawskiego WUBP za rok 1950 (od nr 96 do nr 137), Rozkaz personalny
nr 104 z 25 paêdziernika 1950 r.
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AIPN – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej
AIPN Bi – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej w Bia∏ymstoku
AIPN Gd – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej w Gdaƒsku
AIPN Ka – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej w Katowicach
AIPN Kr – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej w Krakowie
AIPN Lu – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej w Lublinie
AIPN ¸d – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej w ¸odzi
AIPN Po – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej w Poznaniu
AK – Armia Krajowa
AL – Armia Ludowa
APW – Archiwum Paƒstwowe Warszawa
ASOW – Archiwum Sàdu Okr´gowego w Warszawie
BCh – Bataliony Ch∏opskie
BP – Bezpieczeƒstwo Publiczne
CSz MBP – Centralna Szko∏a Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego
CWKdsBP – Centrum Wyszkolenia Komitetu ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego
CW MBP – Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego
CW MSW – Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
CWRdsBP – Centrum Wyszkolenia Resortu ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego
FM˚ – Fabryka Maszyn ˚niwnych
GL – Gwardia Ludowa
GRN – Gminna Rada Narodowa
GS – Gminna Spó∏dzielnia
IPN – Instytut Pami´ci Narodowej
K MO – Komisariat Milicji Obywatelskiej
KBW – Korpus Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
KdsBP – Komitet do spraw Bezpieczeƒstwa Publicznego
KG MO – Komenda G∏ówna Milicji Obywatelskiej
KM MO – Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej
KMiP MO – Komenda Miejska i Powiatowa Milicji Obywatelskiej
KOSz – Krajowy OÊrodek Szkolenia
KP MO – Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej
KP PPR – Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej
KP PZPR – Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KPP – Komunistyczna Partia Polski
KW MO – Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
MSzBP – Mi´dzywojewódzka Szko∏a Bezpieczeƒstwa Publicznego
MSzKdsBP – Mi´dzywojewódzka Szko∏a Komitetu ds. Bezpieczeƒstwa

Publicznego
MSzPBP – Mi´dzywojewódzka Szko∏a Podoficerska Bezpieczeƒstwa

Publicznego
MSzUB – Mi´dzywojewódzka Szko∏a Urz´du Bezpieczeƒstwa
MSzZ – Mi´dzywojewódzka Szko∏a Zawodowa 
MSzZBP – Mi´dzywojewódzka Szko∏a Zawodowa Bezpieczeƒstwa Publicznego

WYKAZ SKRÓTÓW



MBP – Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Publicznego
MO – Milicja Obywatelska
MSW – Ministerstwo Spraw Wewn´trznych
MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
MUBP – Miejski Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego
NKWD – (ros. Narodnyj Komissariat Wnutriennich Die∏) Ludowy Komisariat

Spraw Wewn´trznych
NSZ – Narodowe Si∏y Zbrojne
NZW – Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
OSzBP – OÊrodek Szkolenia Bezpieczeƒstwa Publicznego
ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej 
POP – Podstawowa Organizacja Partyjna
PPR – Polska Partia Robotnicza
PPS – Polska Partia Socjalistyczna
PRN – Powiatowa Rada Narodowa
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe
PUdsBP – Powiatowy Urzàd do spraw Bezpieczeƒstwa Publicznego
PUBP – Powiatowy Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
RO – Referat Ochrony
ROAK – Ruch Oporu Armii Krajowej
RW – Referat Wojskowy
RWB – Referat Walki z Bandytyzmem
SB – S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa
SL – Stronnictwo Ludowe
SOK – S∏u˝ba Ochrony Kolei
SzMBP – Szko∏a Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego
SzPSW – Szko∏a Pracowników S∏u˝by Wi´ziennej
SzS WUBP – Szko∏a Specjalna Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa

Publicznego
UB – Urzàd Bezpieczeƒstwa
UdsBP
m.st. Warszawy – Urzàd do spraw Bezpieczeƒstwa Publicznego miasta sto∏ecznego

Warszawy
WRN – Wojewódzka Rada Narodowa
WSR – Wojskowy Sàd Rejonowy
WUdsBP – Wojewódzki Urzàd do spraw Bezpieczeƒstwa Publicznego
WUBP – Wojewódzki Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego
ZMP – Zwiàzek M∏odzie˝y Polskiej
ZSRR – Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Z˚PR PS – Zjednoczona ˚ydowska Partia Robotnicza Poalej-Syjon
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Aparat bezpieczeƒstwa w latach 1944–1956. Taktyka, strategia, metody, cz. 1: Lata
1945–1947, red. A. Paczkowski, Warszawa 1994. 
Aparat bezpieczeƒstwa w latach 1944–1956. Taktyka, strategia, metody, cz. 2: Lata
1948–1949, red. A. Paczkowski, Warszawa 1996. 
Aparat bezpieczeƒstwa w Polsce w latach 1950–1952. Taktyka, strategia, metody,
red. A. Dudek, A. Paczkowski, Warszawa 2000. 
Aparat bezpieczeƒstwa w Polsce w latach 1953–1954. Taktyka, strategia, metody,
red. G. Majchrzak, A. Paczkowski, Warszawa 2004.
Biegaƒski Z., Sàdownictwo i skazani na Êmierç z przyczyn politycznych w województwie
pomorskim (bydgoskim) w latach 1945–1956, Bydgoszcz 2003.
Biuletyny dzienne Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego 1949–1950, red. ¸. Kamiƒski,
Warszawa 2004.
Biuletyny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego 1947, t. 1, red. B. Gronek,
I. Marczak, Warszawa 1993.
J. Borowiec, Aparat bezpieczeƒstwa a wojskowy wymiar sprawiedliwoÊci. Rzeszowszczyzna
1944–1954, Warszawa 2004. 
Brenda W., Z dziejów ROAK na pograniczu mazowiecko-pomorskim, „Zeszyty Historyczne
WIN-u” 1998, nr 11
Brenda W., Konspiracja poakowska na pó∏nocnym Mazowszu 1945–1947, „Zeszyty
Historyczne WIN-u”, 2002, nr 17.
Chrzanowski St., Kronika ostatnich dni okupacji w P∏ocku, „Notatki P∏ockie” 1962, nr
1/23.
Chrzanowski St., Rok 1945 w P∏ocku, „Notatki P∏ockie” 1962, nr 1/23.
Dokumenty fa∏szerstw wyborczych w Polsce w roku 1947, t. 1, oprac. M. Adamczyk,
J. Gmitruk, Warszawa 2000.
Dominiczak H., Organy bezpieczeƒstwa PRL 1944–1990. Rozwój i dzia∏alnoÊç w Êwietle
dokumentów MSW, Warszawa 1997.
Dorobek F., P∏ock i ziemia p∏ocka w 1945 roku, P∏ock 1980.
Dudek A., Marsza∏kowski T., Walki uliczne w PRL, Kraków 1999. 
Dzi´cio∏ B., Wykaz nazwisk osób skazanych na kar´ Êmierci przez sàdy wojskowe w latach
1946–1955, Warszawa 2004.
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Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej w Warszawie
Zbiór rozkazów personalnych kierownika (szefa) Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒ-
stwa Publicznego w Warszawie za lata 1945–1956 
00735/1797, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1814, 1816, 1819, 1821, 1822,
1823, 1828, 1829, 1831, 00885/1, 2

