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Ryszard Oleszkowicz

Dariusz Iwaneczko, Urzàd Bezpieczeƒstwa
w PrzemyÊlu 1944–1956, Rzeszów 2004

26 kwietnia 2004 r. w przemyskim Pa∏acu Lubomirskich – siedzibie Paƒstwowej
Wy˝szej Szko∏y Zawodowej w PrzemyÊlu – odby∏a si´ konferencja naukowa „Powiat
przemyski – instalacja i utrwalanie w∏adzy komunistycznej 1944–1956” przygotowa-
na przez Instytut Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Rzeszowie oraz PWSZ w Przemy-
Êlu. Jednym z dziewi´ciu prelegentów by∏ dr Dariusz Iwaneczko, który przedstawi∏
interesujàcy, oparty na kwerendach archiwalnych referat Powiatowy Urzàd Bezpie-
czeƒstwa Publicznego w PrzemyÊlu – ogniwo systemu represji komunistycznych
1944–1956. 

W tym samym roku IPN wyda∏ jako 7. tom serii „Studia i materia∏y” – wykorzy-
stujàcà materia∏ przedstawiony we wspomnianym referacie – ksià˝k´ Dariusza
Iwaneczki pt. Urzàd Bezpieczeƒstwa w PrzemyÊlu 1944–1956. Jak napisa∏ we wst´pie
autor, jego zamiarem by∏o przygotowanie do druku obszernego artyku∏u monogra-
ficznego poÊwi´conego przedmiotowej tematyce, jednak stan zachowanych êróde∏
pozwoli∏ na rozbudowanie opracowania i przedstawienie go w formie ksià˝ki. Autor
zastrzeg∏ na wst´pie, ˝e – pomimo szerokiego dost´pu do êróde∏ oraz ich wykorzy-
stania – wydane opracowanie nie wyczerpuje problematyki dotyczàcej przemyskie-
go aparatu bezpieczeƒstwa w opisywanym dziesi´cioleciu. 

Liczàca 128 stron ksià˝ka, przygotowana w uk∏adzie rzeczowo-chronologicznym,
sk∏ada si´ z nast´pujàcych cz´Êci i rozdzia∏ów:

– Od autora
1. Organizacja PUBP w PrzemyÊlu i pierwszy okres dzia∏alnoÊci
2. Zmiany strukturalne i personalne w latach 1945 – 1956
3. Funkcjonariusze
4. Agentura
5. Referat Âledczy
6. Kierunki dzia∏aƒ operacyjno-Êledczych (z podrozdzia∏ami: Polskie podziemie

niepodleg∏oÊciowe, Referendum, wybory i likwidacja jawnej opozycji, Dzia∏ania prze-
ciwko podziemiu ukraiƒskiemu, Dzia∏ania wobec KoÊcio∏a katolickiego i innych wy-
znaƒ, Dzia∏ania wobec Êrodowisk wiejskich, Dzia∏ania w zakresie ochrony operacyj-
nej gospodarki, Inne dziedziny ̋ ycia spo∏ecznego pozostajàce w zainteresowaniu UB)

– Zakoƒczenie
– Aneks: Lista pracowników PUBP/PUdsBP w PrzemyÊlu zatrudnionych w la-

tach 1944–1956
– Wykaz skrótów
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– Bibliografia
– Indeks nazwisk i pseudonimów
– wk∏adka ilustracyjna
Przy opracowywaniu tematu autor korzysta∏ przede wszystkim z zasobów archi-

walnych rzeszowskiego Oddzia∏u IPN, dokumentacji wydanej do tej pory drukiem
oraz z opracowaƒ historyków resortu bezpieczeƒstwa, a tak˝e z dorobku badawcze-
go historyków rzeszowskich i przemyskich. Dodatkowo wykorzystano dokumenty
archiwalne z zasobów Archiwum Paƒstwowego w PrzemyÊlu, w szczególnoÊci z ze-
spo∏ów Starostwo Przemyskie oraz Komitet Powiatowy PPR. W du˝ym zakresie
skorzysta∏ autor z dorobku Zbigniewa Nawrockiego, w tym przede wszystkim
ze sporzàdzonych przez niego zestawieƒ personalnych oraz fundamentalnej pracy
Zamiast wolnoÊci. UB na Rzeszowszczyênie 1944–1949)1. 

