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Andrzej Przewoênik

Jan Frey-Bielecki1, „Bia∏y”, „Bielecki”, „Janek”, „Mi-
cha∏”, przyszed∏ na Êwiat 10 sierpnia 1916 r. w ¸odzi ja-
ko syn Wac∏awa Freya – urz´dnika bankowego Êrednie-
go szczebla i Marty z Winterów, która zmar∏a trzy lata
póêniej. W 1934 r. ukoƒczy∏ Gimnazjum Zgromadzenia
Kupców w ¸odzi. Jesienià tego roku rozpoczà∏ studia
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej
na kierunku lotniczym. RównoczeÊnie rozpoczà∏ prak-
tycznà nauk´ latania w ramach Lotniczego Przysposo-
bienia Wojskowego w Fordonie k. Bydgoszczy. Latanie
sta∏o si´ zresztà pasjà Frey-Bieleckiego, która w du˝ej
mierze zadecydowa∏a o wyborze póêniejszej drogi ˝ycia.

Wychowany w tradycji pi∏sudczykowskiej rodzinnego domu, mimo to szybko
zwiàza∏ si´ z ruchem komunistycznym. W szkole Êredniej by∏ cz∏onkiem pi∏sudczy-
kowskiej organizacji Stra˝ Przednia. Podczas studiów na Politechnice Warszawskiej
przysta∏ jednak do komunizujàcej m∏odzie˝y skupionej w Organizacji M∏odzie˝y So-
cjalistycznej „˚ycie”. Pe∏ni∏ funkcj´ sekretarza OMS „˚ycie” na Wydziale Mecha-
nicznym Politechniki Warszawskiej. By∏ tak˝e cz∏onkiem egzekutywy tej organizacji
i cz∏onkiem redakcji wydawanego przez nià czasopisma „Politechnik”. Od 1935 r. a˝
do rozwiàzania organizacji w 1938 r. nale˝a∏ do Komunistycznego Zwiàzku M∏o-
dzie˝y Polskiej.

W marcu 1936 r. wzià∏ aktywny udzia∏ w proklamowanym przez organizacje stu-
denckie Politechniki Warszawskiej strajku okupacyjnym i starciach z m∏odzie˝ówkà
Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR). Frey zosta∏ wówczas wyznaczony na kie-
rownika akcji wymierzonych przeciwko ONR i stanà∏ na czele lewicowych bojówek.
Aresztowany i osadzony w Wi´zieniu Centralnym w Warszawie, po trzech tygo-

1 W∏aÊc. Jan Frey. Nazwiska Jan Bielecki u˝ywa∏, pracujàc w strukturach MBP. Po przejÊciu do dyspozycji
MON pos∏ugiwa∏ si´ nazwiskiem Jan Frey-Bielecki.
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dniach zosta∏ zwolniony (na poczàtku maja 1936 r.). Sta∏o si´ to po podpisaniu
oÊwiadczenia, i˝ nie nale˝a∏ do ˝adnych organizacji nielegalnych i nale˝eç nie b´-
dzie. Samokrytyka z∏o˝ona wobec wspó∏towarzyszy pozwoli∏a mu uniknàç wydalenia
z organizacji z powodu podpisania „lojalki”. Po wyjÊciu z wi´zienia zosta∏ zawieszo-
ny w prawach studenta, a wkrótce tak˝e usuni´ty z Sekcji Lotniczej Wydzia∏u Me-
chanicznego PW i z Lotniczego Przysposobienia Wojskowego. Po kilku miesiàcach
skazano go na 2 miesiàce aresztu z zawieszeniem za udzia∏ w bójkach i pobicie
dwóch studentów z ONR.

W 1937 r. za zgodà kierownictwa KZMP przerwa∏ studia na politechnice i przez
pó∏ roku pracowa∏ jako marynarz na statkach handlowych. W Gdaƒsku zaciàgnà∏ si´
na fiƒski statek handlowy S/S „Havnia”, który p∏ywa∏ po Ba∏tyku, Morzu Pó∏nocnym
i Bia∏ym. Wówczas po raz pierwszy Frey-Bielecki znalaz∏ si´ na terytorium Zwiàzku
Radzieckiego, w Archangielsku i Leningradzie. W czasie rejsu powrotnego dosta∏
si´ na polski statek „Kraków”, a potem „Robur III”, na pok∏adzie którego powróci∏
do Gdyni. W czasie rejsów pracowa∏ poczàtkowo jako marynarz, a nast´pnie jako
trymer (pomocnik palacza). Po powrocie do Warszawy kontynuowa∏ studia na Poli-
technice Warszawskiej i na nowo w∏àczy∏ si´ w dzia∏alnoÊç politycznà w KZMP
oraz OMS „˚ycie”. Po rozwiàzaniu Komunistycznej Partii Polski (KPP) i KZMP
wraz z ca∏ym niemal Êrodowiskiem znalaz∏ si´ w Sekcji M∏odych Klubu Demokra-
tycznego w Warszawie, na bazie którego w 1939 r. powsta∏o Stronnictwo Demokra-
tyczne. 

