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Aparat bezpieczeństwa powstawał w warunkach znikomego poparcia 

społecznego dla narzuconej Polsce komunistycznej władzy. Jej 
przedstawiciele dobrze zdawali sobie sprawę z nastrojów społecznych 
i oporu przeciwko nowym rządom. Przy zwalczaniu zbrojnego podziemia 
w latach 1944-1945 mogli wprawdzie posiłkować się frontowymi oddziałami 
sowieckimi, lecz oczywistym było, że do utrzymania władzy niezbędny 
jest w pełni dyspozycyjny wobec komunistów aparat bezpieczeństwa. 
Tworzenie Resortu Bezpieczeństwa Publicznego rozpoczęto latem 1944 r.; 
kadry dla niego już wcześniej przygotowywano w sowieckiej szkole NKWD 
w Kujbyszewie. Do pracy w organizowanych w Polsce Wojewódzkich 
Urzędach Bezpieczeństwa Publicznego i ich lokalnych jednostkach – 
powiatowych i miejskich UBP – skierowano też doradców NKWD, tzw. 
„sowietników”. 

Istniejące od 1 stycznia 1945 r. Ministerstwo Bezpieczeństwa 
Publicznego dysponowało ogromnym zakresem władzy. Prawo, traktowane 
instrumentalnie, nie stanowiło dla niego żadnego ograniczenia. Liczyła się 
tylko skuteczność w realizacji celów wytyczanych organom bezpieczeństwa 
przez Polską Partię Robotniczą, a później Polską Zjednoczoną Partię 
Robotniczą. MBP koordynowało działania całego kompleksu uzbrojonych 
formacji przeznaczonych do walki z przeciwnikami nowego ustroju: 
Milicji Obywatelskiej, Ochotniczej Rezerwy MO, Korpusu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Wojsk Ochrony Pogranicza, Straży Więziennej, a nawet 
Straży Przemysłowej. W szczytowym momencie swojego rozwoju, w 1953 r., 
w UB pracowało przeszło 33 tysiące funkcjonariuszy. Wspomagała ich 
rozbudowywana od samego początku rządów komunistycznych w Polsce 
sieć konfidentów. W połowie lat pięćdziesiątych liczyła ona ok. 73 tysiące 
osób. Ludzi tych zwerbowano do współpracy na ogół brutalnym szantażem, 
zastraszeniem lub obietnicą korzyści materialnych, choć niektórzy, 
zwłaszcza członkowie partii komunistycznej, godzili się z rolą donosicieli 
dobrowolnie. Zadaniem Urzędów Bezpieczeństwa i ich agentury była 
inwigilacja partii politycznych, organów administracji państwowej 
i samorządowej, organizacji społecznych, religijnych, zakładów pracy 
i postaw społeczeństwa jako całości. W resortowej ewidencji „elementu 
podejrzanego” znalazła się 1/3 dorosłych mieszkańców Polski. 

Wszechwładza UB zaczęła się chwiać wraz z ujawnieniem jego metod 
działania i przestępczego charakteru przez Józefa Światłę, wysokiego rangą 
funkcjonariusza MBP, który zbiegł na Zachód. Pod koniec 1954 r. MBP zostało 
zlikwidowane, a jego kompetencje podzielono pomiędzy Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, który 
przejął część kadr i zadań dawnego aparatu bezpieczeństwa. 28 listopada 
1956 r. Komitet ds. BP został zlikwidowany, a podległe mu jednostki wcielono 
do MSW. 

Praca WUBP została zorganizowana w wydziałach; odpowiadały im 
referaty działające w poszczególnych Miejskich i Powiatowych Urzędach 

Bezpieczeństwa Publicznego, tworzących terenową sieć aparatu 
bezpieczeństwa w województwie śląskim/katowickim.

Przynależność Częstochowy do województwa kieleckiego zadecydowała, 
że właśnie w Kielcach zostały utworzone dwie grupy operacyjne mające 
za zadanie stworzenie powiatowych (pod dowództwem Wincentego 
Podłubnego) i miejskich (pod dowództwem Władysław Dziadosza) struktur 
bezpieczeństwa. Grupa operacyjna kpt. Dziadosza przybyła do Częstochowy 
17 stycznia 1945 r. i zajęła tymczasowo budynek przy ulicy Waszyngtona 
45, a następnie przy ulicy Śląskiej 22. 

PUBP także znalazło siedzibę przy ulicy Waszyngtona 45, skąd urząd został 
przeniesiony na ulicę Kilińskiego 10. W kwietniu 1945 r. urzędy powiatowy 
i miejski zostały połączone pod nazwą MUBP. Do kolejnych istotnych zmian 
dochodzi pod koniec 1947 r., kiedy zlikwidowany zostaje urząd miejski, 
a w zamian powstaje powiatowy. Przez 11 lat istnienia UB w Częstochowie 
strukturami miejskimi i powiatowymi kierowało 9 szefów/kierowników. 
W wyniku zmian administracyjnych w roku 1950 Częstochowa została 
włączona do województwa katowickiego, jednocześnie istniejące struktury 
powiatowe i miejskie UB zostały podporządkowane WUBP w Katowicach.

Poniżej przedstawiono strukturę WUBP w Katowicach w latach 1946-
1953, ograniczoną do najważniejszych jednostek organizacyjnych 
(pominięto m.in. służby pomocnicze, wspierające logistycznie działania 
poszczególnych wydziałów merytorycznych):

 W codziennej pracy aparatu bezpieczeństwa wielokrotnie 
podkreślano, że jego głównym „orężem” jest liczna i dobrze 
umiejscowiona agentura. Funkcjonariusze UB starali się przeto 
zwerbować jak najliczniejsze grono konfidentów, wspierających 
działania UB. W szczytowym momencie rozwoju sieć informacyjna 
na terenie województwa katowickiego liczyła prawie 10 tys. osób, 
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których zadaniem było dostarczanie informacji o nieprawomyślnych 
poczynaniach inwigilowanego masowo społeczeństwa. 