Meldunki specjalne KP MO z lat 1946–1950
00495/69, 91, 114, 133, 155

Teczki personalne funkcjonariuszy
0154/21
0193/1694, 3753, 4029, 5433, 6118, 6599, 7211
0194/678, 877, 2158, 2800
0604/46
710/269, 270
748/116
0833/107, 277, 336, 461, 527, 584, 599, 802, 980, 1067, 1100, 1150, 1287
0854/14, 22, 71, 91, 154, 393, 482, 558, 589, 986, 1258, 1285, 1279
0864/34, 98, 131, 314, 988
0870/28, 86, 89, 179
0891/4, 82, 179, 199, 245, 411, 428, 1131, 1234, 1260, 1642, 1703, 1764, 1836, 2471, 2481,
2507 
0892/14, 16, 20, 28, 43, 44, 47, 49, 54, 57, 59, 63, 64, 71, 100, 101, 103, 105, 108, 112, 116,
118, 119, 121, 129, 163, 167, 168, 190, 192, 194, 195, 200, 236, 238, 240, 292, 414, 415, 416,
417, 418, 420, 421, 426, 428, 432, 433, 434, 436, 438, 439, 443, 449, 453, 455, 456, 457, 458,
466, 467, 469, 471, 474, 475, 477, 478, 481, 482, 483, 487, 488, 490, 493, 497, 498, 501
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506, 509, 511, 513, 515, 518, 522, 527, 529, 535, 539, 540, 548, 550, 551, 552, 557, 572, 572,
573, 575, 579, 586, 588, 592, 593, 594, 595, 598, 601, 603, 611, 613, 615, 622, 626, 630, 638,
639, 641, 644, 648, 649, 650, 660, 662, 668, 670, 671, 676, 677, 678, 680, 690, 693, 695, 698,
701, 702, 709, 710, 715, 716, 717, 719, 723, 724, 725, 728, 733, 736, 743, 744, 745, 747, 749,
751, 752, 753, 758, 767, 768, 774, 791, 792, 793, 799, 805, 808, 812, 817, 818, 819, 820, 821,
822, 825, 827, 839 
0911/101, 237, 355, 496, 698
0912/2266
0914/44
0957/421
0988/228
01024/687
01133/850
01167/518
01175/49

Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Bia∏ymstoku
Teczki personalne funkcjonariuszy
052/36, 601
98/1374

Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Gdaƒsku
Teczki personalne funkcjonariuszy
213/800

Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Katowicach
Teczki personalne funkcjonariuszy
0227/231

Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Krakowie
Teczki personalne funkcjonariuszy
072/3281

Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Lublinie
Teczki personalne funkcjonariuszy
0212/44, 67 t. 1–2, 93, 160, 210, 231

Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w ¸odzi
Teczki personalne funkcjonariuszy
0128/139
0130/167

Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Poznaniu
Teczki personalne funkcjonariuszy
084/734, 1084

Archiwum Paƒstwowe m.st. Warszawy
Akta Wojskowego Sàdu Rejonowego w Warszawie
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Sr 1584/49
Sr 679/51, 688/51, 714/51
Sr 963/52
Sr 101/54

Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie
Akta Korpusu Bezpieczeƒstwa Publicznego
1580/75/197, 1580/75/200, 1580/75/473, 1580/75/522, 1581/75/1980, 1581/75/2048,
1581/75/2075, 1581/75/2096, 1582/75/1, 1582/75/13, 1582/75/17, 1582/75/29, 1582/75/38,
1582/75/41, 1582/75/45, 1582/75/49, 1582/75/57, 1582/75/198, 1582/75/203, 1582/75/211,
1582/75/212, 1582/75/319, 1582/75/344, 1582/75/370, 1582/75/383, 1582/75/404,
1582/75/410, 1582/75/457, 1582/75/494, 1582/75/702
Kolekcja Akt Rosyjskich
VIII.800.20.885–89, VIII.800.20.890–93, VIII.800.20.894–97

Archiwum Wojsk Làdowych w Warszawie
Akta Wojskowego Sàdu Garnizonowego w Warszawie
Sg. 12/55, 117/91/1814
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Adamkowski Jan  172
Adamski  76
Adamski Zbigniew  76
Adasiak W.  317
Ajzen-Andrzejewski Leon  8
Akimow Nina  98, 99
Aleksiej  75
Ambroziak  148
Archutowski Stanis∏aw  113, 116–121, 224,
304
Arkuszewski Józef  87

Babecki Stanis∏aw 122, 123
Babicki Karol  129, 172
Babiƒski Czes∏aw  375
Badurski Stanis∏aw  101, 104, 105, 114,
116
Badurski Wac∏aw  101, 104, 105, 114–116,
221, 280, 289
Balciƒski Zygmunt  69
Balzer Frida  41
Banaszkiewicz Jadwiga  81
Banaszkiewicz Kazimierz  349
Baƒka Stefan  32
Baranowicz Marian  82
Barski Jan  83
Barski Stanis∏aw 8 2
Bartkowski Jerzy  174
Bartkowski Stanis∏aw  52, 53
Bartman Julian  70
Bartniak Jan  174, 175
Bartold Stanis∏aw 100
Bartuszek Aleksander  21
Batowski Wac∏aw  32
Batug  154 
Bednarczyk Jan  175
Bentlewski Józef  176
Bentlewski Stanis∏aw  176, 177
Berliƒski Roman  146
Berman Jakub  57
Bia∏ecki Boles∏aw  177
Biedrzycki W∏adys∏aw  32
Bieganowski Teodor  20