Mimo zaanga˝owania w dzia∏alnoÊç politycznà Frey-Bielecki powróci∏ tak˝e
do latania i skoków spadochronowych. Wybuch wojny zasta∏ go na Âlàsku, gdzie od-
bywa∏ przemys∏owà praktyk´ studenckà w Czechowicach. Pod naporem wojsk nie-
mieckich ewakuowa∏ si´ wraz z ludnoÊcià cywilnà na wschód. Ze spotkanym po dro-
dze Jerzym Albrechtem dotar∏ najpierw do Kowla, a nast´pnie do Lwowa, gdzie byli
ju˝ inni dzia∏acze KZMP, m.in. Mieczys∏aw Popiel, Anna Skalicka i Zdzis∏aw Turlej-
ski. Po 17 wrzeÊnia 1939 r. nawiàza∏ kontakty z w∏adzami sowieckimi we Lwowie
i jeszcze w tym samym miesiàcu z grupà przyjació∏ przedar∏ si´ na teren okupacji
niemieckiej do Warszawy i ¸odzi, by – jak sam pisze w swoim ˝yciorysie – zabraç
stamtàd dokumenty potwierdzajàce studia na Politechnice Warszawskiej, gdy˝ za-
mierza∏ kontynuowaç nauk´ na Politechnice Lwowskiej.

Do Lwowa powróci∏ w paêdzierniku 1939 r. z Jerzym Albrechtem, Stefanem
Antosiewiczem i Marianem Spychalskim. Podjà∏ studia na Politechnice Lwowskiej.
W∏àczy∏ si´ te˝ w dzia∏alnoÊç politycznà w strukturach tworzonych przez Sowietów
organizacji politycznych. B´dàc we Lwowie, Jan Frey-Bielecki wspólnie z Mieczys∏a-
wem Popielem, Jerzym Albrechtem i Szczepanem Dobrowolskim skierowali list
do przewodniczàcego Kominternu Georgi Dymitrowa, w którym zg∏osili gotowoÊç
odbudowy struktur ruchu komunistycznego na terenach okupowanej przez Niemców
Polski. Choç nie otrzymali formalnej odpowiedzi, pismo to bez wàtpienia sta∏o si´
przepustkà dla Frey-Bieleckiego do dalszej dzia∏alnoÊci w ruchu komunistycznym. 

W przeciwieƒstwie do innych towarzyszy, którzy na polecenie w∏adz sowieckich
zostali skierowani na ró˝ne odcinki pracy w ruchu komunistycznym (np. Jerzy
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Albrecht „poszed∏ do Warszawy na prac´ konspiracyjnà”), Jan Frey-Bielecki nadal
pozostawa∏ we Lwowie. Próbowa∏ dostaç si´ do sowieckiego lotnictwa wojskowego
– bez powodzenia. W tej sytuacji w marcu 1940 r. wspólnie ze Stefanem Antosiewi-
czem, Zygmuntem Ostrowskim i Wadimem Komkowem wyjechali do Ni˝nego Tagi-
∏u na Uralu, gdzie podj´li prac´ w Zak∏adach Metalurgicznych im. Kujbyszewa. Ja-
ko robotnik, a nast´pnie kreÊlarz i konstruktor pracowa∏ tam do sierpnia 1941 r.,
do skierowania go przez Komintern do Moskwy.

