
Sob6tka 1D70 3 

MIECZYSLA W SODEL 

KSZTALTOWANIE SIE; ORGANÖW SLUZBY BEZPIECZENSTWA 
PUBLICZNEGO NA DOLNYM SLf\SKU W 1945 ROKU * 

Powolany 21 VII 1944 r. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 
przej11! pe!ni� wladzy panstwowej na terenach jui wyzwolonych i spra
wowal i'l opieraj11c si� na powolanych jeszcze w podziemiu radach na
rodowych. Tworzenie si� nowego aparatu wladzy panstwowej wymagalo 

zagwarantowania mu powszechnego bezpieczenstwa. Zadanie to powierzo
ne zosta!o utworzonemu 21 VII 1944 r. Resortowi Bezpieczenstwa Publicz
nego. Jego gl6wnym zadaniem w tym okresie bylo zorganizowanie ochro-

ny dla przedstawicieli wladzy ludowej oraz jej ochrona przed dzialal
nosci11 wrogiej, rodzimej i zagranicznej, reakcji. 

W ciqgu lat pocz11tkowy zakres sluiby bezpieczenstwa ulegal znacznym 
zmianom. W fazie pocz11tkowej opr6cz zapewniania bezpieczenstwa przed
stawicielom wladzy naleialo jednoczesnie do tego resortu rozpoznawanie 
i likwidowanie wrogiego podziemia politycznego z jednoczesnym przeciw
dzia!aniem nasilajqcej si� dzialalnosci dywersyjno-szpiegowskiej, prowa
dzonej przez rodzime i obce osrodki dywersyjne. Te „podstawowe zadania 
sluiby bezpieczenstwa nie zmienialy si� od momentu powolania organ6w 
bezpieczenstwa - niezaleinie od ich nazwy i struktury organizacyjnej -
ai do chwili obecnej. Natomiast tresc poszcze_g6lnych zadan w zakresie 
ochrony ustroju demokratycznego ulegala ewolucji, zaleinie od konkret
nego ukladu politycznego i klasowego zar6wno w kraju, jak i w skali 
mi�dzynarodowej. Zmiany w metodach dzialania i tresci realizowanych 
zadan nast�powaly przede wszystkim w zwi11zku z systematycznym umac
nianiem si� wladzy ludowej i wci11i rosn11cym dla niej poparciem ze strony 
coraz szerszych rzesz spoleczellstwa" 1. 

* Artykul niniejszy ma charakter materialowy, zostal w caloSci opracowany na 

podstawie sprawozdania Komendy Wojew6dzkiej Milic:ji Obywatelskiej we Wroclawiu 

(AKWMO, materialy bez sygnatury), z pomini�ciem znanej literatury przedmiotu. 
1 W walce o utrwalenie wtadzy ludowej w Polsee 1944-1947, s. 183. 
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Struktura organizacyjna resortu bezpieczenstwa publicznego podporz11d
kowana zostala tresci wykonywanych przez niego zadan. Hierarchicznie 
najnizszq plac6wk11 tego resortu byly powiatowe urz�dy bezpieczenstwa 
publicznego (PUBP), kt6re bezposrednio podlegaly wojew6dzkim urz�dom 
bezpieczenstwa publicznego (WUBP), a te z kolei Ministerstwu Bezpie
czenstwa Publicznego (MBP). Struktura ta byla jednolita dla caiego 
kraju i odpowiadala zadaniom, jakie kierownictwo partyjne i rz11dowe 
stawialo przed tymi organami w danym okresie. Rozkazem personalnym 
z 7 IV 1945 r. (nr 69) ministra bezpieczenstwa publicznego Stanislawa 
Radkiewicza kierownik Wojew6dzkiego Urz�du Bezpieczenstwa Publiczne
go w Kielcach otrzymal polecenie wydzielenia sposr6d funkcjonariuszy 
tegoz urz�du grupy operacyjnej na potrzeby Dolnego Sl11ska. Grupa ta 
liczyc miala okolo 35 funkcjonariuszy UB zaopatrzonych w zywnosc na 
15 dni. Kierownictwo WUBP w Kielcach zobowi11zane zostalo ponadto do 
przydzielenia tej grupie odpowiedniej ilosci srodk6w transportowych. 
Na czele grupy operacyjnej organizowanej w Krakowie stan11l dotych
czasowy kierownik WUBP w tym miescie, byly dow6dca miechowskiego 
okr�gu Armii Ludowej, mjr Stanislaw Imiolek-Sliwa 2• Grupa ta okolo 
10 IV 1945 r. wyjechala do Warszawy dla uzyskania odpowiednich instru
kcji od MBP. Po otrzymaniu instrukcji przyby!a do Kiele celem pol11cze
nia si� z kieleck11 grup11 operacyjnq. W obu grupach przewazali partyzanci 
AL reprezentuj11cy r6zne okr�gi. Byli tam m. in. Wladyslaw· W11torek, 
Jakub G6rny, Aleksander Zdziechowicz, Henryk Kaminski, Zygmunt 
W6jcik, Julian Lach i wielu innych. 