Likwidacja Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego 
i reorganizacja służb odpowiedzialnych za „sprawy ochrony ustroju 
ludowo-demokratycznego ustalonego w konstytucji PRL i interesów 
państwa przed wrogą działalnością szpiegowską i terrorystyczną” 
nastąpiła ostatecznie 1 maja 1957 r. Oznaczała zerwanie z zasadą 
odrębnego kierownictwa nad służbami zajmującym się szeroko 
pojmowanym bezpieczeństwem publicznym. Jego jednostki organizacyjne 
podporządkowano Ministerstwu Spraw Wewnętrznych lub przekazano 
Milicji Obywatelskiej. Na szczeblu lokalnym Wojewódzkie Urzędy do spraw 
BP zostały wchłonięte przez Komendy Wojewódzkie MO, gdzie wydzielono 
z nich odrębne piony służby bezpieczeństwa. Wiązało się to ze znaczną 
redukcją zatrudnienia i ograniczeniem siatki konfidentów. W późniejszym 
okresie liczebność kadr zaczęła jednak ponownie rosnąć, osiągając apogeum 
w latach osiemdziesiątych. Należy podkreślić, że Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza od 1956 r. sprawowała faktyczny, a nie tylko nominalny nadzór 
nad resortem spraw wewnętrznych, zwłaszcza w dziedzinie personalnej. 
Zdecydowano przy tym, że funkcję zwierzchnika MSW będzie sprawował 
działacz PZPR centralnego szczebla. 

Funkcjonariusze SB w latach 1956-1989, w znacznie większym stopniu niż 
UB w okresie wcześniejszym, związani byli wymogami ówczesnego prawa. 
Oczywiście w wielu wypadkach odstępowali od jego stosowania, podejmując 
działania czysto bezprawne. Do takich należały np.: afera „Żelazo”, 
w której w rabunkową działalność w państwach Europy Zachodniej 
uwikłani byli wysocy rangą funkcjonariusze SB, noszące charakter spisku 
przygotowania do wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, zabójstwa 
działaczy opozycji demokratycznej, czy wymierzone przeciwko Kościołowi 
bandyckie działania pionu „D”. Za kuriozalną może uchodzić sytuacja, 
w której możliwość pozyskiwania konfidentów i wykorzystania uzyskanej 
od nich wiedzy unormowano ustawowo dopiero w 1983 r. Oznacza to, że 
działalność operacyjna SB prowadzona była do tego momentu w sposób 
nielegalny.

Przemiany w aparacie bezpieczeństwa dokonały się oczywiście także 
w województwie katowickim. Po wchłonięciu Wojewódzkiego Urzędu ds. 
BP przez MO, w kierownictwie Komendy Wojewódzkiej MO znaleźli się 
trzej zastępcy komendanta MO ds. SB. Nie było to regułą w skali kraju, 
gdzie na ogół utworzono tylko jedno stanowisko zastępcy komendanta 
wojewódzkiego ds. SB, lecz w województwie katowickim zdecydowano 
się na inne rozwiązanie, ze względu na jego znaczenie gospodarcze, 
liczbę mieszkańców i specyficzne problemy związane z postawami części 
rdzennej ludności śląskiej.

W składzie katowickiego pionu SB znalazło się początkowo tylko kilka 
wydziałów, jednak ich liczba stopniowo wzrastała, wraz z postępującym 

rozwojem organów bezpieczeństwa i ich roli w kontrolowaniu 
poszczególnych dziedzin funkcjonowania państwa. Na szczeblu 
powiatowym funkcjonowały referaty do spraw bezpieczeństwa przy 
komendantach powiatowych MO (od 1967 r. referaty ds. SB). 

Częstochowa jako „duchowa stolica Polski” znajdowała się 
w szczególnym zainteresowaniu bezpieki. W latach 1958-1975 na terenie 
miasta oprócz działania grup operacyjnych SB, funkcjonowała również 
Grupa 5a Wydziału III w Katowicach (od 1962 r. Grupa 4 Wydział IV) jako 
specjalna placówka zajmująca się inwigilacją Kościoła. W ich zainteresowaniu 
była Kuria Diecezjalna, zakon Ojców Paulinów oraz Instytut Prymasowski. 
Powstanie tej grupy miało bezpośredni związek z centralną rolą Jasnej Góry 
w przygotowaniach obchodów milenijnych. 

W wyniku reformy administracyjnej kraju, 1 czerwca 1975 r. 
utworzone zostało województwo częstochowskie; powołano przy nim 
także Komendę Wojewódzką MO. W skali kraju zlikwidowano wówczas 
powiaty, a wraz z nimi działające przy komendach powiatowych MO 
referaty ds. SB. Zamiast nich utworzono przy zachowanych komendach 
MO grupy operacyjne, podlegające poszczególnym wydziałom SB przy 
Komendzie Wojewódzkiej MO. Zniesienie stałych struktur organów 
bezpieczeństwa na poziomie lokalnym spowodowało lukę w systemie 
organizacyjnym SB, która stała się widoczna zwłaszcza w czasie 
tworzenia się i rozwoju opozycji politycznej. W 1983 r. powstała zatem 
sieć komend rejonowych i miejskich MO (przemianowanych latem tego 
roku na rejonowe i miejskie urzędy spraw wewnętrznych), przy których 
ponownie zaczęli działać zastępcy komendantów ds. SB oraz piony SB. 
KW MO Częstochowa została wówczas przemianowana na Wojewódzki 
Urząd Spraw Wewnętrznych w Częstochowie.
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Kierownicy/Szefowie MUBP
w Częstochowie

Władysław Dziadosz
Ur. 22 I 1918 r. w Tartakowi (Ukraina).

W 1944 r. ukończył kurs specjalny NKWD w Kujbyszewie.
W UB w latach 1944-1949.