Biegaƒski Kazimierz  59, 60
Bielas Stanis∏aw  135
Bieniaszewski  140, 141
Bieƒkowski Kazimierz  25, 178
Bieƒkowski Stanis∏aw  25, 179
Biernat Jan  135
Biernat Sylwester  179, 180
Birzwicki  29
Bloch Stanis∏aw  32
Bloch Tadeusz  180, 181
B∏aszczak Jan  104
B∏aszczak Stefan  77
B∏a˝ejewski Jan  349, 350
Bocheƒski Edward  28
Bodal Józef  143, 181
Boguszewski Czes∏aw  108, 117, 128, 182 
Boguszewski Józef „Lew”  21, 29, 35, 43,
49, 63, 81, 94, 101–104, 219
Bojanowski Zygmunt  44
Borkowski  47
Borkowski Tadeusz zob. Konopka Tadeusz
Borowski Franciszek  43
Borucki Edward  338
Bo˝ek Mieczys∏aw  147
Bronarski Stanis∏aw „Mirek”  100, 101
Bronarski Stanis∏aw „Mirek”  93
Bronarski Stefan „LiÊç”, „Roman”  20, 21,
31, 35, 57, 63, 74, 81, 93
Broniatowski Mieczys∏aw  29
Bronowski  154
Bronowski Zdzis∏aw  87
Brudzyƒski Antoni  85
Brudzyƒski Henryk  85
Brudzyƒski Zdzis∏aw  24, 375
Bruzdewicz Kazimierz  153
Brygier Tadeusz  124
Bryja  54, 61
Brzeski Edward  32
Brzeziƒski  99
Buczkowski Mieczys∏aw  57
Budnicki Jan „Ró˝a”  66
Budzyƒski Lucjan  183
Bujakowski Stanis∏aw  79
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Buja∏owski Adam  83
Bukmakowski Ludwik  27
Bukmakowski Wincenty  27
Bukowski Józef  27
Buraczyƒski Kazimierz  140, 141, 143, 144,
183, 184
Buraczyƒski Stanis∏aw  350
Byteƒski Zygmunt  153

Cackowski Stanis∏aw  36, 43, 44
Celb  99
Celmerowski  85
Celmerowski W∏adys∏aw  146
Chabowska Jadwiga  184
Chabowski Adam  59, 185
Chabowski Aleksander „Lampart”  47
Chabowski Józef  375
Chabowski Stefan  185, 186
Charzyƒski  117
Che∏micki  71
Chmielewski Boles∏aw  47, 186
Chojnacki Czes∏aw  96, 98
Cholewiƒski Karol  32
Chomiuk  154
Chorzewski Stanis∏aw „Dziedzic”  18, 79,
101, 102, 167
Chrzanowski W∏adys∏aw  187
Churska Stanis∏awa  18
Chyliƒski Józef  36
Ciarka Stefan  187, 188
Ciarka Szczepan  25, 188
Cichocki Lucjan  62, 156, 188, 189
Cichowicz Stanis∏aw  101
Ciechowicz  91
Ciecierski Jan  189
Ciemski Zygmunt  351
Ciski Stanis∏aw  83
Cybulski Jerzy  190
Cybulski Józef  131, 190, 191
Cybulski Kazimierz  149, 191
Cybulski Lucjan  147
Cybulski Mieczys∏aw  82
Cybulski Szczepan Wincenty  27
Cyganow mjr  21
Cyrankiewicz Józef  74
Cytryniak Stanis∏aw  106
Cywiƒska  102
Cywiƒski Karol  101, 136, 140, 141, 192

Cywiƒski Lucjan  192, 193
Cywiƒski Roman  193, 194
Czaplicki Aleksander  194
Czaplicki Józef  8
Czapliƒski Boles∏aw  194, 195
Czarnocki Witold  351
Czarnowski Zygmunt  60
Czosnowski Wincenty  27

Dalecka Teresa  195
Daniela Jan  101
Danowski Stanis∏aw  352
Dawidow Micha∏  156, 196
Dàbrowski Henryk „Wnuk”  87
Dàbrowski Jerzy  87
Dàbrowski Roman  32
Denst Tadeusz „Alojzy”  87
Derkus Stanis∏aw „Âmia∏y”  81, 83, 87, 90,
93
Derkus Zdzis∏aw  „Urkes” 87
D´bski  147
D´bski Mieczys∏aw  25, 196, 197
Dobieszak Ryszard  21
Dobrzeniecki Antoni „Bogdan”  87, 90
Dobrzyƒski  59
Dobrzyƒski Edmund  197
Dobrzyƒski Jan  198
Dominik Czes∏awa  198, 199
Dominik W∏adys∏aw  33
Dominik Zdzis∏aw  199
Dorobek Franciszek  18, 21, 23, 25, 38,
159
Drej  46
Drozdowski Roman  199, 200
Drzewoszewski Jan  352, 353
Dubielak W∏adys∏aw „MyÊliwy”  64
Dubrawski Adam zob. Mickiewicz Józef
Duda Zdzis∏aw  20
Dudek Antoni  10, 155
Dudkiewicz Czes∏aw  200
Dudziec Piotr  144
Dukaczewski Zdzis∏aw  140, 141, 200, 201
Dulczewski Stanis∏aw  153
Duplicki Stanis∏aw  85
Duplicki Zygmunt  135
Dyksiƒski Kazimierz „Kruczek”  87, 100,
139
Dziemieszkiewicz Mieczys∏aw „Rój”  273



Dzier˝anowska  47
Dzi´gielewski Kazimierz  20
Dzi´gielewski Stanis∏aw  20
Dzikowicz Jerzy  201
Dziuba Stanis∏aw  202
Dziubiƒski Stanis∏aw  147, 155, 202, 203

Ezman Roman  44

Fabiszewski Adam  43
Fabrykiewicz Stanis∏aw  32
Fajer Maria  333
Falkowski Stanis∏aw  203
Fejgin Anatol  11
Felmer Ludwik  111, 113
Ferdynando Francesko  41
Feret Kazimierz  316
Fidrysiak Janina  204
Figielski Stanis∏aw  104
Figura Ludwik  204, 205
Fleiszfarb Izaak zob. Âwiat∏o Józef
Flejszman Zbigniew  353
Florczak Tadeusz  322
Foryszewski Józef  135, 136, 205
Franczak  90
Franczak Tadeusz  85
Franke Marta  41
Fràczak W∏adys∏aw  18
Frede Wies∏aw  141
Fronczak Roman  95

Gabin Maria  69
Gackie Lili  41
Gajdka  96
Gajdka Stanis∏aw  205, 206
Gajdka W∏adys∏aw  35, 36
Gajdziƒski Stanis∏aw  73
Galbfach Mieczys∏aw  18
Gapiƒski  43
Garlicki Aleksander  206, 207
Gawinek Jan  87
Gawrys Jan  32
German Kazimierz  18
Gierwatowski Marian  82
Glonek Antoni  124
G∏owacka Stanis∏awa  207
G∏owacki Jan  207, 208
G∏uszec  86

