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URZĄD BEZPIECZEŃSTWA

Organizację aparatu bezpieczeństwa na terenie województwa rzeszowskiego zapoczątkował 
Rozkaz Personalny Nr 4 z 16 sierpnia 1944 r. wydany przez Stanisława Radkiewicza, kierowni-
ka Resortu Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN). 
Na mocy tego rozkazu, 18 sierpnia skierowano do Rzeszowa grupę 24 absolwentów szkoły NKWD 
w Kujbyszewie pod dowództwem ppor. Longina Kołarza, powierzając im zadanie zorganizowania 
struktur aparatu bezpieczeństwa publicznego.

W końcu sierpnia przybył do Rzeszowa pełnomocnik Radkiewicza, mjr Mieczysław Bronia-
towski, ofi cer do zadań specjalnych resortu BP, który Rozkazem Personalnym nr 1 z 7 września 
1944 r. powołał kpt. Stanisława Imiołka (właściwie: Władysława Śliwę) na stanowisko p.o. Szef 
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) w Rzeszowie. Tym samym rozka-
zem do większości miast powiatowych zostali delegowani funkcjonariusze z zadaniem organiza-
cji Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP).

W pierwszym rozkazie organizacyjnym z dnia 8 września 1944 r. wydanym przez p.o. Szefa WUBP 
w Rzeszowie, kpt. Stanisława Imiołka, wstępnie określone zostały obowiązki kierowników PUBP. 
W świetle tego rozkazu podlegali oni bezpośrednio kierownikowi WUBP, zaś starostów mieli jedynie 
ogólnie informować o sytuacji i sprawach już zakończonych. W zakresie kompetencji UB pozostawio-
no wyłączne prawo aresztowania na terenie powiatu i zwierzchnictwa nad więźniami. Do obowiązków 
kierowników PUBP wobec WUBP należało przysyłanie dwa razy w tygodniu dokładnych raportów 
z pracy wraz z protokołami spraw oraz utrzymywanie codziennej łączności telefonicznej. 

W 1945 r. skład województwa rzeszowskiego włączone zostały cztery powiaty województwa 
krakowskiego: gorlicki, jasielski, dębicki i mielecki. Na terenie województwa działało wówczas już 
17 PUBP. W okresie tym ich działania miały głównie na celu likwidację struktur Polskiego Pań-
stwa Podziemnego (PPP) i podziemia antykomunistycznego. 

Wraz z przekształceniem 1 I 1945 r. Resortu Bezpieczeństwa PKWN w Ministerstwo Bezpieczeń-
stwa Publicznego zmianie uległa struktura WUBP w Rzeszowie. Formalnie w jej rezultacie w WUBP 
funkcjonowały wydziały: Personalny, I (Kontrwywiad) – praca operacyjna i śledcza, II – ewidencja 
operacyjna, łączność szyfrowa i radiowa, laboratorium daktyloskopijne, III – fi nanse, gospodarka, 
transport, poczta specjalna, ochrona gmachu itp.; Wydział Więzień i Obozów; Wojewódzki Oddział 
Cenzury Wojennej. W kwietniu 1945 r. powołano w ramach Departamentu I MBP Wydział do Walki 
z Bandytyzmem a następnie jego odpowiedniki w postaci wydziałów w WUBP i sekcji w PUBP. Fak-
tycznie do zadań tych jednostek należało prowadzenie walki z podziemiem niepodległościowym. 
Ostatecznie w 1946 r. wydział ten oznaczony został jako III. W 1946 r. w WUBP funkcjonował podział 
na Wydział I (kontrwywiad), Wydział II (technika operacyjna), Wydział III (walka z podziemiem), Wy-
dział IV (ochrona operacyjna gospodarki), Wydział V (społeczno-polityczny, m.in. inwigilacja Koś-
cioła, partii politycznych), Wydział Śledczy oraz Wydział III „A” (później „A” obserwacja operacyj-
na). Ponadto, funkcjonowały jednostki pomocnicze o charakterze administracyjno-gospodarczym. 
Kolejne zmiany w strukturze WUBP wynikały z rosnących zainteresowań aparatu bezpieczeństwa, 
który spełniał wolę swojego mocodawcy czyli PPR/PZPR. Przykładowo w 1951 r. utworzono wydział 
komunikacji oznaczony jako VIII. oraz wydział X odpowiedzialny za ochronę partii przed obcymi wy-
wiadami i „prowokatorami”. W okresie styczeń 1953 r. – czerwiec 1954 r. funkcjonował też wydział 
IX odpowiedzialny za zabezpieczenie przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego. Na początku 1953 r. 
walkę z Kościołem i innymi związkami wyznaniowych przekazano nowoutworzonemu Departamen-
towi XI, którego odpowiednikiem był Wydział XI w WUBP w Rzeszowie. W 1954 r. utworzono też 
Inspektorat Wiejski, który zajmował się z ochroną gospodarki rolnej. 

