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Przyczynek do działalności organów bezpieczeństwa 

na Rzeszowszczyźnie

Historia komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w Polsce powojen
nej ma stosunkowo obfitą literaturę. Prace z epoki PRL — zarówno te, które 
aspirowały do miana naukowych, jak i pamiętnikarskie -  skupiały się na propa
gowaniu „walki o utrwalanie władzy ludowej” ' . Dopiero od niedawna charak
ter publikacji zaczął się zmieniać. Wszak nasycona półprawdami — ujmowana 
przez pryzmat interesów „resortu” -  historia organów bezpieczeństwa publicz
nego, „miecza rewolucji”, nadal intryguje badaczy. Zachęca do weryfikacji po
krytego ideową patyną obrazu. W ciągu minionych dziesięciu lat ukazało się 
kilka prac pozwalających lepiej poznać i ocenić takie struktury „resortu bezpie
czeństwa”, jak UB, MO, KB W, WOP, służba więziennictwa, ORMO. Pośród 
tych publikacji najważniejsze wydają się próby monografii organów bezpieczeń
stwa2. Mają jednak oczywistą skazę. Nie mówią pełnej prawdy o „resorcie”, 
cechują się wybiórczością. Na szczęście raz po raz istotne szczegóły do tematu 
wnoszą publikacje o polskich konspiracjach niepodległościowych z lat 1944- 
1956, materiały źródłowe nie uległy bowiem zniszczeniu3. Oczywiście dla od-

' Na przykład: 1944-1947. W walce o utrwalenie władzy ludowej w Polsce, pod red. 
W. Góry i R. Halaby, Warszawa 1967; W walce ze zbrojnym podziemiem 1945-1947, 
pod red. M. Turlejskiej, Warszawa 1972; M. Jaworski, Korpus Bezpieczeństwa We
wnętrznego 1945-1965, Warszawa 1984; Z.Jakubowski, Milicja Obywatelska 1944- 
1948, Warszawa 1988; T. Zybała, Polegli w służbie i obronie Polski Ludowej (1944- 
1952). Wybrane sylwetki, Warszawa 1989; S. Wałach, Był w Polsce czas... Kraków 
1971; Czas gorących serc, Rzeszów 1984; H. Piecuch, Siedem rozmów z generałem 
dywizji Władysławem Pożogą I zastępcą Ministra Spraw Wewnętrznych, szefem wy
wiadu i kontrwywiadu, Warszawa 1987.

'  H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990. Rozwój i działalność w 
świetle dokumentów MSW, Warszawa 1997; Z. Nawrocki, Zamiast wolności. UB na 
Rzeszowszczyźnie 1944-1949, Rzeszów 1998. Warto również wspomnieć o pracy W. 
Tkaczewa, Powstanie i działalność organów informacji Wojska Polskiego w latach 
1943-1948. Kontrwywiad wojskowy, Warszawa 1994.
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twarzania historii organów bezpieczeństwa cenne okazują się zbiory dokumen
tów „resortowych”.

Opublikowane dokumenty Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego to 
przede wszystkim sprawozdania i protokoły odpraw kierowników departamen
tów MBP („aktywu” MBP), szefów Wojewódzkich Urzędów Bezpieczeństwa 
Publicznego oraz biuletyny informacyjne MBP4. Owe materiały pozwalają przyj
rzeć się planom oraz taktyce komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Nie 
„obnażają” natomiast techniki „pracy” struktur terenowych UB, MO, KBW i 
pojedynczych funkcjonariuszy. Sprawozdania i materiały z odpraw były podda
wane swego rodzaju cenzurze. Do przełożonych docierały zazwyczaj informa
cje ogólne, pozbawione drastycznych szczegółów, rzec by trzeba, niebezpiecz
nych dla „resortu”. Tak zwane wewnętrzne dochodzenia WUBP, bądź PUBP 
nie znajdowały odbicia ani na odprawach międzywojewódzkich, ani ministerial
nych.

Na podstawie owego „doboru” materiałów źródłowych -  na swój spo
sób z góry zaprojektowanego -  obraz aparatu bezpieczeństwa z lat 1944—1956 
uzyskuje kształt selektywny, odpowiadający życzeniom „resortu”. Udokumen
towane zostają, co prawda, pozaprawne metody, które nagminnie stosował UB, 
MO, informacja wojskowa w obronie „władzy ludowej”. Represje organów 
bezpieczeństwa kojarzą się jednak bądź to z bezosobowymi zestawieniami liczb
o zabitych, albo ujętych działaczach podziemia, bądź też z ogólnikowymi infor
macjami o wszechobecnym nadzorze i kontroli nad społeczeństwem.

Kiedy udaje się nam trafić na ślad szczegółów pracy aparatu bezpie
czeństwa, wtedy nieco inaczej przedstawia się obraz „wojny domowej” wybu
chłej u schyłku 1944 roku. Wiele „ciekawych” informacji zawierają materiały 
operacyjne, które były sporządzane przez organy bezpieczeństwa szczebla te
renowego. Ma się rozumieć, że takie dokumenty trzeba traktować bardzo kry
tycznie, z odpowiednią dozą nieufności. Uogólnienia budowane na podstawie 
jednostronnego, selektywnie udostępnianego materiału źródłowego wiodą do 
zafałszowania przeszłości. Mało tego, zrażają do badań. Tymczasem historycy 
nie mogą unikać tematów niewygodnych. Oczywiście, rzetelny, od początku do 
końca obiektywny obraz aparatu bezpieczeństwa publicznego zależy od ujaw
nienia „tajemnic resortowych” . Wypada mieć nadzieję, iż kompleksowe bada
nia nad dziejami najnowszymi zostaną zintensyfikowane i ułatwione dzięki po
wstającemu Instytutowi Pamięci Narodowej.