 1945 kierownik Grupy Operacyjnej MUBP 
w Częstochowie

 1947-1948 zastępca szefa i p.o. szefa PUBP w Przemyślu
 1948-1949 zastępca szefa i p.o. szefa PUBP w Sanoku

Czesław (Byk) Borecki
Ur. 6 VII 1922 r. w Małachowie, pow. Opatów.

W latach 1955–1956 odbył Kurs Specjalny KdsBP w Moskwie.
W UB/SB/MSW w latach 1945-1971.

 1945 kierownik MUBP w Kielcach
 1945-1946 kierownik MUBP w Radomiu
 1946-1947 szef MUBP w Częstochowie
 1948-1950 zastępca szefa WUBP w Kielcach
 1950-1951 p.o. szefa WUBP w Kielcach
 1951-1954 szef WUBP w Łodzi
 1954-1956 szef/kierownik WUBP/WUdsBP w Zielonej Górze
 1956 naczelnik Wydziału V Departamentu II KdsBP 

(kontrwywiad)
 1956-1957 naczelnik Wydziału III Departamentu II MSW 

(kontrwywiad)
 1959-1962 naczelnik Wydziału VI Departamentu III MSW
 1967-1971 zastępca kierownika Głównego Inspektoratu MSW

(…) Według charakterystyk służbowych i opinii partyj-
nej mjr Borecki jest dobrym pracownikiem operacyjnym, 
posiada zmysł organizacyjny, jest energiczny i zdolny. 
Poziom wyrobienia politycznego jest jeszcze niedosta-
teczny, niemniej jednak jest on mocno związany z Partią 
i posiada perspektywę szybkiego wzrostu (…)
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Kierownicy/Szefowie MUBP
w Częstochowie

Stanisław Mozal
Ur. 17 I 1924 r. w Mierzanowicach, pow. Opatów.
W UB/SB/MSW w latach 1945-1981, 1984-1985.

 1945 zastępca kierownika PUBP w Ostrowicach
 1945 p.o. kierownika Sekcji Wydziału I WUBP w Kielcach 

(kontrwywiad)
 1945 p.o. kierownika PUBP w Busku
 1946-1947 zastępca szefa MUBP w Częstochowie
 1947 szef MUBP w Częstochowie
 1948-1949 szef PUBP w Radomiu
 1949-1950 naczelnik Wydziału I WUBP w Kielcach (kontrwywiad)
 1950-1952 inspektor przy Kierownictwie WUBP w Kielcach
 1964-1972 zastępca naczelnika Wydziału I Departamentu IV MSW 

(Kościół) 
 1972-1976 naczelnik Wydziału V Departamentu IV MSW
 1984-1985 naczelnik Wydziału Ogólnego Departamentu IV MSW

(…)Cechuje go zaciętość pracy partyjnej. Jest o skrystali-
zowanym kręgosłupie ideologicznym. Całkowicie oddany sprawie 
klasy robotniczej. Pogłębia systematycznie wiadomości z dzie-
dziny marksizmu-leninizmu. (…) Z powierzonych mu obowiązków 
wywiązuje się dobrze.(…) W walce z wrogiem klasowym zaharto-
wał się i zdobył stosunkowo duże doświadczenie (…) 

Stanisław Piwoński
Ur. 17 VII 1921 r. w Dąbiu, pow. Włoszczowa.

W UB/SB w latach 1945-1975.

 1947-1948 zastępca szefa PUBP we Włoszczowej 
 1948-1949 zastępca szefa PUBP w Pińczowie 
 1949-1952 zastępca szefa PUBP w Częstochowie 
 1952-1953 szef PUBP w Gliwicach
 1953-1955 inspektor przy Kierownictwie WUdsBP w Stalinogrodzie
 1955-1956 zastępca szefa WUdsBP w Stalinogrodzie
 1956-1975 starszy inspektor Inspektoratu Kierownictwa 

ds. SB KW MO w Katowicach
 1975 kierownik Inspektoratu Kierownictwa 

ds. SB KW MO w Katowicach

Z pracą w org. B.P. jest mocno zżyty i związany, sam pracu-
je dużo i jest wymagający w stosunku do podległego mu apara-
tu. Duży nacisk kładzie na werbunek cennej i wartościowej sie-
ci agencyjno-informacyjnej we wrogich środowiskach. W ostatnim 
okresie realizował z wielkim powodzeniem plan zdjęcia niele-
galnej organizacji, na terenie pow. Częstochowy. Podległe mu 
kadry zna i uczy na praktycznych doświadczeniach osiągniętych 
w rozpracowaniu wrogiego elementu.

Kierownicy/Szefowie PUBP/PUdsBP w Częstochowie 



6TWARZE CZĘSTOCHOWSKIEJ  BEZPIEKI

Kierownicy/Szefowie PUBP/PUdsBP 
w Częstochowie 

Zdzisław Krauze 

Witold Korepta

Ur. 23 VIII 1923 r. w Czeladzi-Piasku, pow. Będzin.
W UB/SB w latach 1945-1961.

 1951-1953 zastępca szefa PUBP w Będzinie
 1953-1956 szef/kierownik PUBP/PUdsBP w Częstochowie
 1956 zastępca naczelnika Wydziału VII Departamentu 

I KdsBP (wywiad)
 1956-1957 p.o. naczelnika Wydziału VII Departamentu 

I MSW (wywiad)
 1957 naczelnik Wydziału VII Departamentu I MSW 
 1957-1961 zastępca naczelnika Wydziału VII Departamentu 

I MSW 

(…) dobry pracownik służby bezpieczeństwa, posiada umie-
jętność pracy z agenturą, samodzielny o dość dużej inicja-
tywie, jako wykładowca posiada dar wykładania i naucza-
nia. (…) Jest odważny, uczciwy i prawdomówny, trzeźwy, 
bez specjalnych nałogów.