W związku z likwidacją MBP i powstaniem 9 XII 1954 r. Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa 
Publicznego (K ds. BP), na początku 1955 r. ustalona została nowa struktura WU ds. BP w Rze-
szowie, a w dalszej kolejności także urzędów powiatowych. Wydział I (kontrwywiad) zmienił nu-
merację na II; Wydział VIII (walka z wrogą działalnością w transporcie) na V; Wydział XI (walka 



z wrogą działalnością „reakcyjnego kleru”) na VI; Wydział Śledczy na VII (w PUBP referaty śled-
cze zlikwidowano); natomiast technikę operacyjną, ewidencję i statystyki przejął Wydział IX. Zli-
kwidowano Departament X i podległe mu wydziały w WUBP. Od tej pory wydział X WU ds. BP od-
powiadał za ewidencję operacyjną i archiwum. Więziennictwo przekazano do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Z kolei Inspektorat Wiejski włączono do wydziału IV WU ds. BP. 

W latach 1944-1956 r. WUBP/WU ds. BP w Rzeszowie kierowali kolejno: kpt. Stanisław Imio-
łek – (właściwie: Władysław Śliwa), kpt. Longin Kołarz, mjr Władysław Sobczyński (właściwie: 
Spychaj), kpt. Tomasz Wiśniewski, płk Teodor Duda, ppłk Leonard Siwanowicz, mjr Marian Cie-
ślak, ppłk Kazimierz Górecki, ppłk Franciszek Szlachcic i ppłk Włodzimierz Zwierchanowski.

SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA
 

Po kolejnej reorganizacji w końcu 1956 r., likwidacji K ds. BP i włączeniu aparatu bezpieczeństwa 
w strukturę MSW, na szczeblu terenowym dotychczasowe jednostki organizacyjne UB weszły w skład 
Komend Wojewódzkich MO, tworząc w nich odrębny pion – Służbę Bezpieczeństwa. Podlegała ona 
I zastępcy komendanta wojewódzkiego ds. bezpieczeństwa (ds. SB). W Komendach Powiatowych 
utworzone zostały Referaty ds. Bezpieczeństwa (od 1967 r. Referaty ds. SB), którymi kierowali za-
stępcy komendantów powiatowych ds. bezpieczeństwa (od 1967 r. I zastępcy ds. SB). 

Po reformie administracyjnej w 1975 r., w wyniku której zlikwidowano powiaty, całość spraw 
związanych z funkcjonowaniem SB skoncentrowano na szczeblu ministerstwa i województw. Po-
wstała w ten sposób luka w systemie organizacyjno-operacyjnym SB, która szczególnie uwidocz-
niła się w okresie stanu wojennego. Dlatego na mocy ustawy z 14 VII 1983 r. „O urzędzie ministra 
spraw wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów” powstały nowe jednostki tere-
nowe MSW. Dotychczasowe komendy wojewódzkie MO przekształcone zostały w wojewódzkie 
urzędy spraw wewnętrznych (WUSW), natomiast powstałe zaledwie kilka miesięcy wcześniej 
komendy rejonowe i dzielnicowe – w rejonowe i dzielnicowe urzędy spraw wewnętrznych (RUSW 
i DUSW). Pionem SB kierowali odpowiednio zastępcy szefów WUSW i RUSW ds. SB.