Grupa operacyjna wyruszyla do Wroclawia 15 IV 1945 r. Po przybyciu 
na teren Dolnego Sl11ska z uwagi na trwajqce jeszcze walki we Wroc!awiu 
na tymczasow11 siedzib� wybrano K;,ty Wroclawskie 3. W przewidywaniu 
dluzszego tutaj pobytu przyst<1piono do organizowania siedziby urz�du 
oraz mieszkan dla funkcjonariuszy. W tym celu zostaly zaj�te dwa jedno
pi�trowe domy w Rynku. Bylo to pierwsze lokum WUBP na Dolnym 
$lqsku. St<1d tez rozpocz�to organizowanie plac6wek terenowych. Jako 
jedne z pierwszych powsta!y PUBP w Brzegu, Miliczu, Olesnicy, Olawie. 
Obsady tych plac6wek byly pocz<1tkowo bardzo szczuple, nie przekraczaly 
bowiem kilku os6b. 

Z braku jakichkolwiek srodk6w transportowych grupy operacyjne wy
jezdzaly do poszczeg6lnych powiat6w i miast „wlasnym przemyslem". 
Jednym z najpopularniejszych srodk6w lokomocji w tym okresie byly 
zaprz�gi konne. Trudnosci komunikacyjne powodowaly, ze poszczeg6lne 

2 Sprawozdanie WUBP we Wroclawiu, AKWMO we Wroclawiu, materialy bez 

sygnatury. 

a TamZe. 
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grupy operacyjne docieraly do przeznaczonych powiat6w z powaznym 
op6znieniem. Brak material6w zr6dlowych z tego okresu uniemozliwia 
dokladne ustalenie czasu powstania pierwszych PUBP na Dolnym Slqsku. 
W przyblizeniu okresla si�, iz nastqpilo to w drugiej polowie kwietnia 
1945 r. Jednym z pierwszych pracownik6w PUBP w l\liiliczu byl J6zef 
Turek. Do Olesnicy skierowani zostali m. in. Jan Baran, kt6remu powie
rzono obowiqzki kierownika urz�du, oraz J6zef Kr6lik, Zygmunt Lipiec. 
Kierownikiem PUBP w Olawie mianowany zostal Edward Iskra. Pozo
stala cz�si: grupy operacyjnej przebywala nadal w Kqtach Wroclawskich. 
Dzialalnosi: jej ograniczala si� w6wczas w zasadzie do prac organizacyj
nych i porzqdkowych. 