10 sierpnia 1941 r. Jan Frey-Bielecki trafi∏ do oÊrodka Kominternu w miejscowo-
Êci Puszkino pod Moskwà, gdzie ju˝ wczeÊniej szkolono polskich komunistów z za-
miarem przerzucenia ich przez lini´ frontu do okupowanej przez Niemców Polski
dla odbudowy struktur ruchu komunistycznego. W oÊrodku spotka∏ przyjació∏, m.in.
Jana Turlejskiego, cz∏onka I Grupy Inicjatywnej, który wkrótce potem zginà∏ w cza-
sie nieudanego przerzutu do okupowanej Polski. Frey-Bielecki znalaz∏ si´ w sk∏a-
dzie drugiej Grupy Inicjatywnej wraz z Józefem Wieczorkiem, Aleksandrem Kowal-
skim, Jankiem Krasickim, Ma∏gorzatà Fornalskà, Wac∏awà Marek, Piotrem
Drà˝kiewiczem, Paw∏em Wojasem, Leonem Kasmanem, Mieczys∏awem Popielem,
Jadwigà Ludwiƒskà-Feldman, Stefanià CieÊlikowskà, Leonem Bielskim i Antonim
Boƒskim. Kierownikiem grupy zosta∏ Jakub Berman.

Zbli˝ajàcy si´ do Moskwy front spowodowa∏ ewakuacj´ mieszkaƒców miasta
w g∏àb Zwiàzku Radzieckiego. W po∏owie paêdziernika 1941 r. ca∏à grup´ przenie-
siono do Szko∏y Partyjnej Mi´dzynarodówki Komunistycznej w Kusznarenkowie
pod Ufà. W po∏owie listopada po nieudanej próbie przerzutu do kraju przybyli tam
równie˝ cz∏onkowie I Grupy Inicjatywnej. Jak podaje Jan Frey-Bielecki, tam w∏a-
Ênie w czasie dyskusji nad programem przysz∏ej partii komunistycznej narodzi∏a si´
jej nazwa: Polska Partia Robotnicza.

W grudniu 1941 r. Jan Frey-Bielecki ponowi∏ – po wczeÊniejszych konsultacjach
z Marcelim Nowotkà – prób´ wstàpienia do sowieckiego lotnictwa wojskowego. Za-
pewne to spowodowa∏o, i˝ w koƒcu grudnia 1941 r. przekazano go do dyspozycji
tworzonego pod Ufà Wojskowego OÊrodka Kadr Partyzanckich, w którym szkolono
komunistów ró˝nych narodowoÊci, kierowanych nast´pnie do sowieckich oddzia∏ów
partyzanckich dzia∏ajàcych na ty∏ach wroga. 7 lutego 1942 r. wspólnie z innymi pol-
skimi komunistami: Stefanem Antosiewiczem „Ostrowskim” i d∏ugoletnim dzia∏a-
czem KPP Antonim Piwowarczykiem, który mia∏ si´ przedostaç do Wilna, przerzu-
cono Frey-Bieleckiego w ramach grupy specjalnego przeznaczenia NKWD mjr
Siergieja Wo∏okitina „Serga” na Wileƒszczyzn´. Skaka∏ w rejon jeziora Narocz
na zrzutowiska dzia∏ajàcej w obwodzie wileƒskim sowieckiej brygady partyzanckiej
im. Klimenta Woroszy∏owa, dowodzonej przez p∏k. Fiodora Markowa. Zrzut przyj-
mowa∏ litewski oddzia∏ specjalny kpt. Jonasa Vild˝unasa „Iwana Iwanowicza”2.

Dowodzona przez Fiodora Markowa – funkcjonariusza NKWD – brygada par-
tyzancka w sierpniu 1943 r. zamordowa∏a 80 ˝o∏nierzy operujàcego w tym rejonie

355

Jan Frey-Bielecki…

2 R. Nazarewicz, Razem na tajnym froncie. Polsko-radzieckie wspó∏dzia∏ania wywiadowcze w latach II wojny
Êwiatowej, Warszawa 1983, s. 203–204., H. Juchniewicz, Polacy w radzieckim ruchu partyzanckim 1941–1945,
Warszawa 1975, s. 364.
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oddzia∏u partyzanckiego Armii Krajowej por. Antoniego Burzyƒskiego „Kmicica”.
Egzekucj´ pierwszej grupy polskich partyzantów, po wczeÊniejszych okrutnych prze-
s∏uchaniach, przeprowadzi∏ litewski oddzia∏ Jonasa Vild˝unasa3. Grupa, w której
przybywa∏ Frey-Bielecki mia∏a dokonaç g∏´bokiej infiltracji struktur Armii Krajowej
oraz przejàç Polaków z ró˝nych, operujàcych w tym rejonie oddzia∏ów partyzanc-
kich i utworzyç z nich odr´bny – dzia∏ajàcy pod kontrolà sowieckà – oddzia∏ party-
zancki. 