W rozdziale pierwszym autor skupi∏ si´ na omówieniu organizacji PUBP w Prze-
myÊlu – od chwili powo∏ania 7 wrzeÊnia 1944 r. absolwenta szko∏y NKWD w Kujby-
szewie chor. Antoniego Zaremby (vel Zar´by) na formalnego kierownika (p.o. za-
st´pc´ szefa) PUBP w PrzemyÊlu. W rozdziale przedstawiono uwarunkowania
organizacyjne przemyskiej bezpieki, krystalizowanie si´ pierwszych sekcji oraz po-
czàtkowe dzia∏ania podejmowane przy wydatnym wsparciu s∏u˝b sowieckich. „Nie
ulega wàtpliwoÊci, ˝e doradcy sowieccy w UB mieli zasadniczy wp∏yw na kierunki
podejmowanych przez polskich funkcjonariuszy dzia∏aƒ” – podkreÊla autor. Dzia∏a-
nia te prowadzone by∏y g∏ównie przeciwko polskiemu podziemiu. W rozdziale znaj-
duje si´ krótka wzmianka o siedzibie PUBP w PrzemyÊlu – ulokowana ona by∏a wraz
z jednostkà NKWD w dawnej kwaterze niemieckiego gestapo, w budynku przy
ul. Krasiƒskiego. Poza owà wzmianka nie ma w rozdziale ˝adnych dodatkowych in-
formacji na temat siedziby przemyskiego PUBP, w tym uwarunkowaƒ logistycznych
dotyczàcych jego funkcjonowania.

Korzystne dla publikacji by∏oby tak˝e szersze omówienie w pierwszym rozdziale
pracy kwestii specyfiki PrzemyÊla, jako miasta w okresie po przejÊciu przezeƒ frontu
sowiecko-niemieckiego. Brakuje te˝ nieco szerszego omówienia kwestii ujawnienia
si´ struktur polskiego Paƒstwa Podziemnego wobec zaj´cia w dniu 27 lipca 1944 ro-
ku miasta przez Armi´ Czerwonà (i wywieszania flag z sierpem i m∏otem sygnalizu-
jàcych przy∏àczenie do ZSRR). Korzystnym by∏oby ponadto zasygnalizowanie skut-
ków, jaki mia∏ dla ˝ycia miasta w omawianym dziesi´cioleciu ów faktyczny (kolejny
po podziale z lat 1939–1941) podzia∏ w okresie 27 lipca – 18 sierpnia 1944 r. na dwie
strefy: Zasanie (kontrolowanà przez Polskie Paƒstwo Podziemne) oraz Starówki –
na prawym brzegu Sanu (kontrolowanà przez Armi´ Czerwonà). W∏aÊnie w tym kon-
tekÊcie bardzo istotnym by∏oby podkreÊlenie lokalizacji siedziby PUBP/PUdsBP,
czego zabrak∏o zarówno na stronie 15 publikacji, jak i we wk∏adce ilustracyjnej
na koƒcu ksià˝ki. Siedziba ta mieÊci∏a si´ na Zasaniu, w kamienicy przy ul. Krasiƒ-
skiego 25 (wówczas 29). Wydaje si´, ˝e przy wyszukiwaniu siedziby dla PUBP nie by∏
brany pod uwag´ jedynie fakt „zaplecza” pozostawionego przez gestapo.