Po kapitulacji niemieckiego garnizonu we Wroclawiu WUBP prze
nosi si� do Wroclawia. Na swojq pierwszq siedzib� wybrano budynek 
w okolicy Dworca Swiebodzkiego przy ul. Podwale. Na mieszkania dla 
pracownik6w przeznaczono budynek przy ul. Spokojnej. Zdolnosi: opera
cyjna WUBP byla w tym okresie niewielka. Liczyl on bowiem w6wczas 
20 pracownik6w. Praca tak malej grupy w warunkach dopiero eo wyzwo
lonego i ogromnie zniszczonego miasta byla bardzo trudna i niebezpieczna. 
W plonqcym jeszcze Wroclawiu grasowaly liczne bandy zlozone z niedobi
tk6w hitlerowskich. W piwnicach zburzonych dom6w ukrywali si� fun!k
cjonariusze SS i policji. Pqez wiele jeszcze dni po wyzwoleniu padaly 
we Wroclawiu strzaly i gin�li ludzie. W tej specyficznej atmosferze 
skromny liczbowo aparat bezpieczenstwa nie m6gl rozpoczqi: swojej wla
sciwej dzialalnosci. Liczba pracownik6w 6wczesnego WUBP pozwalala 
jedynie na pelnienie slu.Zby wartowniczej i czuwanie nad �ieniem i Zy
ciem czlonk6w grupy. 

Przed przyst<1pieniem do wykonywania podstawowych obowi<1zk6w 
nalezalo dokonai: rekrutacji nowych pracownik6w urz�du. Pierwszego 
werbunku dokonywano sposr6d miejscowej ludnosci autochtonicznej, 
nast�pnie wsr6d polskich osadnik6w coraz smielej i liczniej przybywajq
cych do miasta. Akcj� werbunkow') prowadzono r6wniez wsr6d Polak6w 
powracajqcych do kraju z niemieckich oboz6w. Z powodu olbrzymiego 
zapotrzebowania nie dokonywano zadnych w zasadzie weryfikacji zglasza
jqcych si� do pracy w organach UB ludzi. Wystarczala w tym okresie na 
og61 sama ch�i: kandydata do pracy. Przyjmowano wi�c wszystkich, kt6-
rzy na pierwszy rzut oka do rüej si� nadawali, a wi�c byli zdrowi, a eo 
najwazniejsze, chcieli pracowai: na tym odpowiedzialnym odcinku. Nie 
jest wi�c rzeczq przypadku, iz w szeregi UB trafili r6wniez ludzie, kt6rzy 
znaleZC si� tarn nie powinni. 

W pierwszej polowie maja 19·15 r. przybywa do Wroclawia kolejna 
18-osobowa grupa skierowana do pracy w organach UB przez WUBP 
w Kielcach. W znacznym stopniu wzmocnila ona skromne dotychczas 
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sily samego wroclawskiego WUBP. Wsr6d nowo przybylych przewazali 
r6wniez byli partyzanci AL, chociaz nie braklo wsr6d nich czlonk6w 
i Stronnictwa Ludowego, i Robotniczej Partii Polskich Socjalist6w 
(RPPS). Zwi�kszony stan WUBP (liczqcy obecnie okolo 45 os6b) pozwolil 
na zorganizowanie i przeprowadzenie pierwszej operacji przeciwko ukry
wajqcym si� cz!onkom SS, dzia!aczom NSDAP i by!ym funkcjonariuszom 
niemieckiej policji. Akcja ta zostala przeprowadzona wsp6lnie z jedno
stkami radzieckimi. Czynnej pomocy w tym zakresie udzielili niemieccy 
antyfaszysci, wskazujqcy niejednokrotnie miejsca, w kt6rych ukrywali si� 
hitlerowscy zbrodniarze. Dzi�ki tej pomocy udalo si� aresztowac wielu 
dzia!aczy NSDAP i zbrodniarzy wojennych. 

W pierwszych dniach czerwca 1945 r. zgodnie z decyzjq wladz cen
tralnych wszystkie wojew6dzkie instytucje Dolnego Slqska zostaly prze
niesione do Legnicy. WUBP zajql tarn poczqtkowo budynek przy ul. 
Zlotej. Na mieszkania dla pracownik6w przeznaczono kilka budynk6w 
w Sqsiedztwie. Warunki pracy byly tutaj znacznie lepsze, jednakze krci
tkotrwaly pobyt w zaj�tych juz budynkqch nie pozwolil na rozwini�cie 
szerszej dzialalnosci. Przy ul. Z!otej siedziba WUBP miescila si� zaledwie 
kilka tygodni. Z kolei WUBP ulokowany zosta! przy ul. Dlugiej (obecna 
Swierczewskiego). 