3 Przytoczmy opracowania dotyczące Białostocczyzny: Dzieje polskiego podziemia na 
Bialostocczyźnie 1939-1956, materiały z sesji naukowej, Warszawa 1992; T. Łabu- 
szewski, K. Krajewski, Od ,,Łupaszki" do „ Młota” 1944-1949. Materiały źródłowe 
do dziejów Vi VI Brygady Wileńskiej, Warszawa 1994; J. Kułak, Pierwszy rok sowiec
kiej okupacji. Białystok 1944-1945, Białystok 1996; K. Krajewski, T. Łabuszewski, 
Białostocki Okręg AK—AKO (VII1944 -  VIII1945), Warszawa 1997.
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Zanim to nastąpi, spróbujmy sporządzić przyczynek o „pracy” komuni
stycznych organów bezpieczeństwa drugiej połowy lat czterdziestych. Wszyst
kie przykłady, które zostaną tutaj przedstawione, odnoszą się do Rzeszowsz- 
czyzny. Nie sposób orzec, czy i na ile był to teren typowy dla całej Polski. O 
potencjale rzeszowskiej powojennej konspiracji niepodległościowej zadecydo
wał czas okupacji niemieckiej. Wszak to wtedy do wojska podziemnego zacią
gnęło się około 50 000 ludzi, którzy później -  po wojnie -  stanowili zaplecze 
miejscowej konspiracji antykomunistycznej oraz kadry „nielegalnych” organi
zacji całego kraju. Wyjątkowość Rzeszowszczyzny była uwarunkowana nieja
ko dodatkowo, mianowicie reakcją na działalność Ukraińskiej Powstańczej Armii
i jej struktur politycznych. Dokumenty, które będą dalej przytaczane, prezentują 
„suche” fakty, stąd konieczność osadzania ich w szerszym tle.

Nade wszystko trzeba odnieść się do skrytobójstw popełnionych przez 
funkcjonariuszy „resortu” bezpieczeństwa, a więc do działań nie usankcjono
wanych wprost zapisem prawnym. „Resortowe” publikacje zawierały wykazy 
„poległych w służbie i obronie Polski Ludowej” . Po roku 1989 należało się spo
dziewać podobnych zestawień uwzględniających nazwiska osób zamordowa
nych podczas działań organów bezpieczeństwa. Akurat takich przykładów znaj
dujemy wiele5. Wątpliwości budzi jednak prawna kwalifikacja czynu; zabój
stwo z premedytacją, czy też wynik oporu przy próbie aresztowania. Oto kilka 
nie wyjaśnionych przykładów z Rzeszowszczyzny. Nocą z 9 na 10 kwietnia
1945 roku podczas obławy „bezpieki” w Straszydłu został zabity Mieczysław 
Zdrojewski („Orzeł”), żołnierz dywersji rzeszowskiej AK. Po ujętym zaś wtedy 
Janie Florczykiewiczu („Łupin”) zaginął wszelki ślad6. 17 maja 1945 roku w 
Rudnej funkcjonariusze WUBP zastrzelili ppor. Wiktora Błażewskiego („Or
lik”), kierownika „Straży” Inspektoratu DSZ Rzeszów. 30 maja 1947 roku w

4 A. Paczkowski, Krótki kurs historii Departamentu X, „Krytyka”, 1993 nr 41-42, s.
130-173; Aparat bezpieczeństwa w latach 1944-1956. Taktyka, strategia, metody. 
Część I. Lata 1945—1947, oprać. A. Paczkowski, Warszawa 1994; Aparat bezpieczeń
stwa w latach 1944-1956. Taktyka, strategia, metody. Część II. Lata 1948-1949, 
oprać. A. Paczkowski, Warszawa 1996; Biuletyny Informacyjne Ministerstwa Bezpie
czeństwa Publicznego 1946, Warszawa 1996; Biuletyny Informacyjne Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego 1947,1.1, Warszawa 1993; Biuletyny Informacyjne Mi
nisterstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1948, t. 2, Warszawa 1995; Z. Palski, Agentu
ra Informacji Wojskowej w latach 1945—1956, Warszawa 1992.

5 Pierwsze listy pomordowanych przez funkcjonariuszy „bezpieki” zestawiono już wcze
śniej . Por. Słownik biograficzny ofiar terroru PRL, oprać. F. Wilk, „Zeszyty Historycz
ne”, Paryż 1964, z. 6.

6 Obława w Straszydłu stanowiła odwet za uniemożliwioną 1 kwietnia 1945 roku pacyfi
kację tej wsi, kiedy zginęli dwaj funkcjonariusze WUBP Rzeszów. Archiwum Okręgo
wej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu -  Instytut Pamięci Naro
dowej (dalej OKBZpNP-IPN) w Rzeszowie, Rozkaz dzienny nr 1,5 kwietnia 1945 r.
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Rudnej z rąk „bezpieki” zginął Sebastian Waltoś („Sowa”), kierownik „Straży” 
Rzeszowskiego Wydziału (Okręgu) WiN.

Te zabójstwa mogą zostać zakwalifikowane do „przypadkowych”. Brak 
wiarygodnego świadectwa na temat okoliczności śmierci wymienionych uczest
ników konspiracji niepodległościowych. Trudno wszakże w taki sposób tłuma
czyć akcję „oddziału ekspedycyjnego” MO z Wojewódzkiego Wydziału Śled
czego w Rzeszowie, przeprowadzoną 8 grudnia 1944 roku. Raport jej dowódcy 
mjr N. Głowackiego7, zastępcy komendanta wojewódzkiego MO, przynosi po
krętne wyjaśnienia okoliczności śmierci ks. Michała Pilipca („Ski”), kapelana 
Obwodu AK Rzeszów; o czym nieco dalej.

Ks. Pilipiec został aresztowany 3 grudnia 1944 roku w Błażowej przez 
rzeszowską grupę operacyjną UB i MO, którą dowodził kpt. Zygmunt Biesz- 
czanin. Według Stanisława Rybki po ciężkim śledztwie sąd doraźny -  pod prze
wodnictwem wspomnianego kpt. Bieszczanina -  orzekł karę śmierci wobec 
ks. Pilipca i czterech innych błażowian, ujętych również 3 grudnia. Egzekucja 
odbyła się rankiem 8 grudnia 1944 roku w lesie pod Głogowem Małopolskim. 
Informację o kaźni i miejscu pochówku sporządził wspomniany Stanisław Ryb
ka („Szpak”), żołnierz AK, któremu udało się uniknąć śmierci; zbiegł z miejsca 
egzekucji. Dzięki owemu opisowi8 -  powstałemu w Stanach Zjednoczonych w 
październiku 1975 roku-w iosną 1977 ekshumowano szczątki trzech rozstrze
lanych pod Głogowem, w tym ks. Pilipca.