1 Z. Nawrocki, Zamiast wolnoÊci. UB na Rzeszowszczyênie 1944–1949, Rzeszów 1998.

Sklad tom III copy  29/04/2006  09:16  Page 382



383

Dariusz Iwaneczko, Urzàd Bezpieczeƒstwa w PrzemyÊlu…

W rozdziale drugim zawar∏ autor omówienie zmian organizacyjnych i struktural-
nych przeprowadzonych w Powiatowym Urz´dzie Bezpieczeƒstwa Publicznego/Po-
wiatowym Urz´dzie ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego w PrzemyÊlu w latach
1945–1956. Istotnymi zmianami w organizacji terenowych agend aparatu bezpie-
czeƒstwa – rozpocz´tymi w jesieni 1945 r., zakoƒczonymi w 1946 r. – by∏o odwzoro-
wanie w Wydzia∏ach WUBP, a nast´pnie w referatach PUBP struktury organizacyj-
nej Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego. Autor wskazuje na trwa∏e trudnoÊci
natury kadrowej zwiàzane przede wszystkim z nap∏ywem do PUBP ludzi zdemora-
lizowanych – ˝àdnych w∏adzy, chciwych, ulegajàcych na∏ogom, a tak˝e bez wykszta∏-
cenia oraz dostatecznego poziomu intelektualnego. Jak podkreÊla autor, taki auto-
rament funkcjonariuszy PUBP bardzo odpowiada∏ funkcjonariuszom sowieckich
s∏u˝b bezpieczeƒstwa. Ponadto w rozdziale drugim autor zarysowa∏ funkcjonowanie
wi´zienia na ul. Rokitniaƒskiej, podleg∏ego PUBP oraz odnotowa∏ utworzenie Re-
feratu Âledczego, na poczàtku 1946 r. W rozdziale – podobnie jak w poprzednim –
wymieniani sà kolejni kierownicy oraz zast´pcy PUBP/PUdsBP w PrzemyÊlu, wraz
z zamieszczonymi w przypisach krótkimi notkami biograficznymi poszczególnych
funkcjonariuszy.

Szczegó∏owo o obsadzie kadrowej przemyskiego urz´du bezpieczeƒstwa traktu-
je rozdzia∏ trzeci. Przedstawiono w nim ogólnà charakterystyk´ przewijajàcych si´
przez PUBP w PrzemyÊlu funkcjonariuszy, m.in. poziom ich wykszta∏cenia, morale
oraz dyscyplin´. Rozdzia∏ ten sk∏ada si´ praktycznie w ca∏oÊci z przyk∏adów potwier-
dzajàcych niski poziom umys∏owy kadr bezpieczeƒstwa oraz przejawiany przez
„utrwalaczy w∏adzy ludowej” skandaliczny stan zdyscyplinowania. Ubecka sprawoz-
dawczoÊç, trafiajàca z WUBP w Rzeszowie do MBP w Warszawie, pe∏na by∏a infor-
macji o naruszeniu dyscypliny pracy, zaniedbywaniu obowiàzków, ba∏aganiarstwie
w prowadzeniu dokumentacji, pijaƒstwie w pracy, napastliwoÊci wobec kobiet oraz
dzia∏alnoÊci o charakterze przest´pczym funkcjonariuszy z PrzemyÊla. Autor przyta-
cza równie˝ przypadki podejmowania przez niektórych funkcjonariuszy UB wspó∏-
pracy z podziemiem niepodleg∏oÊciowym oraz jeden przypadek przenikni´cia
do przemyskiego PUBP cz∏onka UPA.

W rozdziale czwartym „Agentura” autor charakteryzuje owo podstawowe wów-
czas narz´dzie pracy organów bezpieczeƒstwa. Podaje liczby charakteryzujàce rozwój
sieci agenturalnej organizowanej przez PUBP w PrzemyÊlu, przedstawia trudnoÊci
w jej zak∏adaniu i funkcjonowaniu. Przytoczone sà przyk∏ady nieudolnoÊci funkcjo-
nariuszy UB oraz tworzenia fikcji sprawozdawczej – jak w przypadku werbunku rze-
komego by∏ego pu∏kownika armii gen. Andersa, kiedy to pracownik przemyskiej bez-
pieki popuÊci∏ wodze fantazji przy opisie zalet kandydata. Ju˝ po zatwierdzeniu
werbunku przez szefa WUBP w Rzeszowie, w trakcie spotkania kontrolnego, „oka-
za∏o si´, ˝e jest to cz∏owiek sparali˝owany, g∏uchy i posiada krótki wzrok, noszàc dwie
pary okularów”. Prze∏o˝eni zarzucali tak˝e funkcjonariuszom z PrzemyÊla brak do-
statecznie rozbudowanej sieci agenturalnej wÊród miejscowych Ukraiƒców. 