Dodatkowym wzmocnieniem kadry by!o przybycie do Legnicy dal
szych 15 absolwent6w Centralnej Szkoly MBP w Lodzi oraz grupy towa
rzyszy skierowanych do pracy w WUBP przez Komitet Powiatowy PPR 
w Chrzanowie, Cz�stochowie, Wadowicach i B,;dzinie. To powazne wzmo
cnienie kadrowe umozliwilo kierownictwu WUBP przystqpienie do dal
szych prac organizacyjnych w terenie. Uformowane zostaly kolejne jed
nostki PUBP: w Namyslowie, Legnicy, Strzelinie, Sycowie i Trzebnicy. 
Do Namys!owa skierowano grup� operacyjnq pod kierownictwem cz!onka 
PPR J6zefa Kolanki. W Legnicy kierownikiem PUBP zostal Stanislaw 
Chruscinski. Organizacjq plac6wki w Strzelinie zajql si� byly pracownik 
PUBP w Zawierciu Kazimierz Kisiel. Obowü,zki kierownika PUBP w Sy
cowie powierzono Pawlowi Miroslawowi, a do Trzebnicy skierowany 
zostal z grupij operacyjnq Marek Gil. 

Znaczne zwi�kszenie liczby pracownik6w WUBP pozwolilo na dokona
nie niezb�dnych zmian organizacyjnych w samym urz�dzie. Celem dal
szego usprawnienia dzialalnosci powolano dw6ch zast�pc6w komendanta 
WUBP w osobach mjra Wlodzimierza Zacharewicza i mjra Bronislawa 
Trochimowicza. Dokonano daleko idqcego rozdzialu zadan wewnqtrz 
WUBP, eo umozliwilo lepsze i sprawniejsze gospodarowanie posiadanymi 
silami. W drugiej dekadzie czerwca wyslano kolejne grupy operacyjne 
do powiat6w p6zniej wyzwolonych. Grupy operacyjnie WUBP w tym 
okresie to male zespoly, majqce za zadanie zorganizowanie PUBP w wy-
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znaczonych powiatach. Stanowily one w zasadzie trzon kadry przyszlego 
urz�du, kt6ry dopiero powstawa! w wyniku dokonywania dalszych re
krutacji pracownik6w. W tym kolejnym etapie dzialalnosciq organizacyjnq 
obj�te zostaly nast�pujiice powiaty: boleslawiecki, bystrzycki, dzierzo
niowski, g6rowski, jaworski, jeleniog6rski, kamiennog6rski, klodzki, lu
banski, lw6wecki, sredzki, swidnicki, walbrzyski, wolowski, ziibkowicki, 
zgorzelecki i zlotoryjski. 

Do Boleslawca grupa operacyjna przyby!a w drugiej polowie czerwca 
1945 r. Zast�pcq kierownika PUBP zostal tu Jan Korycki. Na siedzib� 
urz�du wybrano budynek przy ul. Ogrodowej w pobliiu obiekt6w zajmo
wanych przez jednostki radzieckie. Kierownikiem PUBP w Bystrzycy 
Klodzkiej mianowano czlonka PPR, bylego partyzanta Jana Turka. Do 
Dzierioniowa skierowano grup� funkcjonariuszy pod kierownictwem Ta
deusza Bialego. W G6rze Slqskiej kierownikiem PUBP zostal czlonek PPR 
i by!y partyzant AL z terenu woj. krakowskiego J6zef Mitas. W Jaworze 
organizacjq urz�du zaj&l si� absolwent CS MBP w Lodzi Jan Kurczyna. 
Do Jeleniej G6ry skierowany zosta! z grupq wsp6lpracownik6w absolwent 
CS MBP Marian St�pien. W Kamiennej G6rze zorganizowano PUBP pod 
koniec czerwca 1945 r. J ego komendantem mianowano by!ego partyzanta 
AL Wladyslawa Bylic�. Do Klodzka skierowano grup� funkcjonariuszy 
pod kierownictwem by!ego pracownika PUBP w Kielcach Michala Solin
skiego. Do Lubania m. in. zosta! przydzielony Feliks Solarski. Do Lw6wka 
udala si� grupa operacyjna pod kierownictwem czlonka PPR Ryszarda 
Rybickiego. W Srodzie Sl&skiej organizacj� PUBP powierzono m. in. 
Tadeuszowi Gregorczykowi i Marianowi Miklasowi. Kierownikiem PUBP 
w Swidnicy mianowano Leona Mroczkowskiego. Do Walbrzycha z grupq 
pracownik6w skierowano by!ego partyzanta AL Franciszka Tatar�. 
W Wolowie iunkcje kierownika PUBP powierzono absolwentowi CS MBP 
Edwardowi Kazmierkiewiczowi. Do Z,ibkowic skierowano m. in. J6zefa 
Zmud�. Kierownikiem PUBP w Zgorzelcu zostal absolwent CS MBP 
J6zef Wojciechowski. Organizacj� PUBP w Zlotoryi powierzono W!ady
slawowi Gramzie. 