Tymczasem raport9 mjr Głowackiego wydarzenia z 8 grudnia 1944 roku 
przedstawia inaczej. 14 grudnia 1944 roku zastępca wojewódzkiego komen
danta MO w Rzeszowie napisał do Komendanta Głównego MO w Lublinie, iż 
8 grudnia udał się do lasu, sześć kilometrów za Głogów, razem z szoferem, 
ośmioma milicjantami z „oddziału ekspedycyjnego” (raport przytacza ich na
zwiska) oraz „Ob. Marianem z Bezp. publ.” 10. Celem akcji było ustalenie -  
twierdził mjr Głowacki -  „miejsca drukarni i radiostacji AK przeniesionej po 
dokonanej ostatnio obławie przeze mnie w Błażowej”. Drukarnię i radiostację 
mieli wskazać ks. Pilipiec i czterej „inni aresztowani”. Zanim ekspedycja dotar
ła do celu, o godzinie 6.15 rano wpadła w zasadzkę. Została ostrzelana z lasu

7
Głowacki to prawdopodobnie „partyzancki” pseudonim jednego z oficerów rzeszow
skiej Komendy Wojewódzkiej MO.
Por. J. Łopuski, Losy Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie (sierpień -  grudzień 1944). 
Wspomnienia i dokumenty, Warszawa 1990, s. 267-270; G. Brzęk, Ksiądz Michał Pili- 
piec („ Ski"). Bohater i męczennik sprawy polskiej, Lublin 1995, s. 51-54.
Kopia dokumentu w archiwum OKBZpNP-IPN w Rzeszowie.
Według relacji Stanisława Rybki (J. Łopuski, op. cit., s. 269; G. Brzęk, op. cit., s. 53) 
ekspedycją dowodził oficer w stopniu kapitana, ten sam, który kierował śledztwem. 
Podlegało mu dziesięciu milicjantów ubranych w wojskowe mundury oraz szofer, 
cywil.
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„gęstym ogniem karabinowym i automatów”. W taki oto sposób mjr Głowacki 
relacjonował dalszy przebieg wypadków:

„Zanim samochód został zatrzymany i zgaszono światło, w jednej 
sekundzie znaleźliśmy się w rowach, rozsypani w tyralierę, zasy
pując przeciwników gęstym ogniem z automatów. W następnych 
sekundach aresztowani zaczęli wyskakiwać z auta do ucieczki, 
przy czym dwóch niespodziewanie rzuciło się na mnie chwytając 
za mój automat. Lewą dłonią wyrywając zapasowy pistolet z kie
szeni, zastrzeliłem 2-ch napadających mię. Żołnierze moi zastrze
lili 2-ch dalszych, jeden tylko z 5-ciu aresztowanych -  Rybka Sta
nisław z Błażowej -  mimo postrzelenia go, zdołał zbiec, korzysta
jąc z gęstwiny leśnej, pagórkowatego terenu i zmroków poran
nych.
Przeszedłszy tyralierą [do] oskrzydlenia przeciwnika, wyparłem 
go z dogodnych dla niego terenów, a obawiając się o życie swoich 
żołnierzy i postradanie auta, pozostawiwszy zabitych -  areszto
wanych i prawdopodobnie dalszych napastników, co wnioskowa
liśmy po wrzaskach i jękach -  wycofaliśmy się szybko. Straty: 
własny zagubiony podczas szamotania się i czołgania w walce 
jeden mój pistolet służbowy TT i 127 szt. amunicji PPSz. 
Odjechawszy parę kilometrów, zostawiając samochód pod osło
ną, wkradłem się ponownie z kilku żołnierzami w gąszcz leśną na 
miejsce walki, jednak nie zastałem tam już nikogo. Dalszy pościg 
uważałem za bezcelowy mając nieliczny oddział i na skutek upły
wu krwi z postrzelonej w lewy przegub dłoni.
O powyższym meldowałem natychmiast Komendantowi Woje
wódzkiemu, płk [Franciszkowi] Księżarczykowi i obecnie melduję 
drogą służbową do Szefa Bezp. dołączając materiały obciążające 
aresztowanych i zastrzelonych czterech bandytów i zbiegłego pią
tego -  Rybkę Stanisława -  za którym Wydział Śled. rozesłał listy 
gończe” .

Autor raportu wobec ks. Pilipca i jego czterech współtowarzyszy używa 
określenia „aresztowani”, zamiast „skazani”. Kłóci się to z późniejszymi publi
kacjami, według których pod Głogowem miała miejsce egzekucja na podstawie 
wyroku sądu doraźnego12. Inna sprawa, że nigdy nie udało się odnaleźć zapisu 
rzekomego orzeczenia wyroku13. Tak czy owak, podane w raporcie mjr Gło

Kopia dokumentu w archiwum OKBZpNP-IPN w Rzeszowie.
M. Kryczko, Ks. Michał Pi lipiec „ Ski ” -  kapelan Obwodu Armii Krajowej Rzeszów, 
„Rocznik Przemyski”, t. 27, Przemyśl 1990; J. Łopuski, op. cit.; G. Brzęk, op. cit. 
Zachowały się natomiast sentencje wyroków innych spraw zakończonych egzekucja
mi na osądzonych. Na Rzeszowszczyźnie takie wyroki zapadały od października 1944
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wackiego zdarzenia brzmią niewiarygodnie. Trudno uwierzyć, że zaskoczeni 
milicjanci -  „ostrzelani gęstym ogniem” -  nie ponieśli żadnych strat (oprócz 
lekkiej rany mjr Głowackiego), nawet ich samochód nie został uszkodzony. 
Argumentacja celu wyjazdu nie wytrzymuje krytyki. Funkcjonariusze „bezpie
ki” okazali się rzekomo naiwni. Uwierzyli, iż drukarnia i radiostacja AK zostały 
przeniesione z okolic Błażowej pod Głogów Małopolski, a więc na teren obcy, 
nieznany żołnierzom Podobwodu AK Rzeszów-Południe. Akowskie dokumen
ty nie wspominają o żadnej radiostacji zakonspirowanej w grudniu 1944 roku. 
Ostatnia rzeszowska stacja nadawczo-odbiorcza „wpadła” w  ręce Sowietów 
15 października 1944 roku14. Czy dla zlokalizowania drukami i radiostacji po
trzebna była obecność wszystkich pięciu aresztowanych? Wątpliwość budzi 
również opis zasadzki na milicyjny samochód. Ma się rozumieć, że odbicie więź
niów -  gdyby naprawdę zaistniało -  można było przygotować tylko wzdłuż 
trasy pewnego przejazdu konwoju. Przyjmijmy, iż akowskie „wtyczki” w Woje
wódzkiej Komendzie MO odpowiednio wcześniej znały godzinę wyjazdu, rze
komy cel oraz trasę ekspedycji. Jednak -  co nietrudno się domyślić -  decyzja o 
zabraniu aresztantów musiała być utrzymywana w tajemnicy do ostatniej chwi
li. Jak wobec tego AK mogła zawiadomić swoją grupę bojową w podgłogow- 
skim lesie? Inna hipoteza wydaje się również chybiona. Mianowicie, akcja na 
samochód z funkcjonariuszami MO mogła być podjęta przez akowców ad hoc. 
Jeśli tak, to należałoby przyjąć, że napastnicy spędzili grudniową noc w lesie.