Rozdzia∏ piàty krótko charakteryzuje pion Êledczy oraz oficerów Êledczych, któ-
rych zadaniem by∏o a priori udowodnienie osobom aresztowanym winy. W przypi-
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sach rozdzia∏u pojawiajà si´ notki biograficzne funkcjonariuszy UB oraz aresztowa-
nych przezeƒ i gn´bionych na „przes∏uchaniach” ˝o∏nierzach polskiego podziemia
niepodleg∏oÊciowego2. 

W ostatnim szóstym rozdziale „Kierunki dzia∏aƒ operacyjno-Êledczych” przed-
stawiono poszczególne kierunki dzia∏aƒ podejmowanych przez UB w PrzemyÊlu
przeciwko okreÊlonym grupom i Êrodowiskom – w cz´Êci znane ju˝ z wczeÊniejszych
publikacji poÊwi´conych tej tematyce3. W rozdziale omówiono m.in. rol´ przemy-
skiego aparatu bezpieczeƒstwa w rozpracowaniu i walce z polskim podziemiem nie-
podleg∏oÊciowym, legalnà opozycjà oraz KoÊcio∏em katolickim4. Ponadto scharakte-
ryzowano zakres inwigilacji, jakiej podlega∏o Êrodowisko wiejskie oraz sfera
gospodarki, a tak˝e dzia∏ania skierowane przeciwko podziemiu ukraiƒskiemu. 

Dzia∏ania przemyskiego PUBP przeciwko podziemiu ukraiƒskiemu potraktowa∏
autor z uwagà, przedstawiajàc g∏ówne etapy oraz najwa˝niejsze wydarzenia z tym
zwiàzane5. W przedmiotowym podrozdziale pokazano, i˝ zdecydowanà wi´kszoÊç
dzia∏aƒ przeciwko Ukraiƒcom prowadzi∏ WUBP w Rzeszowie, zaÊ funkcjonariusze
przemyskiego PUBP pe∏nili jedynie rol´ wspomagajàcà. 

W zakoƒczeniu autor trafnie podsumowa∏ problem zamykajàcy si´ pytaniem
„…jak dosz∏o do tego, ˝e na ogó∏ proÊci, niewykszta∏ceni, a niejednokrotnie pozba-
wieni jakichkolwiek cech znamionujàcych wra˝liwoÊç moralnà funkcjonariusze UB
zdo∏ali rozbiç konspiracyjne struktury Armii Krajowej, a tak˝e innych niepodleg∏o-
Êciowych organizacji cywilnych i wojskowych, które w przemo˝nej cz´Êci oparte
by∏y na dobrze wykszta∏conych, doÊwiadczonych w latach wojny oficerach Wojska
Polskiego, a tak˝e osobach o g∏´boko zakorzenionym poczuciu patriotyzmu”.
W podsumowaniu pracy – po sformu∏owaniu odpowiedzi na powy˝sze pytanie –
mo˝na by∏o jednak pokusiç si´ o nieco szersze naÊwietlenie specyfiki dzia∏alnoÊci
przemyskiego PUBP/PUdsBP.

W aneksie Dariusz Iwaneczko zamieÊci∏ bardzo cenne zestawienie – list´ wszyst-
kich ustalonych pracowników, w tym funkcjonariuszy operacyjnych i pracowników
pomocniczych PUBP/PUdsBP w PrzemyÊlu opracowane na podstawie rozkazów
personalnych oraz zestawieƒ autorstwa Zbigniewa Nawrockiego. W celu porzàdku-
jàcym oraz u∏atwiajàcym korzystanie z zamieszczonej w aneksie listy po˝àdane by-

2 Struktura, mechanizm i skala dzia∏aƒ Êledczych WUBP w Rzeszowie i jego powiatowych agend w latach
1944–1954 szczegó∏owo zaprezentowa∏ J. Borowiec, Aparat bezpieczeƒstwa a wojskowy wymiar sprawiedli-
woÊci. Rzeszowszczyzna 1944–1954, Warszawa 2004.