Zorganizowany przez Jana Frey-Bieleckiego, wyst´pujàcego pod pseudonimem
„Bia∏y”, oddzia∏ partyzancki liczy∏ 35 Polaków i zosta∏ przeznaczony do dzia∏aƒ
o charakterze ÊciÊle wywiadowczym i dywersyjnym. W krótkim czasie zorganizowa∏
sieç wywiadowczà, z∏o˝onà przewa˝nie z Polaków, która zasi´giem obj´∏a linie ko-
lejowe Mo∏odeczno – Po∏ock i Wilno – Miƒsk. Zebrane w ten sposób informacje
przekazywa∏ drogà radiowà bezpoÊrednio do Moskwy. Oddzia∏ „Bia∏ego” stacjono-
wa∏ poczàtkowo nad jeziorem Narocz przy sowieckiej brygadzie Fiodora Markowa
i litewskim oddziale specjalnym Jonasa Vild˝unasa, z którymi ÊciÊle wspó∏pracowa∏.
Wiosnà 1944 r. wykona∏ kilka rajdów do Puszczy Nalibocko-Iwienickiej w rejon Li-
dy i Grodna, kierujàc si´ do Polski. W Puszczy Augustowskiej oddzia∏ Frey-Bielec-
kiego zosta∏ obj´ty letnià ofensywà Armii Czerwonej. W po∏owie lipca 1944 r. prze-
szed∏ w rejon BrzeÊcia, gdzie ostatecznie rozformowano go na polecenie w∏adz
sowieckich 27 sierpnia 1944 r.

Po rozformowaniu oddzia∏u Jan Frey-Bielecki ze Stefanem Antosiewiczem
„Ostrowskim” zostali skierowani do dyspozycji Przedstawicielstwa Zagranicznego
KC PPR w Moskwie, którym kierowa∏ Stefan Wierb∏owski. We wrzeÊniu 1942 r.
Frey-Bielecki wstàpi∏ formalnie do Polskiej Partii Robotniczej, choç sta˝ partyjny
zaliczono mu od momentu powstania partii w styczniu 1942 r. Do grudnia 1944 r.
pozostawa∏ w Moskwie, oczekujàc na powrót ˝ony przebywajàcej w Rumunii z za-
daniami zwiàzanymi z organizacjà struktur rumuƒskiej partii komunistycznej
na tamtejszym terenie4. Skierowany do Zwiàzku Patriotów Polskich, pracowa∏
w charakterze redaktora i spikera w redakcji radiostacji im. Tadeusza KoÊciuszki. Tu
zetknà∏ si´ m.in. ze Stefanem J´drychowskim p.o. przedstawicielem PKWN w Mo-
skwie przy Rzàdzie Zwiàzku Radzieckiego. Pracowa∏ tam 3 miesiàce, publikujàc
jednoczeÊnie na ∏amach wydawanego przez ZPP dwutygodnika „Nowe Widnokr´-
gi” swoje wspomnienia z okresu dowodzenia oddzia∏em partyzanckim na Wileƒsz-
czyênie.

W grudniu 1944 r. Frey-Bieleckiego skierowano do dyspozycji I sekretarza KC
PPR W∏adys∏awa Gomu∏ki. Do Lublina przyby∏ 21 grudnia. Dzi´ki rekomendacjom
otrzymanym w Moskwie od razu znalaz∏ si´ w dyspozycji szefa Resortu Bezpieczeƒ-
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3 E. Banasikowski, Na zew Ziemi Wileƒskiej, Warszawa–Pary˝ 1990, s. 69–72; Z. M. Grunt-Mejer, Partyzanc-
ka Brygada „Kmicica”. Wileƒszczyzna 1943 rok, Bydgoszcz 1997.