Gocy∏a Józef  108, 112, 113, 208, 209
Gocy∏a Wincenty  209
Goçkowski Jeremi  135
Godlewski  154
Godlewski Feliks  104
Golacik  34
Golacik Boles∏aw  27
Golacik Lucjan  27
Goleniewski Jan  79, 145
Go∏´biewski Stefan  49, 51, 52, 54, 55, 57,
63, 68, 78, 79, 160, 161, 167, 177
Go∏´biowski Leonard  209
Gomu∏ka W∏adys∏aw  37
Gorczyca Hieronim  211
Gorczyca Stefan  211, 212
Gorzycki Kazimierz  375
Gorzycki Stanis∏aw  210
Gorzycki W∏adys∏aw  210, 211
Gosik Henryk „Doktorek”  73
Gostyƒski Tadeusz  44
GoÊcicka Zdzis∏awa  103
Gozdan  96
Gozdan Kazimierz  27
Gozdan Miros∏aw 212
Góralski Józef  153
Górecka Renata  27, 28
Górecki Kamil  17, 24, 27, 213
Górecki Marian  87
Górnicki Andrzej  32
Grabecki Jerzy  82
Grabowska Zenobia  122
Grabowski Julian  122, 124
Grabowski Stanis∏aw  74, 142, 143, 213,
214
Grafowska Marta  30
Grafowski Stanis∏aw  101
Grajkowski Jan  20
Grefkowicz Tadeusz  82
Griben Paul  41
Gruza Zygmunt  214
Grzebski Witold  27
Grzelak Jan  69
Grzembski Jerzy  215
Grzybowski Faustyn  8
Grzybowski Jan  37
Grzybowski M.M.  80
Grzybowski Tadeusz  375
Grzyma∏a Franciszek  18
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Grzyma∏a Kazimiera  116, 215, 216
Grzyma∏a Ludwik  25, 216
Gujska Emilia  186
Gujska Helena  186
Gujski Julian  37, 186
Gujski Kazimierz  35, 186
Gujski Ryszard  36, 186
Gujski Stanis∏aw „Stef”  30, 35, 101, 103,
104, 150
Gumiƒski Stefan  18
Guterman Ewa  27, 157–159, 161, 217
Gutkowski Aleksander  217
Gwóêdê Aleksander  375

Haleƒski Antoni 218
Ha∏∏as Kazimiera  98, 99
Hasek Jan  27
Hetkowski Tadeusz  31

Ignaczak Antoni  43, 44
Ignaczak Cecylia  43, 44
Ignaczak Helena  43
Ignaczak Kazimierz  43, 44
Iliƒski Stanis∏aw  353, 354
Ingwer Zdzis∏aw Micha∏  140, 154, 218, 219
Irena Samoraj  74
Iwaniak Julian  25, 29, 158, 219
Iwanicki Franciszek  123
Iwanicki Stanis∏aw  24, 220
Iwanicki Stefan  220, 221
Iwonicki Stefan  101, 106, 113–121

Jab∏oƒski Stanis∏aw  101, 137, 140, 141,
155, 221
Jab∏oƒski Zenon  222
Jab∏oƒski Zygmunt  222, 223
Jagielski Jan  73
Jagie∏∏o Jan  74
Jagodziƒska Jadwiga  248
Jagodziƒski Mieczys∏aw  77
Jakowski Lucjan  142
Jakowski Lucjan  355
Jakubiak Józef  25, 223
Jakubowski S∏awomir  113, 118, 119, 121,
158, 224
Janiak  60
Janiszewski Franciszek  32
Jankowska Wanda  155, 354, 355

Jankowski Henryk  224, 225, 354
Jankowski Józef  225, 226
Jankowski Konstanty  17
Jankowski Marian  99
Jankowski Piotr  104
Jankowski Stanis∏aw  77
Jankowski W∏adys∏aw 183
Jankowski Zdzis∏aw  226
Janocha Lucjan  226, 227
Jaraczewski Jan M∏ody  87
Jaroszewski Jan Boles∏aw „Zawieja”  51,
62, 66, 378
Jasiƒski Henryk  24, 227
Jasiƒski Kazimierz  228
Jasiƒski Stanis∏aw  136, 228, 229
Jasiƒski Tadeusz  230
Jasiƒski Tadeusz  24
Jasiƒski W∏adys∏aw  229, 340
Jasiƒski Zenon  230, 231
Jaszczak Tadeusz  231
Jaszczak Zygmunt  135
Jaworski Franciszek  232
Jechna  85
Jemielity Teofil „Wicher”  316
Jezierski Bronis∏aw  27
Jezierski Zygmunt  236
Jezusek Wac∏aw  104, 145, 152
J´drzejczak Wincenty  132
J´drzejewski  71
J´drzejewski Karol  375
J´drzejewski Marian  135
J´drzejewski Mieczys∏aw  27, 232, 233
J´drzejewski Wincenty  233
J´drzejowski Andrzej  97
J´drzejowski Boles∏aw  97
Józefowski  72
Jóêwiak W∏adys∏aw  82
Jurgiel Irena  27, 234

Kacana Ryszard  41, 375
Kaczmarczyk Mieczys∏aw  234, 235
Kajkowski Zygmunt  135
Kalinowski Boles∏aw  235
Kalinowski Wies∏aw  48
Kalwarski Eugeniusz  20
Kalwarski Józef  20
Kamieniecki Jan  123
Kamieƒski Adam  85



Kamieƒski Edmund  104, 105
Kamiƒski Jan  82
Kamiƒski Klemens  82
Kamiƒski Lucjan  82
Kamiƒski Ludwik „Wyrwa”  17, 101, 149
Kamiƒski Tadeusz  153
Kamiƒski Wac∏aw  32, 235, 236
Kanigowski Izydor  356
Kantecki Czes∏aw  20
KapuÊniak Mieczys∏aw  85
KapuÊniak Stanis∏aw  82, 85
Karczmarski Wac∏aw  236
Karliƒska  75
Karpie Aleksander  87
Karwowski Waldemar  148
Kasiƒski Stanis∏aw  376
Kaszubski Zdzis∏aw  237
Kawa∏ek Boles∏aw  237, 238
Kawczyƒski Wincenty „Wilk”  231
Kaêmierczak Jerzy  101, 238
Kàsek Józef  57
K´dzierski  132
K´dzierski Stanis∏aw  238, 239
K´dzierski Wac∏aw  239
K´dzierski Zygmunt  239, 240
K´pczyƒski Adam  54
K´pczyƒski Kazimierz  49, 376
K´sy Krystyna  376
Kiciƒski Stefan 122, 124
Kie∏ek Józef  25, 240
Kisielewski Zdzis∏aw  15, 24
Klarowski Micha∏  241
Klimczewski Florian  32
Klonowski Adam  69, 70, 158, 241, 242
K∏obukowski Jan „Janek”  86
K∏uciƒski  76
K∏uciƒski Antoni  76
K∏ys Józef  376
Knyszewska  75
Knyszewski Eugeniusz  75, 76
Knyszewski W∏adys∏aw  75, 76
Kobielski Onufry  135
Kobrzyƒski Henryk  60
Kobuszewski B.  22
Koci´cki Albin „Groêny”  62
Kocoƒ Ryszard  242
Kokosza Wac∏aw  135, 242, 243
Kole-Tr´biƒska Magdalena  37