Tymczasem o strzałach, które rzekomo stworzyły szansę ucieczki, Stani
sław Rybka nie wspomina. Widocznie nie miały miejsca. O jakiejkolwiek akcji 
konspiracyjnej 8 grudnia 1944 roku pod Głogowem milczą również dokumenty 
A K 15. Co się tyczy uciekiniera Rybki, niezbyt energicznie był tropiony. Inna 
sprawa, że po raz drugi wpadł w czasie sowieckiej obławy na podejrzanych o 
przynależność do AK. Przekazanego rzeszowskiemu WUBP, nie wypytywano 
wszakże ani o akowską drukarnię, ani o radiostację16.

roku; najpierw z orzeczenia sowieckich trybunałów wojennych. Odpisy owych wyro
ków można znaleźć w Centralnym Archiwum Wojskowym, Archiwum Państwowym w 
Rzeszowie oraz w archiwum Delegatury UOP w Rzeszowie.
Por. Teczka specjalna J.W. Stalina. Raporty NKWD z Polski ¡944-1946, wybór i 
oprać. T. Cariewskaja, A. Chmielarz, A. Paczkowski, E. Rosowska, Sz. Rudnicki, War
szawa 1998, s. 66.
Ostatnia akcja oddziałów AK na tym terenie została przeprowadzona 14 października 
1944 roku. W lesie trzebuskim odbito wówczas żołnierzy AK aresztowanych przez 
MO i UB w Sokołowie, Nienadówce i Trzebusce. G. Ostasz, Obwód ZWZ-AKRzeszów. 
Konspiracja wojskowa i ,,Burza", Rzeszów 1992, s. 105.
Meldunek por. Iwanowa (współpracownika Grupy Operacyjnej „Smiersz” I Frontu 
Ukraińskiego) do płk Gliny (zastępcy naczelnika zarządu kontrwywiadu „Smiersz” I 
Frontu Ukraińskiego), odpis dokumentu w archiwum OKBZpNP-IPN w Rzeszowie.
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Wróćmy do raportu mjr Głowackiego. Zagadkę stanowi odpowiedź na 
pytanie, kto pochował zastrzelonych akowców z Błażowej?17 Czyżby mjr Gło
wacki kazał zostawić w lesie ciała „bandytów”? W 1977 roku odnaleziono i 
zidentyfikowano szczątki ks. Pilipca oraz dwu z trzech zabitych błażowian. 
Chociaż wiele przesłanek wskazuje na to, że 8 grudnia 1944 roku milicjanci 
zrealizowali pod Głogowem zaplanowany wcześniej mord, sprawa śmierci ks. 
Pilipca i trzech innych żołnierzy AK z Błażowej czeka na ostateczne wyjaśnie
nie. Zachowały się natomiast inne dokumenty, które świadczą ponad wszelką 
wątpliwość, iż funkcjonariusze organów bezpieczeństwa zajmowali się nie tyl
ko ściganiem i tropieniem przeciwników politycznych „władzy ludowej” . Rów
nież ich eliminacją fizyczną. Oczywiście nie tylko wykonywaniem wyroków w 
obliczu „prawa”. Roli katów nie obejmowali -  jak trzeba by się spodziewać -  
członkowie straży więziennej, lecz etatowi pracownicy urzędów bezpieczeń
stwa publicznego.

Spełniania katowskich obowiązków przez funkcjonariuszy UB dowodzi 
list urzędowy ppor. P. Mycawki -  podprokuratora garnizonu wojskowego -  do 
szefa WUBP w Rzeszowie z 3 stycznia 1945 roku. Podprokurator zawiadamiał
o wyroku śmierci -  nazwał go „ostatecznym” -  orzeczonym 2 stycznia przez 
Wojskowy Sąd Garnizonowy wobec trzech żołnierzy AK: Bolesława Płachciń- 
skiego, Leona Dziamy, Kazimierza Kurpyty. Wszyscy zostali skazani za „niele
galne” posiadanie broni. „Wyrok -  pisał ppor. Mycawka -  zostanie wykonany 
jutro, tj. 4 stycznia 1945 r., o godz. 9 rano czasu moskiewskiego”.
Dalej pojawiają się szczegółowe instrukcje dla szefa rzeszowskiego WUBP.

„Proszę wyznaczyć pluton egzekucyjny w sile 1 oficer jako dowódca i 
12 strzelców, pouczyć pluton o ich obowiązkach jako plutonu egzekucyjnego, 
ustalić miejsce, gdzie odbędzie się egzekucja, przydzielić do asysty lekarza wię
ziennego.

Zaznaczam, że skazani mają mieć ręce i nogi związane, na miejscu egze
kucji zaś mają mieć nogi rozwiązane, a sami przywiązani do drzewa.

Dowódca plutonu egzekucyjnego zamelduje się u mnie jutro rano 
(4.1.1945) godz. 8.45 czasu moskiewskiego”18.