Z chwilq przybycia na Dolny Slqsk kolejnych posilk6w z wojew6dztw 
centralnych nastqpi!o dalsze usprawnienie dzialania WUBP. Dokonano 
indywidualnego przydzialu wszystkich pracownik6w do poszczeg6lnych 
wydzial6w WUBP. Jako jeden z pierwszych utworzony zostal Wydzial I, 
w kt6rego sklad wchodzilo 8 sekcji specjalistycznych. Byl to w tym czasie 
jedyny operacyjny wydzial w WUBP, obejmuj&cy swym zakresem dzia
lania wszystkie zjawiska spoleczno-polityczne. Do jego kompetencji wcho
dzila zar6wno walka o wlasciwe zabezpieczenie obiekt6w gospodarczych, 
jak i zagwarantowanie bezpieczenstwa nasilajqcej si� akcji osadniczej, oraz 
sciganie przest�pc6w wojennych. Zakres pracy niekt6rych sekcji tego 

7 - Sob6tka ano 



430 Mieczyslaw Sodel 

wydzialu pokrywal si<, z dzialalnosciq poszczeg6lnych ogniw Milicji Oby
watelskiej. Kierownikiem tego wydzialu zostal Wladyslaw Wqtorek. 

W stosunkowo niedlugim czasie powolano do zycia kolejne wydzialy 
WUBP. Wydzial II kierowany byl przez Jakuba G6rnego. Liczyl on okolo 
30 pracownik6w. Pod kierownictwem Jana Laskowskiego zorganizowana 
zostala sekcja, kt6ra w okresie p6zniejszym przeobrazi!a si<, w Wydzia! 
Personalny WUBP, kierowany przez 1Leonarda Opalko. Wydzial III -
gospodarczy - kierowany byl przez Jana Grelt,. Liczyl on w stadium 
poczqtkowym tylko 4 pracownik6w. Pracami Wydzialu IV kierowal Zy
gmunt Celmer. Wydzial ten zatrudnial poczqtkowo 14 os6b. Wydzial V 
powolany zostal do walki z bandytyzmem i mial w tym okresie 9 pracow
nik6w. Jego pracami kierowal Jan Trzaska. Ponadto powolano Wydzial 
Wit,zien i Oboz6w, liczqcy 30 pracownik6w. Pracami jego kierowal Michal 
Szumacher. Do najliczniejszych jednostek urzt,du w tym okresie zaliczyc 
nalezy Pluton Ochrony WUBP, liczqcy 72 funkcjonariuszy pod kierowni
ctwem .Aleksandra Zdzichowicza. Uzupelnieniem tej struktury bylo istnie
nie szeregu jednostek gospodarczych i administracyjnych. Og6!em pod 
koniec sierpnia 1945 r. WUBP mial 203 pracownik6w •. 