Ko∏arz Longin  8
Ko∏odziej Lech 47
Ko∏odziejski Anastazy „Gromek”  18
Ko∏odziejski Kazimierz  24, 37, 46, 48, 49,
159, 243, 244
Ko∏tun Józef  98, 99
Konarski Wincenty  153
Konczyƒski Stanis∏aw „Kunda”  87
Koneczny Mieczys∏aw Stefan  244, 245
Konieczny  130
Konieczny Franciszek  82
Konieczny Wac∏aw  82
Konopacki Witold  245
Konopiƒski Zygmunt  142, 143, 245, 246
Konopka Anna  356, 357
Konopka Tadeusz  17, 20, 22–24, 28–35,
37–42, 160, 161, 165, 227
Kopczyƒski Feliks  32
Kopczyƒski Romuald  71
Koper  43
Kopera Kazimierz  32
Koperkiewicz Stanis∏aw  18, 22
Koprowicz Józef  246, 247
Koprowski  96
Koprowski Eugeniusz  247
Koprowski Zygmunt  248
Korczak  72
Korczak Tomasz  32, 135
Kornacki  147
Korytkowski Eugeniusz  249
Korzeniewski Kazimierz  129, 131, 250
Kosiƒski Tadeusz  148
Koszalski  36
Kowalska Genowefa  376
Kowalski Adam  124
Kowalski Boles∏aw  28, 29, 250, 251
Kowalski Henryk  86
Kowalski Jan  150
Kowalski Józef  122, 124
Kowalski Marceli „Okrzeja”  39, 47, 65
Kowalski Stanis∏aw  82, 83
Kowalski W∏adys∏aw  15, 24
Kozanecka El˝bieta „Basia”  86, 87
Kozanecka Teodozja  24, 251
Kozanecki Tadeusz  87
Kozanecki Zdzis∏aw „Wiàz”  87
Kozarzewska Renata zob. Górecka Renata
Kozielski W.  85
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Koz∏owski  154
Koz∏owski Franciszek  18, 19
Koz∏owski Jerzy Marian  357
Koz∏owski Leon  177
Koz∏owski Mieczys∏aw  135
Krajczewski Stanis∏aw  252
Krajewski Jakub  25, 30, 31, 37, 38, 46, 48,
186
Krajewski Kazimierz  75
Krajewski Miros∏aw  13
Krakowski Jan  40
Krawczyƒski Jan  153
Królikowski  71
Kruk Stanis∏aw  20
Kruk Stefan  24, 157, 159, 253
Krusiewicz Barbara  98, 99
Kryƒski Ignacy  104
Krywiƒczuk ks.  72
Krywiƒczuk Wiktor  95
Krzesiƒski Ferdynand  149, 253, 254
Krzywieƒczuk Wiktor  104
Krzy˝ewski Henryk  254
Kubiak Henryk  254, 255
Kuchciƒski Tadeusz  24, 255
Kuckowski Henryk  41
Kucoƒski Zenon  32
Kufel  36
Kukawski Henryk  142, 358
Kuligowski Franciszek  152, 153
Kuliƒski Zygfryd „Albin”  87
Ku∏akowska Barbara  358
Kupniewski  131
Kurowska Irena  359
Kuspita Agnieszka  148
KuÊmierkiewicz Kazimierz  376
Kutowski  71
Kuênicki Boles∏aw  83
Kuêniewski Józef  256
Kuêniewski Ryszard  256, 257
KwaÊniewski Józef  93
Kwiatkowski  44, 45
Kwiatkowski Henryk  257
Kwiatkowski Stanis∏aw  137, 257, 258
Kwiatkowski Tadeusz  79
Kwiatkowski Tadeusz  86

Landsberg Eugeniusz  104, 105
Laskowski Antoni  359

Laskowski Józef  376
Laskowski Kazimierz  151
Laskowski Stanis∏aw  59, 61, 258, 259
Latarski Wies∏aw  32
Leiza Czes∏aw  259
Lelankiewicz  133
Lenarczyk Stefan  259, 260
Leƒski Ryszard  155, 376
Lepczak Józef  27
Lewandowski Kazimierz  260, 261, 322
Lewandowski Ludwik  135, 261, 262
Lewandowski Stanis∏aw „Ogrodnik”  81
Lewandowski Zygmunt  262
Lewicki  244
Lewicki  44, 45
Lewicki Aleksander  82
Lewicki Jan  48, 49
Lewicki Mieczys∏aw  60
Lewikowski  317
L´dzion Ignacy  32
Lipczyƒski Antoni  132, 155
Lipczyƒski Antoni  262, 263
Lipiƒski Stanis∏aw  135
Lisiak Józef  32
Lisicka Lucyna  58
Lisicki Lech  139, 141
Lisicki Wac∏aw  263
Lisicki W∏adys∏aw  58
Listke Alicja  69, 70, 241
Lucow Jerzy  106
Ludwiczak Ksawery  360
Ludwik Lech  150
Ludwiƒska Jadwiga „Marta”  22
Lutyƒski  58

¸abuszewski Tomasz  75
¸apczyƒski Marian  141, 149, 264
¸ebkowski Leon  25, 265
¸´czycki Z.  101
¸´gowski Piotr  20
¸uczak Antoni  25, 39, 41–43, 45, 47, 48,
50, 51, 160, 161, 166
¸ukaszewski Stanis∏aw  360

Macha∏a Antoni  361
Machnacki Franciszek  135
Maciakiewicz Lucjan  82
Maciàgowski Józef  361



Majcher Jan  265, 266
Majchrzak Grzegorz  10
Majchrzak Józef  32
Majdak Feliks  21
Majewska Zofia  98, 99
Majewski Franciszek „S∏ony”  15, 63, 70,
73, 74, 77, 79, 81
Majewski Jan  135
Majewski Marian  70
Majewski Roman  266
Majewski Stanis∏aw  267
Majewski Stefan „Szczepan”  81
Makowski  65
Makowski Franciszek  58, 59
Malczyk Seweryn  99
Malicki Leon  139
Malinowski Franciszek  153
Malinowski Jan „Stryj”  87
Malinowski Kazimierz  267, 268
Malinowski Mieczys∏aw  46
Malinowski Wincenty  82
Malinowski W∏adys∏aw  268
Ma∏kiewicz Franciszek  62
Mamza Stanis∏aw  132, 268, 269
Manista Józef  150, 154
Mankowicz Sender  159
Marcinczyk Stanis∏aw  87
Marciniak  59
Marciniak Tadeusz  59, 78, 269
Marciniak Wac∏aw  155, 270
Marciniak Witold  60
Markowicz Sender  271
Markowski Lucjan  31
Markowski Tadeusz  270, 271
Markuszewski  154
Markuszewski Henryk  150
Marsza∏kowski  155
Martynowski Jan  376
Martynowski Mieczys∏aw  272
Marzec Stanis∏aw  54
Marzecki Jan  41, 42
Maszenda Franciszek  32
MaÊlankowski Klemens  108
Matczak Zygmunt  377
Matusiak Jan  54
Matusiak Józef  135 
Mazurowski Edmund  132, 157, 158, 272,
273