Trzej akowcy zostali straceni odpowiednio do wydanych zaleceń. Do 
dziś nie sposób wszakże ustalić ani miejsca wykonania wyroku, ani miejsca 
pochowania rozstrzelanych. Jedno nie ulega wątpliwości. Mianowicie: katami 
byli funkcjonariusze rzeszowskiego WUBP. Z czasem zaszła zmiana w sposo
bie wykonywania kary śmierci. Nastąpiła racjonalizacja na wzór sowieckiego

17 Relacje, które przytacza G. Brzęk (op. cit.), mówiąo próbie zatarcia śladów zbrodni 
poprzez spalenie ciał.
CAW, kopia dokumentu w archiwum OKBZpNA-IPN w Rzeszowie. Por. Dokumenty 
mordów dokonanych przez komunistyczne Wojsko Polskie, oprać. A. Zagórski, „Ze
szyty Historyczne WiN-u”, 1992 nr 2, s. 84—96.
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NKWD. Zamiast plutonu egzekucyjnego zabijał jeden człowiek. Dokumenty 
Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie utrwaliły nazwiska ówczesnych 
katów, funkcjonariuszy „bezpieki” -  Bronisław Kisiel i Sylwester Bizoń19. Akta 
personalne WUBP mówią, że Kisiel był „pracownikiem aresztu wewnętrzne
go”, Bizoń zaś pełnił obowiązki „pomocy dyżurującej aresztu WUBP”. Roz
strzeliwał i wieszał skazańców. Dwa razy śmierć przez powieszenie zadał, 
wykonując egzekucje publiczne; 17 czerwca 1946 roku na „rynku giełdowym” 
w Rzeszowie, 10 lipca tego roku w Dębicy.

Co się tyczy ks. Michała Pilipca, akowskiego kapelana, i trzech żołnierzy 
AK, nie można orzec bez cienia wątpliwości, że ich śmierć była wynikiem sa
mosądu przygotowanego z premedytacją. Nie ma natomiast żadnych wątpli
wości co do okoliczności śmierci ośmiu Ukraińców, zamordowanych przez rze
szowskich „bezpieczniaków”. Żołnierze 5 samodzielnego batalionu operacyj
nego 4 Brygady KBW doprowadzili 3 listopada 1945 roku do aresztu WUBP 
ośmiu Ukraińców, podejrzanych o kontakty z UPA. Po trzech dniach stwier
dzono brak owych Ukraińców w areszcie „bezpieki”. Sprawę miało wyjaśnić 
„resortowe” dochodzenie. Tajny raport z 30 stycznia 1946 roku, przedłożony 
ppłk Mikołajowi Orechwie, kierownikowi Wydziału Personalnego MBP, zawia
damiał o wynikach wewnętrznego śledztwa. Ukraińcy zostali zgładzeni „z pole
cenia mjr [Władysława] Sobczyńskiego przez funkcjonariuszy Bezpieczeństwa] 
P[ublicznego]”20. Ubowcy dokonali samosądu nocą z 3 na 4 listopada 1945 
roku, na skraju lasu, około 300 metrów od rzeszowskiej fabryki PZL. Major 
Sobczyński, szef WUBP w Rzeszowie, okazywał się specem od „mokrej robo
ty” . Parę tygodni wcześniej, 17 września 1945 roku, „kierował” uprowadze
niem i zabójstwem Władysława Kojdra, działacza PSL. Rzecz wymowna, „re
sortowe” śledztwo w sprawie śmierci ośmiu Ukraińców nie zaszkodziło karie
rze mjr Sobczyńskiego. Zanim por. Piotr Wackiel, starszy referent MBP spo
rządził raport, mjr Sobczyński otrzymał awans i kierownictwo WUBP w Kiel
cach21.

Zadania komunistycznych organów bezpieczeństwa polegały na wszech
obecnej kontroli społeczeństwa. Ową kontrolę ułatwiał permanentny terror oraz 
atmosfera strachu. Strach, który rozsiewała „bezpieka”, milicja, wojska we
wnętrzne, wynikał ze wspomnianych mordów sądowych i pozaprawnych. W 
nie mniejszym chyba stopniu paraliżowały uczestników konspiracji metody prze
słuchań, stosowane przez ubowców. Wzorce śledztwa wskazywali sowieccy 
doradcy, enkawudyści, „technikę” dochodzeń podpowiadały również doświad

19
Nazwiska rzeszowskich „katów” były już przytaczane w artykułach i opracowaniach 
książkowych. Por. Z. Nawrocki, op. cit., s. 67,163.
Archiwum UOP w Warszawie, Ściśle tajne. Do kierownika Wydziału Personalnego 
MBP ppłk Orechwy, 30 stycznia 1946 r.
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czenia z czasów okupacji niemieckiej. Zalecane przez Sowietów „działania cze- 
kistowskie” usprawiedliwiały wszelkie metody22.

Pierwszą kadrę urzędów bezpieczeństwa stanowili ludzie szkoleni w pla
cówkach NKWD. Do takich należał ppor. Ludwik Bojanowski, kierownik Sek
cji II Wydziału I WUBP w Rzeszowie. Przeszkolony wiosną 1944 na kursie 
NKWD w Kujbyszewie, od 5 listopada 1944 roku był funkcjonariuszem WUBP. 
Kierował wywiadem i rozpoznaniem konspiracji niepodległościowej. Raporty 
polskiego podziemia określały go jako „sadystę, specjalistę od dochodzeń”23. 
To właśnie Bojanowski prowadził śledztwo w sprawie wspomnianego Bolesła
wa Płachcińskiego; zgładzonego 4 stycznia 1945 roku. Według meldunków 
Delegatury Sił Zbrojnych kierował obławami, podczas których zginęli działacze 
niepodległościowego podziemia w Starszydlu i Rudnej. Nic dziwnego, że stał 
się celem akcji odwetowej, jaką przeprowadziła „Straż” Wydziału WiN Rze
szów. Bojanowski został zastrzelony 24 listopada 1945 roku.