Podstawowq kadrt, pracownik6w WUBP stanowili przys!ani tutaj 
przez poszczeg6lne komitety partyjne i jednostki UB pracownicy UB, 
dzialacze spoleczni i partyjni. Stanowili oni kadr<a, wok61 kt6rej grupo
wali si<a pracownicy p6zniej zwerbowani. Naplyw nowych pracownik6w 
w powaznym stopniu rozszerza! zakres i mozliwosci dzialania WUBP. 
Trwajqca ciqgle rekrutacja nowych si! umoiliwia!a kierownictwu dokony
wanie potrzebnych reorganizacji i modyfikacji pracy aparatu. We wrze
sniu 1945 r. liczba pracownik6w WUBP wynosila 311 os6b, a w poszcze
g6lnych PUBP zatrudnionych bylo og6lem okolo 600 os6b. Liczby te 
jednak nie odzwierciedlajq w!asciwego wzrostu kadry pracownik6w apa
ratu bezpieczenstwa. Nie przedstawiajq bowiem ciqg!ych rotacji i zmian, 
jakie zachodzi!y w stanie osobowym WUBP w okresach mit,dzysprawo
zdawczych. Nalezy przy tym pami"tac o szybkiej rotacji kadr. Trudne 
warunki pracy bez nadziei . na zagwarantowanie znosnych warunk6w 
utrzymania zar6wno dla pracownika UB, jak i czlonk6w jego rodziny 
zniech<aca!y wielu. Wielu z tych, kt6rzy w pierwszym okresie zglosili sw6j 
akces do pracy w sluibie bezpieczenstwa, po pewnym czasie zrezygno
wa!o, niekt6rzy pract, t<a porzucili. Dokonywane systematycznie rekrutacje 
nie zawsze pokrywaly ubytki, wskutek czego stan osobowy WUBP r6sl 
stosunkowo wolno. Najwytrwalszymi okazali sit, ci, kt6rzy przybyli tutaj 
skierowani do pracy przez instancje partyjne i inne jednostki UB. 

·1 AKWMO we Wroclawiu, sygn. F-1/45, Lista placy za miesiqc czerwiec i sier
piet'l 1945 r. 
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Kazdorazowy wzrost pracownik6w WUBP pozwalal na dalszii organi
zacj� plac6wek terenowych. W lipcu 1945 r. zorganizowano dalsze pla
c6wki terenowe w Lubinie, G!ogowie, Kozuchowie, Zaganiu, i Zarach. 
Do G!ogowa z g:rupq operacyjnq skierowano absolwenta CS MBP, cz!onka 
PPR Kazimierza Szczepaniaka. Organizacjq PUBP w Lubinie zajq! si� 
Stefan Samczuk. W Zarach kierownikiem PUBP zosta! Wladys!aw Piegza, 
by!y pracownik WUBP w Krakowie. Do Zagania skierowano absolwenta 
CS MBP J6zefa Wolnickiego. PUBP w Kozuchowie zorganizowany zo
stal pod koniec lipca 1945 r. w wyniku przeniesienia grupy pracownik6w 
z PUBP w Zielonej G6rze, kt6ry zostal zreorganizowany w zwiiizku 
z przekazaniem tego powiatu do wojew6dztwa poznanskiego. Kierowni
kiem PUBP w Kozuchowie mianowano Edwarda Wozniaka. Plac6wka ta 
liczyla w tym okresie 62 osoby. W sierpniu 1945 r. powolano PUBP w 
Szprotawie pod kierownictwem absolwenta CS MBP Eugeniusza Grendec
kiego. 

W czerwcu 1945 r. utworzono we Wroclawiu Miejski Urziid Bezpie
czenstwa Publicznego (MUBP). Powsta! on w chwili podj�cia decyzji 
przeniesienia WUBP do Legnicy. J ego siedziba poc2qtkowo miescila si� przy 
ul. Kl�czkowskiej w gmachu wi�zienia nr 1. Plac6wka ta rozwija!a si� 
bardzo dynamicznie, juz bowiem w sierpniu 1945 r. liczy!a 163 pracow
nik6w. W listopadzie 1945 r., z chwil'l powrotu do Wroclawia WUBP, 
MUBP przekszta!cony zosta! w PUBP Wroc!aw. W zwiiizku z tym zmie
nil on r6wniez i swojii dotychczasowii siedzib�. przenosz,ic si� do budynku 
przy ul. Komuny Paryskiej. 