Mazurowski Tadeusz  17, 24, 273
MiaÊkiewicz Lucjan  274
Michalski Kazimierz  35–37, 45
Michalski Kazimierz  48, 49, 85
Michalski Wac∏aw „Ga∏àzka”  87
Michalski W∏adys∏aw  377
Mickiewicz Józef „Iskra”  64
Mielczanek  96
Mierzejewski  75
Mierzejewski Micha∏  76
Mieszkowski Jan Czes∏aw  20
Mietkowski Mieczys∏aw  8, 70
Mijas Eugeniusz  69
Miko∏ajczyk  55
Miko∏ajczyk Leonard  83
Miko∏ajczyk Stanis∏aw  9, 33, 54
Milczarek Feliks  27
Milczarek Jan  69
Milczarski W∏adys∏aw  64
Milewski Konstanty  87
Milewski Stanis∏aw  78
Milke Wac∏aw  98
Mirecki Czes∏aw  15, 22, 24, 25
Mirecki Józef  44
Mitko Aleksander  143
Modarski Antoni  32
Moderacka Jadwiga  252
Modzelewski Feliks  79
Mokrzanowski Jan  274, 275
Molenda Józef  104
Morawska Wanda  362
Morawski  25
Morawski Franciszek  149
Morawski Kazimierz  24, 29, 275
Morgulski Antoni  101
Morski Edmund  18, 50, 55, 56, 58
Mroczkowska Jadwiga  230
Multom Zenobia  122
Murawski Konstanty  76, 94, 97, 157–159,
275, 276
Muszyƒski W∏adys∏aw  148–150, 160, 161,
171, 321

Nachmanowicz Izrael  159, 276
Nalazek Mieczys∏aw  265
Nalewajski Ludwik  225
Na∏´cz Daria  8
Nec Antoni  59, 62, 277

392



393

Nec Czes∏aw  41
Nec Szczepan  59, 277, 278
Nejman Hersz  69
Niczyporuk Sergiusz  51, 58, 99, 159, 278
Niedzielski Miros∏aw  362, 363
Niedzielski W∏adys∏aw  278, 279
Nieklas  71
Niepor´cki Aleksander  153
Niewiadomski Henryk  101, 377
Noga Jerzy  76
Nowak  77
Nowak Eugeniusz  363
Nowak Jan „Korab”  30, 32, 34
Nowak Konstanty  25, 279
Nowak Stanis∏aw  27
Nowak Tadeusz  25, 279, 280
Nowak Urszula  44
Nowak Zygmunt  27
Nowakowski Jan  82, 85
Nowakowski Kazimierz  140, 141
Nowakowski Wies∏aw  138, 139
Nowicki Stanis∏aw 32
Nowicki W∏adys∏aw  123
Nuszkiewicz Adam  47

Obr´bski Konstanty  83
Olasek Stanis∏aw  76, 107, 108, 112, 113,
115–117, 121, 280
Olczak  69
Olejniczak  36
Olenderek Kazimierz  54
Olendrzyƒski Stanis∏aw  281
Olendziƒski Stefan  363, 364
Olewnik Edward  281
Olkowski Jan  51
Orechwa Miko∏aj  29, 189
Orliƒski Czes∏aw  39, 282
Or∏owski  154
Oryl Seweryn „Kanciaty”  87
Os´kowski Czes∏aw  57
Osóbka Morawski  67
Ostaszewski Ludwik  149
Ostrowska Bo˝ena  18
Ostrowska Wanda zob. Morawska Wanda
Ostrowski Jerzy  282
Ostrowski Roman  98, 99
Owczarczyk Wac∏aw  283
Oziemkowski Józef  283, 284

Pabianek Tadeusz  160, 284
Paczkowski Andrzej  7, 8, 10, 57
Paczkowski Cyprian  18, 19, 285
Pajurek Józef  286
Parz´cka zob. Jankowska Wanda
Paszta Tadeusz  69, 76
PaÊnik Franciszek  21
PaÊnik Krystyna  286, 287
Pawlak  140
Pawlak Hieronim  87
Pawlak Marian  135
Pawlik Stefan  149
Paw∏owicz Jacek  15, 21, 32, 35, 47, 64, 81,
85, 87, 90, 93, 139
Paw∏owski Kazimierz  144
Pàgowski Rajmund  47
Peczyƒski Ludomir „Lutek”, „W∏adek”
73, 86
Pesta Kazimierz  59
P´ski Jan  131, 133, 135–137, 142, 147,
161, 170
Piechna Zdzis∏aw  144
Piechowicz Stanis∏aw  83
Piecka Zenon  287
Piegat Adam  32
Pierzcha∏a  85
Pietrzak Ignacy  25, 288
Pietrzak Stanis∏aw  288, 289
Pietrzak Tadeusz  88
Pilawski Tadeusz  151
Pi∏atow  22
Pi∏kowski Edward  101, 105–108, 112,
114–116, 121, 280, 289
Piotrkowska Kunegunda  94, 103
Piotrkowski Miros∏aw  10
Piotrowski Franciszek  290
Piotrowski Wac∏aw  290
Piórkowski Antoni  291
Piórkowski Boles∏aw  364
Piórkowski Marian  364, 365
Piórkowski Zygmunt  49, 291
Piszcz Zdzis∏aw  99
P∏oski Tadeusz  365
Poczmaƒski Romuald  292
Podkidacz Jan  131, 137, 292, 293
Pokorski Adam  60
Pokorski Leon  32
Popio∏ek Stanis∏aw  377



Popio∏ek Tadeusz  293, 294
Popowski Kazimierz  294
Pospisiel Stanis∏aw  15, 24, 70, 87
Pospisiel Wiktoria  70
Powa∏a Wac∏aw  86
Pràdziƒski Franciszek  20
Przedpe∏ski Henryk  366
Przepiórkiewicz W∏adys∏aw  101
Przesmyder Tadeusz  57
Przybylski Adam  295
Przyby∏a Piotr  32
Przyby∏owska Romualda „Amerykanka”
81
Przyby∏owski Jan  81
Przyby∏owski Karol  73
Przybysz Tadeusz  28
Ptasiƒski Jan  168
Pusto∏a  225
Pyjko Danuta  60
Pyjko Henryk  60