Ur. 25 VIII 1918 r. w Niwce, pow. Będzin.
W UB/SB/MO w latach 1945-1968.

 1952-1954 zastępca szefa PUBP w Bielsku - Białej
 1954-1956 zastępca i p.o. szefa /kierownika PUBP/PUdsBP 

w Częstochowie 
 1956-1957 inspektor Inspektoratu Kierownictwa Jednostek 

Bezpieczeństwa KW MO w Katowicach
 1957-1958 zastępca komendanta ds. Bezpieczeństwa KM MO 

w Szopienicach
 1960-1968 komendant KP MO w Kłobucku

(…) Jest pracownikiem godnym, który naprawdę rozumie 
cel i zadania swej pracy, to też wykonuje ją jak tylko 
można najsumienniej, z poczuciem obowiązkowości. 
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Zastępcy komendanta ds. Bezpieczeństwa/ 
Służby Bezpieczeństwa

 w latach 1956-1975

Stanisław Kulka

Apolinary Kowalik

Ur. 24 VIII 1923 r. w Siedlcu, pow. Chrzanów.
W UB/SB w latach 1945-1981.

 1950-1951 zastępca szefa PUBP w Bytomiu
 1951-1953 szef PUBP w Rybniku
 1953-1954 szef UBP w Będzinie
 1956 inspektor Inspektoratu Kierownika WUdsBP 

w Stalinogrodzie
 1957-1958 zastępca komendanta ds. Bezpieczeństwa KP MO 

w Częstochowie
 1958-1974 inspektor Inspektoratu Kierownictwa KW MO 

w Katowicach
 1975 starszy inspektor Inspektoratu Kierownictwa KW MO 

w Katowicach
 1975-1981 naczelnik Wydziału „W” KW MO w Katowicach 

(perlustracja korespondencji)

Ur. 4 IX 1921 r. w Trzepizurach, pow. Częstochowa.
W UB/SB w latach 1945-1967.

 1954-1955 zastępca kierownika MUdsBP w Bytomiu 
 1955-1956 kierownik MUdsBP w Bytomiu
 1956-1958 zastępca komendanta ds. Bezpieczeństwa KM MO 

w Bytomiu
 1958-1963 zastępca komendanta ds. Bezpieczeństwa KM MO 

w Częstochowie

Kpt. Kowalik osobiście obsługuje 2 tajnych współpracow-
ników i jednego informatora. Z agenturą pracuje dobrze…
zna całą agenturę, zna jej wartość i organizuje z nią 
planową pracę.



8TWARZE CZĘSTOCHOWSKIEJ  BEZPIEKI

Zastępcy komendanta ds. Bezpieczeństwa/ 
Służby Bezpieczeństwa

 w latach 1956-1975

Władysław Syjota

Stanisław Cyba 

Ur. 7 III 1919 r. w Międzybrodziu Bialskim, pow. Biała.
W UB/SB w latach 1945-1973.

 1950 zastępca szefa PUBP w Gliwicach
 1950-1951 zastępca szefa PUBP w Cieszynie
 1951-1953 szef PUBP w Pszczynie
 1953-1955 szef MUBP w Sosnowcu
 1955-1956 kierownik PUdsBP w Będzinie 
 1956-1963 zastępca komendanta ds. Bezpieczeństwa KP MO 

w Cieszynie
 1963-1973 zastępca komendanta ds. SB KM MO 

w Częstochowie

Wymieniony jest pracownikiem o dużych umiejętnościach. 
Potwierdził to w okresie wypadków czechosłowackich, gdzie 
przez pewien czasu przebywał służbowo na tamt[ejszym] 
terenie, dostarczając kierownictwu na bieżąco informacje 
o panującej tam sytuacji.

Ur. 8 V 1929 r. w Strzemieszycach, pow. Będzin.
W UB/SB w latach 1949-1978.

 1968-1972 zastępca naczelnika Wydziału III KW MO 
w Katowicach (działalność antypaństwowa)

 1972-1973 zastępca komendanta ds. SB KMiP MO 
w Częstochowie

 1973 p. o. I zastępcy komendanta ds. SB KMiP MO 
w Częstochowie

 1973-1975  I zastępca komendanta ds. SB KMiP MO 
w Częstochowie

 1975 naczelnik Wydziału IV KW MO w Częstochowie 
(Kościół)

 1975-1978  naczelnik Wydziału Inspekcji KMiP MO 
w Częstochowie
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Zastępcy komendanta ds. Bezpieczeństwa/ 
Służby Bezpieczeństwa

 w latach 1956-1975

Ryszard Puchała 

Augustyn Wilczek 

Ur. 22 III 1922 r. w Ostrowach, pow. Częstochowa.
W UB/SB w latach 1945-1971.

 1958-1960 zastępca komendanta ds. Bezpieczeństwa KP MO 
w Będzinie 

 1960-1962 kierownik Grupy 5A Wydziału III z siedzibą 
w Częstochowie KW MO  w Katowicach (Kościół)

 1962-1963 kierownik Grupy 4 Wydziału IV z siedzibą 
w Częstochowie KW MO w Katowicach 

 1963-1967 II zastępca komendanta ds. Bezpieczeństwa  
KM/KMiP MO w Częstochowie

 1967-1971 I zastępca komendanta ds. SB KMiP MO 
w Częstochowie

 W okresie opiniowanym mjr Puchała jako II Zastępca Ko-
mendanta Miasta ds. Bezpieczeństwa nadzorował pracę ope-
racyjną po zagadnieniu reakcyjnej części kleru na tere-
nie miasta i powiatu Częstochowa. Działalność reakcyjnego 
skupiska kleru w Częstochowie ze względu na miejsce kultu 
religijnego rzutuje na podobne skupiska w kraju. Stąd wy-
łania się konieczność szybkiego przekazywania informacji 
o zamierzeniach kleru i współdziałania z innymi jednost-
kami przy operacyjnym zabezpieczaniu różnych akcji.