3 Rozpracowanie i likwidacja rzeszowskiego Wydzia∏u WiN w dokumentach UB (1945 –1949), wybór, wst´p
i oprac. T. Balbus, Z. Nawrocki, Warszawa 2001.

4 Przyk∏ad dzia∏aƒ w∏adz komunistycznych przeciwko przemyskiemu KoÊcio∏owi katolickiemu – wraz
ze wskazaniem na rol´ PUBP w PrzemyÊlu – zob.: A. Zapa∏owski, M. Zi´ba, Zmagania oo. Karmelitów Bo-
sych o odzyskanie koÊcio∏a i klasztoru w PrzemyÊlu w latach 1946–1958, „Rocznik Historyczno-Archiwalny”
(PrzemyÊl) 2003, t. XVII.

5 O genezie wydarzeƒ zwiàzanych z konfliktem polsko-ukraiƒskim, w tym „depolonizacji” przeprowadzonej
przez UPA na Pogórzu Przemyskim w okresie czerwiec–sierpieƒ 1944 r., akcjach Polaków przeciwko Ukra-
iƒcom oraz prowokacyjnej roli, jakà odegra∏o w tych wydarzeniach NKWD (w tym dzia∏aniach „istrirbitiel-
nych batalionów”) – zob. G. Motyka, Konflikt polsko-ukraiƒski w latach 1943–1948, „Dzieje Podkarpacia”
(Krosno) 1999, t. III.
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∏oby zamieszczenie tu odnoÊników – w przypadku osób, które posiadajà not´ bio-
graficznà umiejscowionà w przypisie, we wczeÊniejszej treÊci ksià˝ki.

Po wykazie skrótów, a przed indeksem nazwisk i pseudonimów zamieszczono bi-
bliografi´ – w tym przypadku spis wykorzystanych êróde∏ archiwalnych, êróde∏ opu-
blikowanych oraz opracowaƒ. Na uwag´ zas∏uguje opracowanie, na którego wyda-
nie pokusi∏a si´ Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w PrzemyÊlu w 1979 r.
z okazji 25. rocznicy powstania MO i SB. Pozycj´ owà wydano pod znamiennym ty-
tu∏em ˚yjà w dziele swoim i dzisiejszym obliczu ojczyzny.

Ksià˝k´ zamyka czterostronicowa wk∏adka ilustracyjna zawierajàca fotografie
kierowników/szefów PUPB/PUdsBP w PrzemyÊlu, ich zast´pców, podobizny ofice-
rów Êledczych oraz naczelników wi´zienia w PrzemyÊlu. Zamieszczono tam równie˝
wspó∏czesnà fotografi´ kamienicy, w której mia∏ siedzib´ przemyski PUBP (jednak
bez wskazania lokalizacji).

W omawianym opracowaniu przydatne by∏oby zamieszczenie indeksu miejsco-
woÊci – pozycja traktuje o dzia∏aniach bezpieki odnoszàcych si´ nie tylko do same-
go PrzemyÊla, lecz równie˝ do miejscowoÊci powiatu przemyskiego oraz regionu po-
granicza. Ponadto zarówno dzia∏alnoÊç podziemia niepodleg∏oÊciowego, jak
i „kariery” cz´Êci funkcjonariuszy UB odnosi∏y si´ w tym czasie do obszaru praktycz-
nie ca∏ego kraju. 