Radkiewicz Stanis∏aw  8, 28, 29, 112, 114,
338
Radliƒski Stanis∏aw  295
Radomski Jan  146
Radomski Józef  93
Raganowicz Janusz zob. Ró˝aƒski Janusz
Rakoczy Karol „Bystry”  87
Rakuciƒski Miros∏aw  137, 296
Raniszewski Franciszek  73, 74
Raniszewski Józef  73, 74
Raniszewski Stanis∏aw  73, 74
Rapcuƒski Feliks  32
Rawski Józef  17
Rejowski Henryk  122, 124
Rejowski Marian  122
Reszczyƒski Jan  296, 297
Reszczyƒski Józef  297, 298
Robakiewicz Zdzis∏aw  298
Robakowski Franciszek  299
Rogalski Antoni  135
Rogowska Miros∏awa  24, 300
Rogowski Antoni  32
Rogoza Józef  60
Rogoziƒski Piotr  32
Rokicki Lucjan  73, 74
Rokita Ewald  113
Rokossowski Konstanty  98

Romaniuk Kuêma  22, 29, 41, 42 
Romkowski Roman  8
Ronowski Eugeniusz  82
Rosiak  148
Rosoll Czes∏awa  41 
Rosó∏  47
Ró˝aƒski Janusz „Szpat”  27
Ró˝aƒski Józef  11
Ró˝ycki Ignacy  300, 301
Ró˝ycki W∏adys∏aw  122
Rudziƒska Cecylia zob. Ignaczak Cecylia
Rudziƒski Edmund  43
Rutecki Antoni  87
Rutkowski Anastazy  104
Rutkowski Henryk  148
Rutkowski Stanis∏aw  82, 85
Rutkowski Zdzis∏aw  301, 302
Ruzikowski Tadeusz  10
Rybiƒski Idzi  302
Rychter Cyryl  58
Rydzewski Wojciech  138–141
Rypiƒski W∏adys∏aw „Rypa”  31, 36, 37,
39, 45, 48, 73, 74, 186
Rzepkowski Stanis∏aw  25, 303

Sadecki Bronis∏aw  113, 117–121, 303, 304
Sadecki Stanis∏aw  377
Sadziak Czes∏aw  101, 304
Samoraj Irena  73
Samoraj Janina „Celinka”  73, 86, 87
Samoraj Wac∏aw  77
Samoraj Zenon  77
Sawicki  43, 45
Schmidt Willi  41
Sekulski Stanis∏aw  304, 305
Serwiƒski Eugeniusz  78, 82, 84–86, 90, 94,
96, 103, 104, 114, 161, 168
Sidorkiewicz  20
Siedlecki  113
Siedlich Lucjan  322 
Siedlich Stanis∏aw  100
Siedliƒski Henryk  305
Siemiàtkowski  44
Siemiàtkowski Boles∏aw  48
Siemiàtkowski Kazimierz  48
Siemiƒski W∏adys∏aw  84, 85, 148
Sieradzki Kazimierz  135
Sikora Ireneusz  86
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Siudek Eugenia  27, 157, 159, 306
Siwek  152
Siwek Leon  27
Siwek Stanis∏aw  132, 306
Skierkowski Józef  27, 29
Skierkowski W∏adys∏aw  150
Skowroƒska Krystyna  189
Skowroƒski Bogus∏aw  153
Skowyrska Maria  43
Skrzynecki Józef  38
Skrzynecki Stanis∏aw  307
Skupny Wies∏aw  150
Skwarski Bogus∏aw  152
S∏omiƒski Antoni  123
S∏oneczny Wac∏aw  85
S∏oniewicz Jan  18
Smardzewska Genowefa  377
Smoliƒski Jan  149, 308
Sobczak Stefan  29
Sobczak W∏adys∏aw  85
Sobieski Edward  366
Sobieski Stefan  316
Sobolewski  68
Sobolewski Micha∏  101, 308, 309
Sobótka Wac∏aw  27
Sochacki Marian  103
Sochacki Stanis∏aw  377
Sochocki Ryszard  309
Sochocki Stanis∏aw  377
Soko∏owski Antoni  244
Sosnkowski Stefan  150
Stankiewicz Stanis∏aw  316
Staƒczak Jan  310
StaroÊciƒski Kazimierz  153
Staszewski Czes∏aw  32
StaÊkowski Czes∏aw  310, 311
St´pniewski Leon  311
Stogowska Anna  18, 21, 25
Stogowski Eryk  18
Sto∏owski Antoni  36
Sto∏owski Stanis∏aw  44, 45, 49
Stru˝yƒski Aleksander  83, 95, 154
Stryjewski Szczepan „Józef”  73, 78
Stryjewski Wiktor „Cacko”  31, 73, 74, 78,
81, 83, 86, 87, 93, 269
Strzemi´˝ny Stefan  32
StrzeÊniewski Zenon  311, 312
Suchta Mieczys∏aw  367

Sudra Stefan  312, 313
Sumiƒski Tadeusz „Pantera”  35, 57
Syska Józef  32
Szadkowska Maria  73
Szadkowski W∏adys∏aw  313
Szadkowski Zbigniew  139, 140
Szafaryn Edward  378
Sza∏aƒska Jadwiga  100
Sza∏aƒska Maria  100
Sza∏aƒski Edward „Tygrys”  88, 93, 100,
101, 103, 106, 122, 123, 128
Sza∏aƒski Jan  100
Sza∏aƒski Tadeusz  100
Sza∏aƒski Wincenty  100
Sza∏aƒski W∏adys∏aw „˚bik”  88, 100, 101,
103, 122
Sza∏´cki Antoni  25, 313, 314
Szarwiƒski Jan  32
Szczeciƒski Eugeniusz  314
Szczepaƒski Adam  315
Szczepaƒski Jan  315
Szczepaƒski Kazimierz  378
Szczerbakowski Bronis∏aw  24, 87, 316, 317
Szcz´sny Stefan  128, 132, 133, 317, 318,
367, 368
Szczutowski Lucjan  82
Szczygliƒski Józef  20 
Szczygliƒski Stanis∏aw  20
Szczytniewski  91
Szelàgowski  133
Szelàgowski Miros∏aw  318, 319
Szelàgowski Wies∏aw  378
Szelàgowski Zygmunt  319, 320
Szewc Walenty  32
Szkop Janina  69
Szluga Stanis∏aw  83
Szost Stefan  320
Szpr´gielski Kazimierz  378
Sztreker  140, 141
Sztyma Zygmunt  132, 136, 137, 320, 321
Szulecki Józef  321, 322
Szulewski Józef  69
Szurmak Jan  378
Szymaƒski  105, 114
Szymaƒski  149
Szymaƒski  27
Szymborski Boles∏aw  106
Szymborski Mieczys∏aw  322