Ur. 20 XII 1926 r. w Brzozie Stadnickiej, pow. Łańcut.
W UB/SB w latach 1952-1987.

 1973-1975 zastępca komendanta MO ds. SB KMiP 
w Częstochowie

 1975-1980 naczelnik Wydziału II KW MO w Częstochowie 
(kontrwywiad)

 1982-1983 zastępca naczelnika Wydziału II KW MO 
w Częstochowie

 1983 zastępca kierownika ds. SB KM MO w Lublińcu
 1983-1987 zastępca szefa ds. SB RUSW w Lublińcu

 [Ppłk A. Wilczek] będąc wymagającym wobec siebie, po-
trafi konsekwentnie egzekwować rzetelne wykonywanie obo-
wiązków zarówno od podwładnych jak i współtowarzyszy.
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Komendanci wojewódzcy MO

Mieczysław Długoszewski 

Edward Kłosowski 

Ur. 13 VII 1926 r. w Częstochowie.
W UB/SB w latach 1948-1980.

 1961-1967 zastępca naczelnika Wydziału II KW MO 
w Kielcach (kontrwywiad)

 1967-1970 naczelnik Wydziału II KW MO w Kielcach
 1970-1975 zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB 

w Kielcach
 1975- 1980 komendant wojewódzki MO w Częstochowie

W pracy jest bardzo aktywny, przejawia dużo troski 
i inicjatywy na odcinku podniesienia poziomu pracy ope-
racyjnej w Wydziale. Dzięki czemu kierowany przez niego 
kolektyw systematycznie osiąga coraz lepsze wyniki. Po-
dobnie stara się oddziaływać na jednostki terenowe (...). 
Jest pracowity, obowiązkowy i zdyscyplinowany. 

Ur. 9 V 1936 r. w Hrankach, pow. Bobrka.
W MO w latach 1959-1990.

 1962-1965 zastępca komendanta powiatowego MO 
w Kościerzynie

 1965-1966 komendant powiatowy MO w Kościerzynie
 1966-1971 komendant powiatowy i miejski MO w Tczewie
 1971-1975 komendant powiatowy i miejski MO w Elblągu
 1975-1980 zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. 

Służby Milicji w Elblągu 
 1980-1983 komendant wojewódzki MO w Częstochowie
 1983 komendant stołeczny MO
 1983-1989  szef SUSW w Warszawie 
 1989-1990  zastępca komendanta głównego MO 

Jest oficerem sumiennym i zrównoważonym. Swą postawą, 
zaangażowaniem i ofiarnością właściwie oddziałowuje na 
funkcjonariuszy obu służb. Cechuje go dobry zmysł orga-
nizacyjny, inicjatywa i umiejętność pracy z ludźmi. Cie-
szy się autorytetem i zaufaniem.
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Komendanci wojewódzcy MO

Bronisław Galant

Henryk Wojciechowski 

Ur. 22 III 1929 r. w Bugaju, pow. Częstochowa.
W MO/UB/SB w latach 1945-1990.

 1960-1962 zastępca naczelnika Wydziału II KW MO w Koszalinie 
(kontrwywiad)

 1962-1971 naczelnik Wydziału „B” KW MO w Koszalinie (obserwacja)
 1971-1973 starszy inspektor Inspektoratu Kierownictwa KW MO 

w Koszalinie
 1976-1981 naczelnik Wydziału II KW MO w Koszalinie
 1981-1983 zastępca komendanta wojewódzkiego ds. SB w Rzeszowie 
 1983-1989 komendant wojewódzki MO/szef WUSW w Częstochowie

Kierowane przez niego jednostki i zespoły ludzkie uzyskiwa-
ły i uzyskują bardzo dobre wyniki w pracy partyjnej, zawodowej 
i społecznej (…). Ppłk. Bronisław Galant po objęciu stanowiska Na-
czelnika Wydziału II w 1976 roku podniósł na wyższy poziom prace 
zawodową na odcinku prowadzenia spraw operacyjnych i pozyskania 
osobowych źródeł informacji (nastąpił wzrost o 50% TW ). 

Ur. 12 I 1925 r. w Rzeszówku, pow. Jędrzejów.
W UB/SB/MSW w latach 1945-1987.

 1950 zastępca szefa PUBP w Żaganiu
 1950-1952 zastępca naczelnika Wydziału IV WUBP w Zielonej Górze 

(ochrona gospodarki)
 1952-1953 naczelnik Wydziału IV WUBP w Zielonej Górze
 1953-1954 naczelnik Wydziału IX WUBP w Zielonej Górze (ochrona 

przemysłu)
 1954-1956 naczelnik Wydziału IV WUdsBP w Zielonej Górze 

(ochrona gospodarki))
 1958-1962 zastępca naczelnika Wydziału III KW MO w Zielonej Górze 

(działalność antypaństwowa)
 1962-1963 naczelnik Wydziału IV KW MO w Zielonej Górze (Kościół)
 1963-1967 II zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa 

w Zielonej Górze 
 1967-1969 zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Zielonej Górze 
 1969-1975  zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Krakowie 
 1975-1983  zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Częstochowie
 1983 zastępca szefa WUSW w Częstochowie
 1983 zastępca dyrektora Departamentu Kadr MSW

Zastępcy komendanta ds. SB / szefa ds. SB
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Zastępcy komendanta ds. SB / szefa ds. SB

Stanisław Boczek 

Stanisław Hanusiak 

Ur. 5 III 1940 r. w Koćmierzowie pow. Sandomierz.
W SB w latach 1963-1987.