Uwagà w zakresie indeksów i wykazów – odnoszàcà si´ nie tylko do recenzowa-
nej pozycji, lecz do licznych publikacji wydawanych przez Instytut Pami´ci Narodo-
wej – jest postulat umieszczania w tych˝e ksià˝kach – obok „wykazu skrótów” – tak-
˝e „wykazu poj´ç i terminów” odnoszàcych si´ do pracy operacyjnej ówczesnego
aparatu bezpieczeƒstwa. Bez takiego wykazu IPN-owskie publikacje nie spe∏niajà
w mo˝liwie najszerszym zakresie zadania edukacyjnego. Trzeba wyraênie stwierdziç,
˝e terminologia zwiàzana z dzia∏aniami aparatu bezpieczeƒstwa jest specyficzna
i pozostaje semantycznie hermetyczna; czytelnikowi bioràcemu do r´ki ksià˝k´ z te-
go zakresu (uczeƒ, student, nauczyciel, mi∏oÊnik historii regionalnej) trudno b´dzie
w sposób jednoznaczny odczytaç chocia˝by tak podstawowe, wydawa∏oby si´, termi-
ny – stosowane tak˝e w recenzowanej pozycji – jak „wywiad”, „kontrwywiad”, „wer-
bunek”, „agentura”, „obserwacja” – nie wspominajàc ju˝ o takich poj´ciach jak
„referat »W«”, „legenda”, „kombinacja operacyjna”, „wst´pne operacyjne rozpra-
cowanie”. Wydaje si´, ˝e taki wykaz, obok indeksu osób, indeksu miejscowoÊci i wy-
kazu skrótów, by∏by podstawowym narz´dziem wykorzystywanym przy lekturze te-
go rodzaju opracowaƒ6. W recenzowanej pozycji problem ten zosta∏ dostrze˝ony
przez autora, np. na s. 61: „… w rozpracowaniu UB w PrzemyÊlu w kwietniu 1949 r.
pozostawa∏o jeszcze 21 figurantów (osób poddanych rozpracowaniu)…” Uwagi do-
dawane w nawiasach nie sà jednak, jak si´ wydaje, dobrym rozwiàzaniem tej kwestii.

6 Próby opracowania „s∏owniczków” terminologii peerelowskiego aparatu bezpieczeƒstwa podj´te zosta∏y
w: Teczki, czyli widma bezpieki, red. J. Snopkiewicz, Warszawa 1992; Z. Uniszewski, ˚argon zawodowy pra-
cowników Êledczych i operacyjnych. Problematyka kryminalistyczna, Wroc∏aw 1999; ¸. Kamiƒski, Lingua se-
curitatis, „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2003, nr 1 (3).
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Ksià˝ka Dariusza Iwaneczki Urzàd Bezpieczeƒstwa w PrzemyÊlu 1944–1956 stano-
wi bardzo cennà pozycj´, zarówno w znaczeniu ogólnym – ukazuje sposób funkcjo-
nowania jednego z powiatowych urz´dów bezpieczeƒstwa w latach 1944–1956, jak
i szczególnym – w cz´Êci wype∏nia treÊcià kolejnà „bia∏à plam´” dziejów najnow-
szych, w tym przypadku PrzemyÊla, miasta o swoistej specyfice dziejowej, tak˝e dwu-
dziestowiecznej. Ta cenna publikacja jest jednak˝e jedynym, wydanym do tej pory
przez Instytut Pami´ci Narodowej, opracowaniem poÊwi´conym dziejom powiato-
wego UB7. Praca Urzàd Bezpieczeƒstwa w PrzemyÊlu 1944–1956 realizuje postulat
publikacji przedstawiajàcych w sposób systematyczny i szczegó∏owy struktur´ oraz
pe∏nà obsad´ personalnà ca∏ego aparatu bezpieczeƒstwa PRL, poczynajàc od ko-
mórek centrali MBP/MSW, a koƒczàc na lokalnych PUBP/Referatach ds. SB. Jest
tak˝e kolejnym wskazaniem, i˝ aparat ten, narzucony si∏à przez obce mocarstwo,
w okresie 1944–1990 realizowa∏ – wraz z werbowanà agenturà – dzia∏ania, które by-
∏y ra˝àco sprzeczne z interesem narodu i polskiej paƒstwowoÊci.
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Recenzje

7 Opracowania zarysu dziejów kolejnego PUBP podleg∏ego WUBP w Rzeszowie podjà∏ si´ Z. Nawrocki,
zob. idem, PUBP w KroÊnie w latach 1944–1956. Pierwsze lata dzia∏alnoÊci, „Dzieje Podkarpacia” (Krosno)
2003, t. VII.
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