4 ˚ona Frey-Bieleckiego, Dora z domu Goldstin-Munteanu, ur. 10 V 1908 r., by∏a znanà rumuƒskà komu-
nistkà, rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç ju˝ w latach dwudziestych. Nale˝a∏a do Partii Komunistycznej Rumunii
od 1930 r., a w latach 1933–1938 by∏a cz∏onkiem WKP (b) Zwiàzku Radzieckiego. Z J. Freyem-Bieleckim,
z którym 7 marca 1943 r. wzi´∏a Êlub w Moskwie, zetkn´∏a si´ w Wojskowym OÊrodku Kadr Partyzanckich
pod Ufà.
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stwa Publicznego PKWN, a nast´pnie Rzàdu Tymczasowego, Stanis∏awa Radkiewi-
cza. Po zaj´ciu Warszawy przez wojska sowieckie 17 stycznia 1945 r. objà∏ funkcj´
szefa Miejskiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w Warszawie. W lutym
1945 r. zosta∏ zast´pcà szefa, a nast´pnie szefem Wojewódzkiego Urz´du Bezpie-
czeƒstwa Publicznego w Warszawie. By∏ w∏aÊciwym organizatorem warszawskiego
UB. Kierowa∏ urz´dem twardà r´kà, co narazi∏o go na donosy i skargi podw∏adnych,
kierowane do Wydzia∏u Personalnego KC PPR.

W kwietniu 1945 r. Frey-Bielecki zosta∏ mianowany szefem Wojewódzkiego
Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w Krakowie. Awansowany do stopnia majora5,
objà∏ urzàd w fazie kszta∏towania si´ jego struktur. Ze wzgl´du na silny oÊrodek
konspiracji zbrojnej i innych struktur podziemia niepodleg∏oÊciowego krakowskim
WUBP móg∏ kierowaç jedynie cz∏owiek wysokiego zaufania Moskwy i partii komu-
nistycznej, sprawdzony w dzia∏aniu i konsekwentny w realizacji zadaƒ postawionych
przez parti´. Takà osobà niewàtpliwie by∏ Frey-Bielecki. Zwiàzany towarzysko z wie-
loma osobami z pierwszego szeregu polskich i mi´dzynarodowych komunistów, mia∏
mocnà pozycj´ i pewnoÊç, i˝ podejmowane przez niego dzia∏ania znajdà w∏aÊciwà
os∏on´ politycznà w Warszawie i Moskwie.

Urzàd w Krakowie objà∏ Frey-Bielecki w okresie likwidacji podziemia zwiàzane-
go z rzàdem polskim na uchodêstwie i zaostrzajàcej si´ walki politycznej majàcej
na celu wyeliminowanie z ˝ycia spo∏ecznego wywodzàcych si´ z nurtu niepodleg∏ej
Polski ugrupowaƒ pozostajàcych w opozycji wobec partii komunistycznej. Na czas
urz´dowania Frey-Bieleckiego przypad∏o wiele g∏oÊnych wydarzeƒ, które w sposób
szczególny zapisa∏y si´ w historii WUBP w Krakowie, ale te˝ w historii Polski. Jed-
nà z pierwszych spraw, z którà zetknà∏ si´ Frey-Bielecki, by∏o zabójstwo 21 kwietnia
1945 r. p∏k. Narcyza Wiatra „Zawojny” – komendanta VI Okr´gu (Ma∏opolska
i Âlàsk) Batalionów Ch∏opskich – przez funkcjonariuszy myÊlenickiego UB. Ten nie-
zwykle popularny w Êrodowisku ch∏opskim polityk zosta∏ zastrzelony na krakow-
skich Plantach. Sprawcy mordu, podobnie zresztà jak jego mocodawcy, nigdy nie zo-
stali ukarani, choç ich nazwiska by∏y doskonale znane od samego poczàtku. Âlady
morderstwa skutecznie zatarto. Zabójców nagrodzono natomiast wysokimi odzna-
czeniami paƒstwowymi. Sprawa zabójstwa „Zawojny” by∏a elementem rozprawy
z PSL i jednym z licznych mordów politycznych dokonanych na zlecenie PPR przez
resort bezpieczeƒstwa. Mordy skrytobójcze, których ofiarà padli po wojnie dzia∏a-
cze ludowi, nigdy do koƒca nie zosta∏y wyjaÊnione, a sprawców nie ukarano.