 1976-1978 zastępca naczelnika Wydziału IV KW MO 
w Częstochowie (Kościół)

 1978-1983 naczelnik Wydziału IV KW MO w Częstochowie 
 1983-1989 zastępca szefa ds. SB WUSW w Częstochowie

 (…) por. Boczek jest pracownikiem zdyscyplinowanym, obo-
wiązkowym, i sumiennym. Zarówno poprzednio, jak i w okre-
sie dwóch lat wykazywał się zawsze dobrymi wynikami w pra-
cy. W jego operacyjnym zainteresowaniu pozostaje parafia 
św. Barbary, bp Fr[anciszek]. Musiel, Towarz[ystwo] Przy-
jaciół „KUL”, Sąd Biskupi, Ref. Nauczania Wiary. Po wy-
mienionym zagadnieniu pracuje od grudnia 1970 r. Pracę 
zawodową stara się doskonalić, Jest dociekliwy i skrupu-
latny.(…)
W jego operacyjnym zainteresowaniu pozostaje Zakon Oj-

ców Paulinów na Jasnej Górze wraz z Instytutem Pryma-
sowskim. Wspólnie z por. Warczewskim prowadzą 66 teczek 
ewidencji operacyjnej na poszczególnych zakonników oraz 
sprawę obiektową.

Ur. 1 I 1935 r. w Więciórce, pow. Myślenice.
W UB/SB w latach 1954-1989.

 1974 zastępca naczelnika Wydziału „W” KW MO w Krakowie 
(perlustracja korespondencji)

 1974-1975 inspektor Inspektoratu Kierownictwa SB KW MO 
w Krakowie

 1975-1976 starszy inspektor Inspektoratu Kierownictwa SB KW MO 
w Krakowie

 1976-1980 zastępca naczelnika Wydziału III„A” KW MO w Krakowie 
(kontrola przemysłu)

 1980-1984 naczelnik Wydziału II KW MO/WUSW w Krakowie 
(kontrwywiad)

 1984-1988 zastępca szefa ds. SB WUSW w Częstochowie
 1988 główny specjalista w Kierownictwie WUSW 

w Częstochowie

Wysoce inteligentny, przedsiębiorczy, sprytny i odważny oraz 
nadzwyczaj pracowity. Posiada predyspozycje do dalszych studiów 
i nauki języków obcych. Poglądy ateistyczne. Posiada umiejęt-
ność kierowania zespołem pracowników
(…) Na kontakcie posiada 5-ciu tajnych współpracowników. Pro-

wadzi dwie sprawy operacyjnego sprawdzenia. Posiada 2 LK oraz 
12 K.O. Zasób wiedzy operacyjnej jak i kwalifikacje ma należy-
te. Przejawia w pracy sporą dozę inicjatywy własnej.
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Zastępcy komendanta ds. SB / szefa ds. SB

Zygmunt Majka 

Eugeniusz Chłąd 

Ur. 19 III 1939 r. w Książnicy Wielkiej, pow. Kazimierza Wielka.
W latach 1978-1979 odbył 10-cio miesięczne przeszkolenie 

w Wyższej Szkole KGB w Moskwie. 
W SB w latach 1961-1990.

 1976-1978 zastępca naczelnika Wydziału IV KW MO 
w Krakowie (Kościół)

 1981-1983 naczelnik Wydziału IV KW MO w Krakowie
 1983-1987 naczelnik Wydziału IV WUSW w Krakowie
 1989-1990 zastępca szefa ds. SB WUSW w Częstochowie

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do służby operacyj-
nej nie mundurowej – specjalnej MO i przydzielenie mnie 
do Miechowa. Podanie uzasadniam następująco: W w/w pra-
cy swe młode siły a z biegiem czasu doświadczone, będę 
mógł poświęcić w walce z elementem wrogo nastawionym do 
naszego ustroju a każde moje osiągnięcie w tej pracy bę-
dzie małą cegiełką w utrwalaniu Komunizmu w przyszłości, 
a obecnie Socjalizmu w naszym Kraju. W pracy postaram się 
być zdyscyplinowany i nie zawiodę swych władz.

Ur. 16 VI 1937 r. w Częstochowie.
W SB w latach 1961-1990.

 1980-1989 naczelnik Wydziału „W” KW MO/WUSW 
w Częstochowie (perlustracja korespondencji)

(…) konsekwentna troska o poprawę organizacji pracy, 
wprowadzenie metod współzawodnictwa i zwiększone w ostat-
nim czasie wymagania wobec podwładnych z jego strony, 
spowodowały znaczny postęp w uzyskiwanych przez wydział 
wynikach. Pewne trudności w kształtowaniu stosunków z pod-
władnymi, głównie na tle zwiększonych wymagań jakie im 
postawił, miały charakter przejściowy i ustąpiły wskutek 
konsekwencji w obiektywizowaniu ocen.

Naczelnicy Wydziałów
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Naczelnicy Wydziałów

Andrzej Faltus 

Andrzej Fijał 

Ur. 23 IX 1927 r. w Jawiszowicach, pow. Oświęcim.
W SB w latach 1957-1986.

 1970-1975 I zastępca komendanta ds. SB KP MO w Zawierciu
 1975-1979 naczelnik Wydziału III KW MO w Częstochowie 

(działalność antypaństwowa)
 1979-1981 naczelnik Wydziału III „A” KW MO 

w Częstochowie (kontrola przemysłu)

W pracy zawodowej za okres od 1957 r. wykazał się pra-
cowitością i zamiłowaniem. Posiadał jednak duże trudno-
ści przy opracowaniu i realizacji poważniejszych przed-
sięwzięć operacyjnych, szczególnie dotyczy to pracy nad 
sprawami i agenturą, którą posiadał na swoim kontakcie. 
Trudności te potęgowane były jeszcze tym, że przy wyko-
nywaniu przedsięwzięć operacyjnych jest on nieskoordyno-
wanym i chaotycznym. Wymagał przez to częstej i wnikli-
wej kontroli tak w pracy z agenturą jak i w prowadzonych 
sprawach. (…) Obok wymienionych braków stwierdzono, że 
kpt. Faltus nie potrafi krytycznie ustosunkować się do 
swoich poczynań. Fakty zwracania mu uwagi na braki w pra-
cy operacyjnej lub nieodpowiednie postępowanie starał się 
podciągać pod nagonkę na jego osobę.