Warunki pracy WUBP we Wroc!awiu by!y pocziitkowo bardzo trudne. 
Brak stabilizacji gospodarczej uniemozliwial przekazanie wszystkich sil 
do walki ze wzrostem przest�pczosci i wrogim podziemiem. Wielu pra
cownik6w musia!o z koniecznosci nie tylko pelnic sluzb� wartowniczii, 
ale i zajmowac si� sprawami gospodarczymi. Nie mozna bowiem bylo 
myslec o intensywnych dzia!aniach nie zagwarantowawszy uprzednio bez
pieczenstwa wlasnym pracownikom. Zmuszeni oni byli do codziennych 
przenosin rzeczy osobistych do pracy i z powrotem. Wielu chciic uniknqc 
niepotrzebnych w�dr6wek pracowalo i spa!o w pokojach biurowych. Ma 
to swoje uzasadnienie i w tym, iz w pierwszym okresie dzialalnosci nie 
by!o uregulowanych godzin pracy. Trwala ona zazwyczaj ca!ii dob� w za
leznosci od sytuacji. Dzia!alnosc operacyjna rozwija!a si� bardzo powoli, 
wi�kszosc bowiem pracownik6w nie posiadala nalezytego przygotowania 
teoretycznego. Byli to w zasadzie ludzie mlodzi, kt6rzy poza ch�ciii walki 
nie dysponowali nawet najskromniejszym przygotowaniem do wykonywa
nia tak powaznych zadan. Znaczna cz�sc pracownik6w WUBP nie posia
da!a pe!nego przygotowania og6lnego nawet z zakresu szko!y podstawo
wej. Do nielicznych nalezeli ci, kt6rzy mogli si� wykazac srednim 
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wyksztalceniem. Z wyksztalceniem wyzszym w tym okresie byl prawdo
podobnie tylko jeden pracownik - kierownik Wydzialu II Jakub G6rny. 
W tym stamie rzeczy szczeg6lnie wysoko byla ceniona pomoc, jakiej udzie
lali organom bezpieczer\stwa radzieccy specjalisci. 

Chroniczny niedob6r kadr zmuszal kierownictwo do przyjmowania 
ludzi bez stosowania ostrzejszych kryteri6w. W wyniku tego - jak juz 
wspominalismy - w szeregach organ6w bezpieczer\stwa znalezli si� 
takze ludzie niegodni, zdemoralizowani, a nawet przest�pcy gospodarczy. 
Zdarzaly si� wi�c wypadki naduzycia wladzy i przekroczenia zakresu 
wlasnych obowiqzk6w. Z tych tez powod6w zostali z szereg6w sluzby 
bezpieczer\stwa m. in. usuni�ci kierownicy PUBP z Olawy i Namyslowa. 

Na podstawie rozkazu z 20 XI 1945 r. (nr 75) ministra bezpieczer\stwa 
publicznego przeprowadzono we wszystkich plac6wkach UB na terenie 
calego wojew6dztwa kampani� weryfikacyjnq. Mia!a ona na celu usuni�
cie z nich element6w zdemoralizowanych i politycznie niepewnych. Re
zuitatem tej akcji by!o oczyszczenie szereg6w UB z Judzi do tej pracy nie 
nadajqcych si�, a tym samym zaostrzenie czujnosci kierownictwa w za
kresie doboru kadr. Oczyszczenie szereg6w dopomoglo dokonaniu si� kon
solidacji wewn�trznej organ6w bezpieczer\stwa, stworzylo korzystniejSZ'! 
sytuacj� do wzmozenia pracy politycznej wsr6d pracownik6w aparatu. 
Wynikiem nasilenia pracy politycznej bylo powolanie w wielu terenowych 
jednostkach UB organizacji partyjnych. W WUBP kom6rka PPR powola
na zostala do zycia juz 4 VII 1945 r. Poczqtkowo liczy!a ona 20 cz!onk6w. 
Na pierwszym zebraniu wybrano I sekretarzem PPR przy WUBP tow. 
W!adys!awa Kocika. Od pierwszej chwili swojego powstania wsp61praco
wala ona scisle z kierownictwem WUBP w rozwiqzywaniu istotnych dla 
pracy aparatu bezpieczer\stwa problem6w. M. in. zobowiqzano Wydzial 
Personalny WUBP do szybkiego uregulowania spraw osobowych, a przede 
wiszystkim do uzyskania w MBP zatwierdzenia wszystkich dotychczas 