NiewyjaÊniona dotàd pozostaje równie˝ rola Frey-Bieleckiego w zajÊciach anty-
semickich, jakie rozegra∏y si´ w 11 sierpnia 1945 r. na krakowskim Kazimierzu.
Trwajàce ca∏à noc i ranek ekscesy i grabie˝e, dokonywane przez ow∏adni´ty amo-
kiem agresywny t∏um w do niedawna ˝ydowskiej dzielnicy Krakowa, st∏umiono si∏à
milicji i wojska dopiero po kilkunastu godzinach. Brak odpowiedniej reakcji ze stro-
ny WUBP spowodowa∏, i˝ dosz∏o do odra˝ajàcych aktów brutalnoÊci zaledwie par´
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5 Uchwa∏a nr 15 z 2 maja 1945 r., Dziennik Personalny MBP 1945, nr 1. W tym samym dniu na stopieƒ ma-
jora UB awansowani zostali równie˝: kpt. Józef Czaplicki i kpt. Stanis∏aw Imio∏ek, poprzednik Frey-Bie-
leckiego na stanowisku szefa WUBP w Krakowie.
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miesi´cy po eksterminacji narodu ˝ydowskiego przez niemieckich okupantów. Fakt,
˝e podobne wydarzenia – na mniejszà skal´ – mia∏y miejsce w tym czasie w innych
miejscowoÊciach, mo˝e wskazywaç na element prowokacji ze strony organów bez-
pieczeƒstwa. Kwestia ta pozostaje niewyjaÊniona.

Szczególnà rol´ odegra∏ Frey-Bielecki w t∏umieniu patriotycznych wystàpieƒ
m∏odzie˝y 3 maja 1946 r. w Krakowie. OsobiÊcie dowodzi∏ akcjà, w której u˝yto
przeciwko demonstrantom ostrej amunicji, strzelajàc na postrach z karabinu maszy-
nowego. WUBP w Krakowie aresztowa∏ wtedy ponad 1000 osób, w tym ok. 800 stu-
dentów uczelni krakowskich. Podejmowane przez Frey-Bieleckiego dzia∏ania nie
uspokoi∏y jednak atmosfery i nie zapobieg∏y wystàpieniom antyrzàdowych, jakie
mia∏y miejsce w tych dniach w Krakowie. Sam Frey-Bielecki by∏ zwolennikiem zde-
cydowanych dzia∏aƒ w stosunku do uczestników zajÊç, o czym Êwiadczyç mo˝e jego
wypowiedê 21 czerwca 1946 r. na spotkaniu ze studentami krakowskich uczelni
z udzia∏em premiera Edwarda Osóbki-Morawskiego: „UB to nie jest klub dyskusyj-
ny. Musimy i b´dziemy niszczyç czynniki antyrzàdowe, faszystowskie”.

Na czas pe∏nienia funkcji przez Jana Frey-Bieleckiego przypada równie˝ powsta-
nie i dzia∏alnoÊç Komisji Likwidacyjnej b. Armii Krajowej, która by∏a formà pacyfi-
kacji podziemia zbrojnego, rosnàcego w si∏´ pod wp∏ywem aresztowaƒ i represji do-
konywanych przez aparat bezpieczeƒstwa i NKWD. Dla wielu m∏odych ˝o∏nierzy
komisja otwiera∏a drog´ powrotu do normalnego ˝ycia, ale jak si´ okaza∏o, by∏y to
pozory. Wi´kszoÊç ujawnionych trafi∏a wkrótce do aresztów i wi´zieƒ. Intencje UB
w odniesieniu do akcji ujawnienia ilustrujà raporty dzienne dotyczàce jej przebiegu,
a tak˝e póêniejsze losy wielu ˝o∏nierzy AK.

Niewàtpliwie najwa˝niejszym odcinkiem aktywnoÊci J. Frey-Bieleckiego jako
szefa WUBP w Krakowie by∏a walka z silnym w województwie krakowskim podzie-
miem niepodleg∏oÊciowym, przede wszystkim – o czym sam wielokrotnie pisa∏ –
z oddzia∏em Józefa Kurasia „Ognia”, legendarnego partyzanta dzia∏ajàcego na Pod-
halu, który po wejÊciu Sowietów zosta∏ na krótko szefem UB w Nowym Targu, by
póêniej z ca∏à zawzi´toÊcià toczyç wojn´ z podleg∏ymi Frey-Bieleckiemu struktura-
mi WUBP w Krakowie.

Omawiajàc dzia∏alnoÊç Jana Frey-Bieleckiego jako szefa WUBP w Krakowie,
nie sposób pominàç kwestii rozwoju i funkcjonowania podleg∏ego mu aparatu
bezpieczeƒstwa. To za jego kadencji ukszta∏towa∏a si´ w∏aÊciwa struktura urz´du
i rozwin´∏y w powiatowych urz´dach bezpieczeƒstwa publicznego sekcje do walki
z bandytyzmem (np. w MyÊlenicach kierowa∏ nià Franciszek Ostafin, w Chrzanowie
– Franciszek Szlachcic itp.), które przyj´∏y na siebie ci´˝ar bie˝àcej walki z podzie-
miem niepodleg∏oÊciowym. 