Ur. 31 III 1935 r. w Borzęcicach, pow. Myślenice.
W SB w latach 1961-1990.

 1976-1980 zastępca naczelnika Wydziału IV KW MO 
w Częstochowie (Kościół)

 1980-1984 naczelnik Wydziału Paszportów KW MO/WUSW 
w Częstochowie

 1984-1989 naczelnik Wydziału IV WUSW w Częstochowie
 1989-1990 naczelnik Wydziału Studiów i Analiz WUSW 

w Częstochowie

(…) Z trudnych obowiązków służbowych wywiązuje się bar-
dzo dobrze. Często sam podejmuje decyzje o ważkich przed-
sięwzięciach operacyjnych, przy czym cechuje go w takich 
chwilach wszechstronne rozpoznanie faktycznego stanu, 
obiektywizm i prawidłowa ocena sytuacji. (…)
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Naczelnicy Wydziałów

Lech Gryl 

Jan Hodowany 

Ur. 17 XII 1949 r. w Częstochowie.
W SB w latach 1974-1990.

 1986 p.o. naczelnika Wydziału „T” WUSW 
w Częstochowie (technika operacyjna)

 1986-1987 zastępca naczelnika Wydziału „T” WUSW 
w Częstochowie

 1987-1990 naczelnik Wydziału „T” WUSW w Częstochowie

(…) od 1 listopada 1985r. (…)faktycznie kierował wy-
działem [„T”] samodzielnie kpt. Lech Gryl. Sprawdził 
się w tym charakterze jako dobry organizator, inicju-
jący uprawnienia natury technicznej, a także podejmują-
cy trafne rozwiązania kadrowe i organizacyjne. Właściwie 
kierował powierzonym mu kolektywem. Pracę zawodową łączy 
umiejętnie z aktywną działalnością partyjną i społeczną 
- jest członkiem Egzekutywy KZ PZPR, przewodniczącym Za-
kładowej Komisji Kontrolno- Rewizyjnej PZPR. Prezentuje 
właściwą postawę ideową i moralną.

Ur. 3 III 1954 r. w Wadowicach.
W SB w latach 1978-1990.

 1984-1990 naczelnik Wydziału Śledczego SB WUSW 
w Częstochowie

(…) jego okres adaptacji zawodowej w Wydziale był sto-
sunkowo krótki. Po półrocznym okresie wdrożeniowym Jan 
Hodowany samodzielnie prowadził postępowania karne, wy-
kazując w nich duże zaangażowanie. W posiadanych sprawach 
wykazał, że potrafi odpowiednio kierować pracą z podej-
rzanymi w celu realizacji zamierzonych czynności proce-
sowych, co jest rzeczą niezmiernie ważną w pracy śled-
czej.
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Naczelnicy Wydziałów

Stanisław Kotnis 

Jan Litewka 

Ur. 14 II 1946 r. w Udorzu, pow. Olkusz.
W SB w latach 1968-1986.

 1981-1985 zastępca naczelnika Wydziału „T” KWMO/WUSW 
w Częstochowie (technika operacyjna)

 1985  naczelnik Wydziału „T” WUSW w Częstochowie

(…) Wykazując odpowiednie predyspozycje psychiczno - 
fizyczne i zainteresowanie pracą instalacyjną, w 1973 r. 
przeszedł do pracy w Sekcji instalacji PP [podsłuch po-
kojowy]. Na tym odcinku pracy, w bardzo krótkim czasie 
stał się przodującym pracownikiem (…) i od 1978 r. objął 
stanowisko kierownicze. 

Ur. 17 V 1922 r. w Łazach, pow. Zawiercie.
W UB/SB w latach 1950-1978. 

 1975-1978 naczelnik Wydziału „B” KW MO w Częstochowie 
(obserwacja)

Spośród zasadniczych cech charakteru kpt Litewki należy 
wymienić: obowiązkowość, terminowość i zdyscyplinowanie. 
W tych sprawach zawsze był przykładem dla młodych pra-
cowników.(…) W sprawach polityki wewnętrznej i między-
narodowej zajmuje zawsze prawidłowe stanowisko co wyni-
ka z jego przekonań światopoglądowych, ideowych i dużej 
wiedzy politycznej.
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Naczelnicy Wydziałów

Teodor Okwiet 

Alojzy Perliceusz 

Ur. 1 IV 1924 r. w Wielkim Borze, pow. Częstochowa.
W UB/SB w latach 1945-1980.

 1950-1951 zastępca szefa PUBP w Środzie Śląskiej
 1951-1952 zastępca szefa PUBP w Bystrzycy
 1952-1955 szef PUBP w Oleśnicy
 1955-1956 kierownik PUdsBP w Wołowie
 1957-1975 zastępca komendanta ds SB KP MO w Wołowie
 1975-1980 naczelnik Wydziału „W” KW MO w Częstochowie 
  (perlustracja korespondencji) 

(…) całkowicie oddany sprawie socjalizmu i Polsce Lu-
dowej, (…) zdecydowanie tępił wrogą działalność elemen-
tów kułackich i wrogich obecnej rzeczywistości.

Ur. 25 IX 1928 r. w Popowicach, pow. Wieluń.
W 1974 r. odbył 10-cio miesięczne przeszkolenie  

w Wyższej Szkole KGB w Moskwie.
W UB/SB w latach 1951-1990.