Szymczak Zenon  51, 62
Szymkiewicz W∏adys∏aw  323

Âliwiƒski Leon „Jawor”  17
Âliwiƒski W∏adys∏aw  106
Âmiegielski Mieczys∏aw  101
Ârednicki  132
Ârednicki Czes∏aw  323, 324
Âwiat∏o Józef  7, 11
Âwierzyƒski Ludomir „Lutek”  66
Âwietlik Konrad  8
Âwitalski  154

Taube Ryszard  140
Tenderenda Stanis∏aw  85, 104
Tobolewski Stanis∏aw  324
Tomczak Michaƒ „Boƒcza”  17, 20, 21, 27,
46, 61
Tomnicki Antoni  29
Torwid Wilhelm  378
Torzawa W∏adys∏aw  324, 325
Traczyk Adam  135, 325
Traczyk Edmund  155, 368
Tr´biƒska Wanda zob. Jankowska Wanda
Tr´biƒski Zbigniew  326
Tr´biƒski Zbigniew  155, 354
Trochimowicz Bronis∏aw  86, 107, 124, 129
Trojanowski Leon  101
Trukowiƒski Roman  369
Trzaska Józef  18
Trzciƒski  85
Trzciƒski Jan  148
Turkowski Antoni  135
Tuziƒski S∏awomir  47
Tyburski Edward  35, 36, 44, 45, 48, 49,
244

Umiƒski Jan  29, 160, 250, 326, 327
Urbaƒski Lucjan  54
Urbaƒski Stefan  327, 328
Urbaƒski Tadeusz  328
Urbaƒski W∏adys∏aw  86, 369

Wachaczyk Zygmunt  329
Waglewski Tadeusz  346, 347
Walajew mjr  19, 21
Walczak Stanis∏aw  329
Wal´dziƒski  35

Waliniowski Wiktor Marian  330
Warczakowski Jan  82
Warowski Stanis∏aw  54
Wasilewski Aleksander  71
Wawrzeniuk Jan  116
Wiatr Antoni  32, 77
Wiatr Józef  32
Wichrowski Andrzej  135
Wichrowski Jan  93
Wieniecki Zdzis∏aw  331
Wieƒkowski Franciszek  27
Wierzbicki Jerzy  21
Wierzchowska Jadwiga  331, 332
Wi´c∏awski Józef  332
Wikiera Leon  77
Wilczyƒski Jan  155, 370
Winiarek Henryk  32
WiÊniewska Zofia  85
WiÊniewski  132
WiÊniewski Jan „Czarny II”  87
WiÊniewski Mieczys∏aw  25, 332, 333
WiÊniewski Stanis∏aw  18, 47
WiÊniewski Zygmunt  370
Witkowska Helena zob. Ignaczak Helena
Witkowska Janina  77
Witkowski  91
Witkowski Jan  77
Witkowski Jerzy  77
Witkowski Józef  32
Witkowski Leon  40, 50, 333
Witkowski Stanis∏aw  20, 77, 79
Witkowski Stefan  77
Witos Andrzej  59, 60
Witwicka Antonina  69
W∏odarska Stanis∏awa  69
Wojciechowska El˝bieta  80
Wojciechowski Adam  80
Wojciechowski Zygmunt  334
Wojnarowski Stanis∏aw  82
Wojno Les∏aw  40
Wojtecki Jan  25, 334, 335
Woliƒski Józef  378
Woliƒski Lucjan  158, 159, 335, 336
Woliƒski Zdzis∏aw  336
Wolski  91
Woêniak Janina  336, 337
Woêniak Jerzy  337
Woênicki Franciszek  18
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Woênicki Tadeusz  49, 51, 56, 70, 338, 340
Woênicki Wincenty  149, 155, 339
Wójcik W∏adys∏aw  45
Wójcik Zbigniew  141
Wójtowicz W∏adys∏aw  32
Wuszer Tadeusz  371
Wycza∏kowski Seweryn  85, 104, 146
Wyszogrodzki Wac∏aw  17
Wyszyƒski Jan  75, 76
Wyszyƒski Stefan  11

Zajàczkowski W∏adys∏aw  25, 340
Zajdler W∏adys∏aw  32
Zakrzewski Jan  82
Zakrzewski Stanis∏aw  54
Zakrzewski Tadeusz Pawe∏  72, 85, 96,
104, 144–146, 152
Zakrzewski Zdzis∏aw „Paproç“  80
Zalewska Alfreda  69
Zalewska Regina  69
Zalewski  61
Zalewski Antoni  21
Zalewski Henryk  148
Zalewski Micha∏  340, 341
Zalewski Stefan  145, 146
Za∏´ski  96
Za∏´ski Miros∏aw  341
Za∏uski Stanis∏aw  104
Zandrowicz Zygmunt  371
Zaremba Mieczys∏aw  104, 106, 107, 117,
124, 129, 131, 160, 161, 169
Zarembiuk Antoni  225
Zarzycki Adam  342
Zawadzki  96
Zawadzki Julian  130
Zawadzki Kazimierz  342, 343

Zawadzki Stanis∏aw  136
Zawadzki W∏adys∏aw  135, 137, 343
Zawistowski Romuald  145, 149
Zdancewicz Jerzy  141
Zdanowski Franciszek  21
Zdanowski Józef  27
Zgliƒski Ryszard  344
Zieliƒski  72
Zieliƒski Jan  102
Zieliƒski Zygmunt  101
Zi´biƒski Tadeusz  123
Ziomkowski Stanis∏aw  284
Zió∏ek Stanis∏aw  372
Zió∏kiewicz Tadeusz  344, 345
Zió∏kowski  102
Zmys∏owski Czes∏aw  32
Zmys∏owski Piotr  32
Zwaniariew mjr.  22
Zych Kazimierz  372, 373
Zych Zdzis∏aw  148
Zylber Moj˝esz  25, 157, 159, 345

˚abowski Franciszek „Staszek”  62
˚aczkowski Franciszek  124
˚aglewski Stanis∏aw  113, 118–121, 346
˚ak  130
˚a∏obiƒski Lucjan  20
˚aryn Jan  95
˚bikowski  154
˚elazko Jan  82
˚muda W∏adys∏aw  147
˚ochowski Marian  153
˚o∏´dowski Feliks  17
˚o∏nowski Ignacy  347
˚o∏nowski Kazimierz  177
˚urawski Stanis∏aw „Madej”  87