Bicie i maltretowanie zatrzymanych nie było domeną wychowanków 
kujbyszowskiej szkoły NKWD. Takie metody stosowano na co dzień. Służyły 
uzyskiwaniu przesłanek oskarżenia. Według Henryka Dominiczaka ubowcy -  
„uzbrojeni w nienawiść do wroga” -  starali się wszelkie dowody obciążające 
„wybijać za pomocą [...] pały”, za co otrzymywali awanse i nagrody24. Stoso
wanie tortur wychodziło na jaw podczas procesów. Oskarżeni często odwoły
wali zeznania, które złożyli na śledztwie.

Posłużmy się przykładem z dochodzenia przeciwko rzeszowskiej siatce 
„Brygad Wywiadowczych” WiN. Na trop „BW” WiN funkcjonariusze UB 
wpadli wiosną 1946. Latem i jesieniąujęli większość działaczy. Jeden z poszu
kiwanych, Józef Krzywonos („Korczak”), kierownik wywiadu WiN na powiat 
Nisko, został aresztowany przez „bezpiekę” w Gdańsku 3 października 1946

21 Władysław Sobczyński vel Spychaj (1904-1986). W czasie drugiej wojny światowej 
szef bezpieczeństwa Obwodu III -  radomskiego AL.; w listopadzie 1944 roku przerzu
cony na teren „Polski lubelskiej”; został zastępcą kierownika Grupy Operacyjnej WUBP 
Kielce. 4 czerwca 1945 roku awansowany na majora. Od 28 czerwca 1945 roku kierow
nik WUBP Rzeszów; 27 grudnia 1945 roku w dyspozycji MBP; od 9 stycznia 1946 roku 
kierownik WUBP Kielce. „Zdjęty” ze stanowiska po tak zwanym „pogromie kielec
kim”. W latach 1947-1950 w Zarządzie Informacji KB W. 16 grudnia 1947 roku awanso
wany na podpułkownika. Od 15 czerwca 1950 roku dyrektor Biura Paszportów Zagra
nicznych MBP. Zwolniony z „resortu” 20 stycznia 1952 roku.

iedługo po „tajemniczej” śmierci Władysława Kojdra otrzymał Sobczyński trzy odzna
czenia: 1 października 1945 roku -  Medal Partyzancki I stopnia; 10 października -  
Medal Odrodzenia Polski V klasy; 26 października-M edal Zwycięstwa i Wolności.

22 N. Pietrow, Cień Sierowa, „Karta”, 1992 nr 9, s. 81-82.
G. Ostasz, Działalność Rzeszowskiego Wydziału WiN (1945-1947), „Studia Rze
szowskie” !. II, Rzeszów 1995, s. 107.

24
H. Dominiczak, op. cit., s. 59.
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roku. Wstępnej „obróbce” poddano Krzywonosa w areszcie WUBP w Krako
wie. Podczas przesłuchania, które 7 października prowadził por. Antoni Trybus, 
starszy oficer śledczy MBP, Krzywonos nie przyznał się do pracy w konspiracji 
po zakończeniu wojny. Z uporem powtarzał, iż nie zna podawanych przez ofi
cera „bezpieki” nazwisk działaczy podziemia, że nigdy wcześniej nie widział 
osób na pokazywanych fotografiach. Protokół przesłuchania utrwalił następu
jącą reakcję por. Trybusa: „mówicie nieprawdę, kłamiecie, śledztwo wzywa 
was do składania prawdziwych zeznań”. Następnego dnia dochodzenie prowa
dził inny oficer MBP, ppor. Władysław Strzałkowski. Przesłuchiwany nie pró
bował się już „wykręcać”. Pierwsze pytanie, które mu zadał oficer śledczy, 
brzmiało: „czym motywujecie niezgodne z prawdą swoje zeznania składane 
przez was w dniu 7.X.46 r.?” Można się tylko domyślać, w jaki sposób przeko
nano podejrzanego, aby zmienił zeznania i przyznał się do pracy w „nielegalnej, 
szpiegowskiej organizacji”25. Niespełna rok później, 4 sierpnia 1947, Józef Krzy
wonos został rozstrzelany w rzeszowskim więzieniu na Zamku Lubomirskich. 
Był jedynym straconym spośród wielu ujętych działaczy „Brygad Wywiadow
czych” z Rzeszowszczyzny.

Podobna gehenna była udziałem wszystkich aresztowanych działaczy 
„Brygad Wywiadowczych”, konspiratorów WiN, członków NOW-NZW. Nie 
każdemu udało się przetrzymać śledztwo. W areszcie krakowskiej Informacji 
Wojskowej zmarł mjr Mieczysław Słaby, informator WiN z Przemyśla, we wrze
śniu 1939 roku obrońca Westerplatte. Podczas przesłuchań w WUBP w Rze
szowie zmarł Jerzy Laskownicki z „Brygad Wywiadowczych”. Na skutek trwa
jących miesiącami, uporczywych dochodzeń wielu uczestników konspiracji nie 
zdołało przeżyć więzienia, na przykład: Mirosław Biliński („Andrzej”), Włady
sław Szechyński („Kruk”), Wincenty Rutkowski („Haszysz”). Zdarzały się próby 
samobójstw, które można rozumieć jako rodzaj samoobrony przed torturami na 
śledztwie. Niedługo po aresztowaniu z trzeciego piętra budynku UB przy ulicy 
Jagiellońskiej w Rzeszowie wyskoczył Leopold Rząsa („Wacław”), zastępca 
kierownika Okręgu WiN Rzeszów; odratowanego, stracono 31 stycznia 1949 
roku. Podobnie uczyniła winowska łączniczka Maria Dzierżyńska. Nie złama
na przez UB -  tak samo jak Rząsa -  wyskoczyła z okna gmachu WUBP.