 1957-1963 zastępca komendanta ds. Bezpieczeństwa KP MO 
w Łasku

 1963-1967 zastępca komendanta ds. Bezpieczeństwa KMiP 
MO w Piotrkowie Trybunalskim

 1967-1975 I zastępca komendanta ds. SB KMiP MO 
w Piotrkowie Trybunalskim

 1975-1978 naczelnik Wydziału IV KW MO w Częstochowie 
(Kościół)

 1978-1983 zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB 
w Przemyślu 

 1983 zastępca szefa WUSW ds. SB w Przemyślu
 1983-1989 zastępca szefa WUSW ds. SB w Piotrkowie 

Trybunalskim
1989-1990  szef WUSW w Piotrkowie Trybunalskim 

(…) w pełnieniu obowiązków służbowych wykazuje wie-
le zaangażowania, inicjatywy i samodzielności. Za cało-
kształt pracy partyjno-społecznej i zawodowej wielokrot-
nie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i resortowymi. 
Posiada skrystalizowany światopogląd materialistyczny. 
Cechuje go właściwa postawa etyczno-moralna.
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Naczelnicy Wydziałów

Maciej Pruszyński 

Mirosław Puchalski 

Ur. 16 III 1946 r. w Częstochowie.
W 1983 r. odbył 6-cio miesięczne przeszkolenie  

w Wyższej Szkole KGB w Moskwie.
W SB w latach 1968-1990.

 1979-1981 zastępca naczelnika Wydziału III „A” KW MO 
w Częstochowie (kontrola przemysłu)

 1981-1986 zastępca naczelnika Wydziału V KW MO/WUSW 
w Częstochowie (kontrola przemysłu)

 1986-1989 naczelnik Wydziału V WUSW w Częstochowie
 1989-1990 naczelnik Wydziału Ochrony Gospodarki WUSW 

w Częstochowie

Ur. 10 XII 1932 r. w Sosnowcu.
W UB/SB w latach 1950-1979.

 1972-1975 inspektor Inspektoratu Kierownictwa KW MO 
w Katowicach 

 1975-1979 naczelnik Wydziału Śledczego KW MO 
w Częstochowie
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Naczelnicy Wydziałów

Aleksander Skrzypczyk 

Aleksander Stolarczyk 

Ur. 14 XI 1939 r. w Porębie, pow. Zawiercie.
W MO/SB w latach 1963-1990.

 1980-1985 zastępca naczelnika Wydziału III KW MO 
w Częstochowie (działalność antypaństwowa)

 1985-1989 naczelnik Wydziału VI WUSW w Częstochowie 
(ochrona rolnictwa)

Ur. 1 VI 1936 r. w Częstochowie.
W SB w latach 1962-1990.

 1975-1979 zastępca naczelnika Wydziału III KW MO 
w Częstochowie (działalność antypaństwowa)

 1981 naczelnik Wydziału III „A” KW MO 
w Częstochowie (kontrola przemysłu)

 1981-1983 naczelnik Wydziału V KW MO w Częstochowie 
(kontrola przemysłu)

 1983-1986 naczelnik Wydziału V WUSW w Częstochowie
 1988-1990 p. o. kierownika i kierownik Inspektoratu 

Ochrony Przemysłu WUSW w Częstochowie

(…) w okresie zajść marcowych wyróżnił się swą praco-
witością i dobrym rozeznaniem środowisk studenckich na 
Politechnice Częstochowskiej. 
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Naczelnicy Wydziałów

Stanisław Sułek 

Witold Szewczyk 

Ur. 30 III 1933 r. w Piastowie, pow. Radom.
W UB/SB w latach 1953-1983.

 1978-1980  zastępca naczelnika Wydziału Paszportów KW MO 
w Częstochowie

 1980-1983  naczelnik Wydziału Śledczego SB KW MO 
w Częstochowie

Posiada umiejętności organizacyjne, potrafi w sposób 
właściwy podejmować decyzje, które są merytoryczne, słusz-
ne i zasadne. Ma duże poczucie odpowiedzialności w wyko-
nywaniu pracy zawodowej i społecznej. W sposób właści-
wy przestrzega tajemnicy państwowej i służbowej. Cechuje 
go koleżeński stosunek do współtowarzyszy. Jest bardzo 
taktowny, uczynny i opanowany, obowiązkowy i zdyscypli-
nowany. Potrafi być również samokrytyczny, co pomaga mu 
w ocenach i kierowaniu własnym postępowaniem.(…)

Ur. 27 I 1938 r. w Sosnowcu.
W SB w latach 1960-1990.

 1975-1979 zastępca naczelnika Wydziału III KW MO 
w Katowicach (działalność antypaństwowa)

 1979-1989 naczelnik Wydziału III KW MO w Częstochowie

W pracy cechuje go energia i zaangażowanie oraz właści-
wy stosunek do przełożonych i podwładnych. W rozwiązywa-
niu problemów operacyjnych stosuje formy, metody i środki 
pracy operacyjnej w sposób nie-szablonowy, wzbogacając 
je o elementy gry i kombinacji operacyjnej.
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Naczelnicy Wydziałów

Edmund Woronecki
(właśc. Edmund Pasiciel)

Zbigniew Zelmański 

Ur. 7 I 1929 r. w Saint Etienne (Francja).
W UB/SB w latach 1949-1985.

 1975-1985 naczelnik Wydziału „T” KW MO w Częstochowie 
(technika operacyjna)

Ur. 19 VI 1937 r. w Podhorcach, pow. Stryj.
W MO/SB w latach 1956-1990.

 1977-1979 zastępca naczelnika Wydziału „B” KW MO 
w Częstochowie (obserwacja)

 1979-1990 naczelnik Wydziału „B” KW MO w Częstochowie 

(…)Systematycznie pracuje nad podnoszeniem kwalifika-
cji zawodowych i wiedzy ogólnej studiując literaturę spe-
cjalistyczną oraz wybrane zagadnienia z periodyków poli-
tycznych oraz społeczno-gospodarczych. Posiadaną wiedzę 
zawodową wykorzystuje biorąc aktywny udział w szkoleniach 
zawodowych w wydziale oraz praktycznie stosując ją do 
działań profilaktycznych i represyjnych przeciwko prze-
stępcom gospodarczym.