Istotnym „wzmocnieniem” dzia∏aƒ WUBP i Frey-Bieleckiego osobiÊcie by∏a
dzia∏alnoÊç sowieckich doradców. Szefem grupy doradców by∏ p∏k Woroncow, a ja-
kiÊ czas póêniej p∏k Z∏obin, którzy kontrolowali funkcjonowanie urz´du i pilnowali,
by rozwija∏ si´ zgodnie z sowieckim modelem aparatu bezpieczeƒstwa. W praktyce
sowieccy doradcy w tym czasie decydowali o wszystkich kluczowych posuni´ciach
szefa WUBP w Krakowie i podleg∏ych mu PUBP. Same struktury dzia∏ajàcego
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w Krakowie NKWD mia∏y liczne tajne areszty i wi´zienia. Z zachowanych raportów
podziemia wynika, i˝ organizowa∏y równie˝ wywózki aresztowanych w g∏àb Zwiàz-
ku Radzieckiego. Dzia∏o si´ to przy aktywnym wsparciu podleg∏ych Frey-Bieleckie-
mu si∏ bezpieczeƒstwa.

Dzia∏alnoÊç Jana Frey-Bieleckiego jako szefa WUBP w Krakowie budzi∏a wiele
wàtpliwoÊci równie˝ w samym MBP. Wydarzenia 3 maja 1946 r. i liczne przypadki
nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu podleg∏ych mu struktur przyspieszy∏y zapewne
decyzj´ o odwo∏aniu go z funkcji szefa WUBP w Krakowie. Od 25 sierpnia do 1 paê-
dziernika 1946 r. przebywa∏ na urlopie wypoczynkowym, po czym przeniesiono go
do dyspozycji Biura Personalnego MBP. Ostatecznie z MBP zwolniono go 10 paê-
dziernika 1946 r. i przekazano do dyspozycji Departamentu Personalnego Wojska
Polskiego. Zanim jednak w koƒcu lipca 1946 r. Frey-Bielecki odszed∏ z UB w Kra-
kowie, do kierowanego przezeƒ urz´du przyby∏a ekipa pod kierownictwem Józefa
Âwiat∏y, który zosta∏ póêniej zast´pcà szefa WUBP w Krakowie. Podj´∏a ona grun-
townà kontrol´ funkcjonowania urz´du i post´powania samego komendanta. Wie-
le wskazuje na to, i˝ przeciwko Frey-Bieleckiemu prowadzono wewn´trzne docho-
dzenie6. Karier´ w MBP zakoƒczy∏ w stopniu podpu∏kownika bezpieczeƒstwa.

W paêdzierniku 1946 r. Frey-Bielecki zosta∏ przeniesiony na w∏asnà proÊb´
do lotnictwa wojskowego. Skierowano go do Oficerskiej Szko∏y Lotniczej w D´bli-
nie na kurs dowódców pu∏ków lotniczych. Po jego ukoƒczeniu w lipcu 1947 r. otrzy-
ma∏ stanowisko zast´pcy dowódcy pu∏ku ds. pilota˝u w 3. Pu∏ku Lotnictwa MyÊliw-
skiego. W trzy miesiàce póêniej objà∏ dowództwo pu∏ku. Od 20 grudnia 1948 r. by∏
dowódcà 1. Pu∏ku Lotnictwa MyÊliwskiego „Warszawa”. Funkcj´ t´ pe∏ni∏ do
1 sierpnia 1949 r. Od sierpnia tego roku do 31 lipca 1951 r. studiowa∏ w Lotniczej
Akademii Wojskowej w Zwiàzku Radzieckim, po ukoƒczeniu której powierzono mu
obowiàzki dowódcy 7. Dywizji Lotnictwa MyÊliwskiego w Krakowie (12 listopada
1952 r. zosta∏ formalnie dowódcà tej dywizji).