O warunkach, które panowały w aresztach UB kilka miesięcy po okupa
cji niemieckiej opowiada relacja, jaką działacze „Brygad Wywiadowczych” WiN 
z Okręgu Rzeszów otrzymali końcem 1945 roku od nieznanego dzisiaj z nazwi
ska żołnierza AK. Autor Sprawozdania zwolnionego obecnie z Rosji -  dnia 
4.X.[1945 roku] pisał:

’ CAW, Filia Nr 2, sygn. Sr. 77/54,1.1.
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„Zostałem aresztowany 11.XII.44 roku przez NKWD z Rzeszo
wa, gdzie pozostałem przez pięć dni o głodzie w celu przesłucha
nia, w czasie którego niejednokrotnie stosowano bicie i wymusza
nie [zeznań] przez bicie. 15.XII.44 związanego z innymi więźnia
mi oddano nas [sic!] w [ręce] Wojewódzkiego] Wydz[iału] Bez
pieczeństwa [Publicznego], gdzie pozostałem do 2.1.45. W Woj. 
Wydz. Bezp. bito więźniów w straszny sposób, a szczególnie tych, 
którzy przyznawali się do AK, jak również i tych, którzy mieli na 
sobie porządne ubranie i obuwie w celu zabrania im tych rzeczy. 
Bito kilkakrotnie Rybkę Stanisława" , który, gdy oddał ostatnie buty, 
został przeniesiony do innej celi. Bity Zagórski , był tak skatowa
ny, że jako chory nie mógł z transportem być wywieziony. Bito 
codziennie prawie więźniów, których nazwisk nie znam. Opraw
cami byli plut. zwany »Franek« oraz sierżant Kanarek i inni” .

Innym dowodem wyrafinowanych metod śledczych może być sprawa 
Bronisława Stęgi („Kolejarz”). Stęgę, niedawnego żołnierza dywersji AK z 
podrzeszowskiej wsi Krasne, tropiono z powodu prywatnej wojny, jaką wypo
wiedział Sowietom. Uciekłszy 24 listopada 1944 roku z transportu do łagru w 
Borowiczach, ponad rok organizował zasadzki na żołnierzy sowieckich. Pra
cownicy WUBP w Rzeszowie ujęli go 15 grudnia 1945 roku. Został poddany 
wyjątkowo brutalnemu śledztwu. Świadczą o tym zapisy w aktach sądowych. 
Torturami zmuszono, aby się przyznał do nie popełnionych czynów. Udzielił 
więc szczegółowego opisu przebiegu zasadzki na samochód, która miała miej
sce 19 października 1945 roku pod Łańcutem. Stęga przyznał się do zabójstwa 
jadącego w tym samochodzie dyrektora huty szkła w Krośnie. Ten kuriozalny 
„sukces” śledczych nie znalazł się jednak w akcie oskarżenia. Zanim 29 marca
1946 roku zamknięto dochodzenie, prawdziwi sprawcy zbrodni -  trzej sowiec
cy dezerterzy -  zostali wykryci przez inny urząd bezpieczeństwa publiczne
go29.

Tymczasem wiosną 1946 wokół Stęgi i jego ludzi rozpętała się histeria 
propagandowa. Na podstawie informacji, które pochodziły od funkcjonariuszy 
UB, rzeszowska prasa komunistyczna przypisywała grupie Stęgi szereg okrut
nych zbrodni. Artykuły z działalności „bandy” N S Z -jak  określano ludzi Stęgi — 
były publikowane zarówno wtedy, kiedy toczyło się śledztwo, jak i po procesie,

26 Żołnierz AK, który 8 grudnia 1944 roku zbiegł z miejsca egzekucji; po ponownym
aresztowaniu przez Sowietów został wywieziony do łagrów w Stalinogorsku. 
Franciszek Zagórski („Ostoja”); referent cywilny w komendzie Obwodu AK Prze
worsk.

28
CAW, Filia Nr 2, sygn. Sr. 77/54, t. 1; G. Ostasz, Relacja z katorgi, „Orzeł Biały” 1998, 
nr 7-8, s. 21-22.
Archiwum Państwowe w Rzeszowie, sygn. R. 301/46.

29
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a zatem wbrew sentencji wyroku, który uniewinnił sądzonych od wszystkich 
oskarżeń z wyjątkiem zabójstw na żołnierzach sowieckich. Liczebność grupy 
szacowano na co najmniej piętnastu ludzi, ujmując również osoby, które zostały 
„internowane” przez Sowietów i znajdowały się w łagrach, a nawet osoby stra
cone jesienią 1944 na podstawie wyroków sądów komunistycznych30.

„Bandy” NSZ stały się straszakiem propagandy organów bezpieczeń
stwa. Większość akcji antykomunistycznego podziemia była przypisywana od
działom NSZ-owskim. Mało tego, na „bandy” NSZ zrzucano odpowiedzialność 
za zbrodnie popełniane przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa. Oto 
dwa wymowne przykłady. Pierwszy, specjalny raport naczelnika Wydziału A 
rzeszowskiego WUBP dla MBP w Warszawie z 2 czerwca 1946 roku. Infor
mując o pogrzebie Władysława Kojdra, nie omieszkał wspomnieć, iż polityk 
PSL został „zamordowany [...] przez bandę NSZ”31. Przykład drugi. Przyna
leżność do „bandy” NSZ „udowodniono” kilku ludziom antykomunistycznego 
oddziału leśnego Jana Stefki („Mściciel”). Jak czytamy w sprawozdaniu kie
rownictwa Rzeszowskiego Okręgu WiN, „udowodniono [...] winę oskarżonym 
na podstawie przesłuchania i wzajemnego się sypania, co było następstwem 
maltretowania i bicia przez okres czterech miesięcy w więzieniu UB. Widmo 
szubienicy było przyjemniejsze dla oskarżonych wobec tortur, toteż spowodo
wało przyznanie się oskarżonych do takich zarzutów, których by im nigdy nie 
udowodniono”32. 10 lipca 1946 roku trzej „bandyci” z rzekomo NSZ-owskiego 
oddziału leśnego zostali powieszeni na rynku w Dębicy33.