W momencie utworzenia w 1956 r., Służba Bezpieczeństwa dzieliła się na trzy zasadnicze 
piony: I (wywiad), II (kontrwywiad) i III (walka z wszelką „działalnością antypaństwową” wewnątrz 
kraju). W komendach wojewódzkich MO odpowiednikami departamentów były wydziały. W miej-
sce dotychczasowego Wydziału VII śledczego WU ds. BP powstała początkowo Samodzielna 
Sekcja Śledcza, przekształcona w 1960 r. w Wydział Śledczy SB.

Z biegiem lat, w zależności od potrzeb operacyjnych z pionu III zaczęto wyodrębniać kolejne 
wyspecjalizowane departamenty. W czerwcu 1962 r. utworzony został Departament IV, którego 
podstawowym zadaniem była walka z Kościołem i innymi związkami wyznaniowymi. W czerwcu 
1979 r. utworzono Departament III „A”. Do jego zadań należało przede wszystkim rozpracowywa-
nie i przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom w sferze gospodarki. Po powstaniu „Solidarności” 
głównym zadaniem pionu III „A” była „operacyjna kontrola” struktur związkowych. W maju 1981 r. 
z zakresu zainteresowań pionu III i III „A” wyłączono sprawy gospodarki rolnej, włączając je do 
pionu IV, natomiast w grudniu 1981 r. dotychczasowy Departament III „A” przemianowano na V. 
Z dniem 1 I 1985 r. utworzony został Departament VI, który przejął od pionu IV „operacyjną ochro-
nę” sektora rolno-spożywczego. W WUSW w Rzeszowie i Krośnie początkowo powstały Samo-
dzielne Sekcje VI, przekształcone następnie w Wydziały VI. .

Funkcje pomocnicze spełniały Wydziały: „B”, „W”, „T”, Ewidencji Operacyjnej (od 1960 r. Wy-
dział „C”) oraz Samodzielna Sekcja „A”. Wydział „B” zajmował się obserwacją zewnętrzną, wy-
dział „W” – kontrolą (perlustracją) korespondencji. Wydział „T” – instalacją i eksploatacją środków 
techniki podsłuchowej i podglądowej, Wydział „C” prowadził ewidencją operacyjną i archiwum, 
zaś Samodzielna Sekcja „A” odpowiadała za użytkowanie i konserwację urządzeń techniki szy-
frującej. W WUSW w Krośnie i w Przemyślu w 1982 roku piony „B”, „W”, „T” i „C” zostały – jako 
oddzielne sekcje – połączone w Wydziały Zabezpieczenia Operacyjnego. 



Należy ponadto wspomnieć o roli Wydziału Paszportowego (powstałego – początkowo jako 
Samodzielna Sekcja – w 1964 r. po przekazaniu z pionu MO do pionu SB dotychczasowego Wy-
działu Paszportów Zagranicznych), który m. in. starał się skutecznie uniemożliwiać wyjazdy za 
granicę osobom objętym zainteresowaniem operacyjnym SB. 

Po wyborach czerwcowych w 1989 r. przeprowadzono zmiany w strukturze SB. Zwalczający 
opozycję Departament III zmienił nazwę na Departament Ochrony Konstytucyjnego Porządku Pań-
stwa. Antykościelny Departament IV został zlikwidowany. Zamiast niego i Biura Studiów SB utwo-
rzono Departament Studiów i Analiz. Na bazie Departamentu V i VI powstał Departament Ochrony 
Gospodarki. Służba Bezpieczeństwa została rozwiązana na mocy ustawy z 6 IV 1990 r. 