2 sierpnia 1954 r., w zwiàzku z odkomenderowaniem do Zwiàzku Radzieckiego
gen. bryg. Czeriomuchina, dotychczasowego dowódcy 3. Korpusu Lotnictwa My-
Êliwskiego, Jan Frey-Bielecki objà∏ dowództwo korpusu. Ju˝ jako gen. bryg. LWP,
na wniosek gen. broni J. Turkiela – dowódcy Wojsk Lotniczych, zosta∏ wyznaczony
pomocnikiem dowódcy wojsk lotniczych ds. lotnictwa myÊliwskiego, a póêniej p.o.
zast´pcà dowódcy wojsk lotniczych i obrony przeciwlotniczej obszaru kraju.
Od 1 sierpnia do 30 paêdziernika 1956 r. pe∏ni∏ funkcj´ dowódcy 3. Korpusu Lotnic-
twa Mieszanego, a nast´pnie do 30 kwietnia 1962 r. kolejno funkcje: zast´pcy do-
wódcy wojsk lotniczych i obrony przeciwlotniczej kraju oraz dowódcy WL i OPL
kraju. Od 30 kwietnia 1962 r. do zwolnienia z wojska 4 lipca 1963 r. by∏ g∏ównym in-
spektorem lotnictwa. Z wojska odszed∏ w stopniu genera∏a dywizji pilota na skutek
decyzji Biura Politycznego KC PZPR. Pomimo pozytywnych opinii o merytorycznej
dzia∏alnoÊci Jana Frey-Bieleckiego powo∏ana przez BP KC PZPR pod kierownic-

359

Jan Frey-Bielecki…

6 Wskazuje na to choçby dopisek: Spr. doch. nr 1954/46 na karcie ewidencyjnej wspó∏pracownika Minister-
stwa Bezpieczeƒstwa Publicznego nale˝àcej do J. Bieleckiego (Archiwum WUSW w Krakowie, odpis
w zbiorach autora).
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twem gen. F. Urbanowicza komisja sformu∏owa∏a szereg zarzutów natury politycz-
nej. Wraz z Frey-Bieleckim z dowództwa lotnictwa odesz∏o wielu zwiàzanych z nim
oficerów.

W okresie s∏u˝by wojskowej Jan Frey-Bielecki by∏ inwigilowany przez Zarzàd In-
formacji Wojskowej. 5 stycznia 1952 r. Okr´gowy Zarzàd Informacji nr IX w War-
szawie podjà∏ postanowienie o zaprowadzeniu teczki kontrolno-obserwacyjnej
na wówczas pu∏kownika Frey-Bieleckiego. Do 1965 r., kiedy zaprzestano inwigilacji,
Zarzàd Informacji podejmowa∏ wiele dzia∏aƒ przeciwko Frey-Bieleckiemu, które
zapewne sta∏y si´ równie˝ jednà z powa˝nych przyczyn zwolnienia go z wojska.

W latach 1957–1965 (przez dwie kadencje) Jan Frey-Bielecki by∏ pos∏em
na Sejm PRL z Warszawy, a nast´pnie z Rybnika na Âlàsku i delegatem na II (1954)
i III (1959) Zjazd PZPR. Ponadto do 1963 r. by∏ prezesem Zarzàdu G∏ównego Ae-
roklubu PRL. Po odejÊciu z wojska ukoƒczy∏ przerwane wojnà studia na Politechni-
ce Warszawskiej. W 1968 r. uzyska∏ stopieƒ magistra in˝yniera na Wydziale Lotni-
czym PW ze specjalnoÊcià osprz´t i automatyka lotnicza. By∏ cz∏onkiem Zwiàzku
Bojowników o WolnoÊç i Demokracj´, dzia∏a∏ m.in. w Êrodowisku By∏ych ˚o∏nierzy
GL i AL.

Odznaczony wieloma odznaczeniami polskimi, m.in. Krzy˝em Grunwaldu III kl.
(12 X 1958), Orderem Odrodzenia Polski V kl. (10 X 1954), Krzy˝em Partyzanckim
1939–1945 (26 XI 1953), Srebrnym Medalem „Si∏y Zbrojne” (12 X 1957), Medalem
Zwyci´stwa i WolnoÊci (9 V 1946), Medalem 10-lecia PRL (17 I 1955), oraz sowiec-
kimi: Medalem „Za Zwyci´stwo nad Niemcami” (1956) i Medalem Partyzantów
Wojny Ojczyênianej (1946).

Jan Frey-Bielecki zmar∏ 28 czerwca 1994 r. Pogrzeb odby∏ si´ 6 lipca 1994 r.
na cmentarzu Powàzki Wojskowe w Warszawie.
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