Zanim aparat bezpieczeństwa przystąpił do aresztowań, śledztw, prze
słuchań, często z polecenia „góry” ustalał kierunek „pracy”. Co najmniej kilka 
razy podejmował działania operacyjne skoordynowane w skali całego kraju. 
Tak było choćby podczas referendum „ludowego” i wyborów do sejmu usta
wodawczego. Terenowy szczebel organów bezpieczeństwa publicznego starał 
się jednak wykazywać inicjatywę i przedsiębiorczość. Taktykę dopasowywał 
do potrzeb chwili. W pracy rzeszowskich struktur urzędu bezpieczeństwa pu
blicznego interesujący „pomysł” pojawił się latem 1947. Jako cel wzmożonych 
działań śledczych i agenturalnych wytypowane zostało Polskie Stronnictwo 
Ludowe. Ta -  wciąż legalna -  partia polityczna wyraźnie przegrywała walkę o 
władzę. Uległa w kolejnych konfrontacjach z komunistami, podczas referen
dum „ludowego” w czerwcu 1946 i wyborów do sejmu ustawodawczego w

„Dziennik Rzeszowski” 1946 nr 7; „Dziennik Rzeszowski” 1946 nr 121. Por. Czas gorą
cych serc, Rzeszów 1984 (wklejka z ilustracjami).
Telefonogram nr 58 z WUBP Rzeszów, 2 czerwca 1946 r., kopia w zbiorach G. Ostasza. 
Zrzeszenie ,, Wolność i Niezawisłość" w dokumentach, t. II, Lipiec 1946 -  styczeń
194 7, Wrocław 1997, s. 156.
Por. A. Zagórski, Publiczny mord w Dębicy w 1946 roku, „Studia Rzeszowskie” 1.1, 
Rzeszów 1995, s. 160-162; G. Ostasz, Wyrok w sprawie grupy „ Mściciela ”, „Zeszyty 
Historyczne WiN-u”, 1998 nr 11, s. 249-272.
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styczniu 1947. Latem 1947 płk Teodor Duda, szef rzeszowskiego WUBP ogło
sił „Instrukcję specjalną dotyczącą PSL”. Szczegółowe wytyczne postępowa
nia -  co do metod pracy operacyjnej -  wobec ludowców z Rzeszowszczyzny 
otrzymali kierownicy szesnastu, podległych Rzeszowowi, powiatowych urzę
dów bezpieczeństwa (z wyjątkiem PUBP w Lubaczowie). Pułkownik Duda 
zwracał uwagę podwładnych, iż toczący się tak zwany proces krakowski „w 
całej swej dotychczasowej rozciągłości udowodnił ścisły kontakt i bezpośred
nią, silną, niemożliwą do rozgraniczenia współpracę PSL z WiN-em”. Szef 
WUBP Rzeszów niepokoił się, ponieważ „PSL potrafiło na naszym terenie 
uśpić [...] czujność i osłabić pracę naszą po tej linii, jeżeli dotychczas nie zdoła
liśmy całkiem rozbić ich i zlikwidować jako organizację”. W związku z tym 
zalecał kierownikom powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego do
kładać „starań wszelkich, aby walkę i likwidację PSL doprowadzić konsekwent
nie i zwycięsko do końca”. Argumentował: „Wobec tego, że dotychczasowa 
taktyka nasza w stosunku do PSL była w praktyce nie wystarczalna i nie dała 
oczekiwanych rezultatów, musimy przyjąć na powrót ostry system walki z PSL. 
Dlatego też naszym naczelnym zadaniem jest [...] skompromitowanie w jakiej
kolwiek formie PSL-u [...]. Zlikwidowanie aktywu PSL-u z terenu oraz wybit
niejszych działaczy Zarzfądu] PSL [...]. Całkowite rozbicie i upadek PSL od 
najwyższego do najniższego szczebla organizacyjnego [...]”34.

Szef rzeszowskiej „bezpieki” ustalił kierunki pracy: „Wszcząć zarzucone 
sprawy rozpracowania p-ko czł[onkom] PSL. [...] Zdobywać wszelkimi możli
wymi środkami wszelkie materiały obciążające na PSL. [...] Oddawać pod sąd 
za popełnione przestępstwa czł[onków] PSL (specjalnie [za] szeptaną propa
gandę)”. W działaniu pomocne miało być doświadczenie, które organa UB zdo
były podczas wyborów sejmowych 1947 roku, kiedy to przetrzymywano w aresz
tach -  często bez sankcji prokuratorskiej -  tysiące działaczy PSL. Nakazywał, 
by w ramach nowej akcji „stosować metody przetrzymywania po kilka godzin 
wezwanych, tak jak w okresie wyborczym, [...] nie wykluczając możliwości 
kilkakrotnego wzywania przesłuchiwanych czł[onków] PSL na wypadek uzy
skania jakichkolwiek kompromitujących, nawet błahych materiałów. [...] Od 
przesłuchiwania nie powinni być wyłączeni nawet byli działacze PSL, którzy 
obecnie należą do innych partii politycznych, względnie uważają się za bezpar
tyjnych, należy jednak traktować ich inaczej jak czł[onków] PSL”35.

Tego rodzaju „techniki”, stosowane i sprawdzane w praktyce przez or
gana bezpieczeństwa publicznego, złożyły się na sukces odniesiony w walce z 
wrogiem „klasowym”. UB, MO, KBW miały niezaprzeczalny wkład w zwy
cięstwo komunistów. Do lata 1947 zdołały rozbić liczną i dobrze funkcjonującą 
konspirację spod znaku WiN. „Wpadła” większość działaczy zarządu Okręgu

Archiwum OKBZpNP-IPN w Rzeszowie.
Tamże.
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WiN Rzeszów, do aresztów trafili niemal wszyscy kierownicy struktur tereno
wych -  rejonów i rad powiatowych WiN36. W 1947 roku żadnego zagrożenia 
nie stanowiło dla „władzy ludowej” narodowe podziemie; w pierwszym rzędzie 
organy bezpieczeństwa „zlikwidowały” NOW-NZW. Być może tego rodzaju 
sukcesy wyzwoliły motywację kolejnego celu. Stąd wspomniane, ponowne ukie
runkowanie pracy operacyjnej UB na PSL.

36
Co prawda, w kwietniu 1949 roku kolejny szef rzeszowskiego WUBP donosił ministro
wi Stanisławowi Radkiewiczowi o nowych sukcesach w tropieniu członków WiN, lecz 
takie informacje należy uznać za przechwałki. Również „rewelacje” szefa resortu bez
pieczeństwa Radkiewicza z 23 marca 1949 roku o istnieniu na wiosnę 1948 roku mocno 
rozbudowanej siatki WiN na terenie województwa rzeszowskiego trzeba potraktować 
jako fałszywkę MBP. Do wiosny 1948 przetrwali ledwie pojedynczy działacze WiN 
oraz nieliczne, małe grupy konspiratorów, lecz nie stanowiły one w żadnym razie 
spójnej struktury podziemnej.
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