W latach 1956-75 strukturami SB województwie rzeszowskim kierowali kolejno: płk Włodzi-
mierz Zwierchanowski, płk Mikołaj Maszara, ppłk/płk Józef Kozdra i płk Ryszard Szuster. Po 
reformie administracyjnej w 1975 r. szefami SB w poszczególnych województwach byli: rzeszow-
skim – płk Mieczysław Kalemba, ppłk Edward Giera, ppłk/płk Bronisław Galant, płk Jan Czajka, 
ppłk/płk Witold Górski; tarnobrzeskim – mjr Romulad Piątek, ppłk/płk Marian Bedka i ppłk/płk 
Władysław Nowak; przemyskim – ppłk/płk Bogumił Owczarek, ppłk/płk Alojzy Perliceusz, ppłk/płk 
Czesław Dmytrzak, płk Zdzisław Chrząszcz i mjr Władysław Maksim; krośnieńskim – mjr/ppłk 
Stanisław Jamrozik, ppłk/płk Jan Żak, ppłk/płk Julian Szyndler.

* * *

Wystawa „Twarze rzeszowskiej bezpieki” przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji 
Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie stanowi sui generis podsumowanie 
dotychczasowych badań OBEP nad historią komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w Polce 
południowo-wschodniej w latach 1944-1989 r. Jest to już trzecia wystawa poświęcona tej tematy-
ce. 18 XI 2003 r. w Rzeszowie została otwarta ekspozycja: „Aparat represji na Rzeszowszczyźnie 
w latach 1944-1956”, a dwa lata później – 6 XII 2005 r. – jej kontynuacja: „‘Tarcza i miecz władzy 
ludowej’. Służba Bezpieczeństwa na Rzeszowszczyźnie w latach 1957-1989 r.”. Obie wystawy, 
oprócz prezentacji ponad 220 sylwetek funkcjonariuszy UB/SB z regionu rzeszowskiego, pokazy-
wały również środki, formy i metody pracy operacyjnej UB/SB oraz główne kierunki działań opera-
cyjnych rzeszowskiej bezpieki. Całość tworzy przekrojową panoramę historii UB/SB na Rzeszow-
szczyźnie w latach 1944-1989. Dotychczas wystawy te były prezentowane w kilkunastu miastach 
powiatowych województwa podkarpackiego. Obejrzało je w sumie ponad 30 tysięcy osób.

Prezentowana obecnie wystawa jest zapowiedzią przygotowywanej przez OBEP książki pod 
tym samym tytułem, której wydanie planowane jest na jesień bieżącego roku. Przedstawione 
w niej zostaną biogramy ok. 550 funkcjonariuszy kadry kierowniczej Urzędu Bezpieczeństwa 
i Służby Bezpieczeństwa z terenu obecnego województwa podkarpackiego, wraz z krótkim zary-
sem historii aparatu bezpieczeństwa na Rzeszowszczyźnie oraz dotychczasowym stanem badań 
naukowych nad tą problematyką.

Na wystawie pokazane zostały wybrane sylwetki 90 funkcjonariuszy kadry kierowniczej UB 
(szefowie, zastępcy szefów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz naczel-
nicy Wydziałów) i SB (zastępcy Komendantów Wojewódzkich MO ds. SB, zastępcy szefów Wo-
jewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych ds. SB, oraz naczelnicy Wydziałów SB w poszcze-
gólnych KW MO i WUSW) na Rzeszowszczyźnie. Istotnym novum tej wystawy jest możliwość jej 
prezentacji nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych, ale również na wolnym powietrzu. 

Wyrażamy nadzieję, że wystawa „Twarze rzeszowskiej bezpieki” spotka się z żywym zain-
teresowaniem, tych wszystkich, którzy chcą poznać prawdę o okresie komunistycznej dyktatury 
w Polsce. Wszak aparat bezpieczeństwa „powołany do ochrony ustroju, interesów politycznych 
i gospodarczych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przed wrogą działalnością”, stał na straży 
hegemonii politycznej rządzącej w Polsce – z sowieckiego nadania – partii komunistycznej (PPR/
PZPR), bezwzględnie tłumiąc wszelkie niepodległościowe dążenia Narodu.




































































