pracujqcych os6b. Wydzial Kwaterunkowy zosta! zobowiqzany do lepszego 
przygotowania i zabezpieczenia mieszkar\ dla pracownik6w aparatu. 

Specyfika warunk6w Dolnego Slqska od pierwszej chwili rzutowa!a 
na dzia!alnosi: organ6w bezpieczer\stwa. Wielosi: zagadnier\, jakie nalezalo 
rozwiqzai:, zmusza!a kieroWlnictwo do wydzielania ze swego grona szeregu 
os6b z przeznaczeniem ich do pracy nieoperacyjnej. Zwyk!y dzier\ pracy 
trwa! bardzo d!ugo, bo od godz. 8 do 23, lub nawet dluzej, zaleznie od 
okolicznosci. Nie by!o w tym czasie dni wolnych od pracy. Jedynq realm1 
zdobyczq socjalnq by!a dwugodzinna przerwa obiadowa. Brakowalo w tym 
okresie bardzo wielu rzeczy, gl6wnie ciep!ej odziezy i broni. Tylko nie
liczni posiadali w!asnq bror\, z kt6r'! przyjechali na Dolny Slqsk. Pozo
stali zdobywali i'l w walce. W szczeg6lnie trudnej sytuacji znalaz!y si� 
niekt6re jednostki terenowe. Brak sprz�tu nie zwalnial ich od organizowa-
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nia operacji. Niejednokrotnie pracownicy UB przez wiele godzin mokli 
i marzli na deszczu i sniegu podczas organizowanych akcji. Brak dostate
cznej ilosci odziezy pogarszal stan ich zdrowia. Odpowiedzialna i trudna 
sluzba przy jednoczesnym zlym zabezpieczeniu materialnym - to podsta
wowe niedomagania rzutujqce na prac<; urz<;du w tym okresie. Wi<;kszosc 
pracownik6w UB otrzymala swoje pierwsze pobory dopiero we wrzesniu 
1945 r. W tej sytuacji jedynym sposobem zagwarantowania im wyzywie
nia bylo zorganizowanie w!asnej stol6wki. W pierwszym okresie stol6wki 
przygotowywaly posilki z zapas6w pozostawionych przez wycofujqce si� 
oddzialy. W okresie p6zniejszym w artykuly spozywcze zaopatrywaiy si<; 
one we wlasnych gospodarstwach rolnych. 

W listopadzie 1945 r. WUBP zostaje decyzjq wladz przeniesiony z Le
gnicy z powrotem da Wroclawia. Siedziba jego miescila si� przy ul. Kra
szewskiego, skqd w grudniu 1945 r. zostala przeniesiona na ul. Podwale. 
W zwiqzku z szybko post�pujqq akcjq osadniczq obok ludzi przybylych 
na Dolny Slqsk z zamiarem uczciwej pracy naplywali tu r6wniez osobnicy 
zdemoralizowani wojnq, ca w znacznym stopniu wplyn�lo na warunki 
bezpieczer\stwa. Uruchomienie przemyslu, jego odbudowa i rozbudowa 
wymagaly ad aparatu bezpieczer\stwa zwi�kszonego wysi!ku, lepszej orga
nizacji dzia!ania. Aby m6c tym wszystkim zadaniom podolac, organa bez
pieczer\stwa zmuszone byly dokonac szeregu zmian organizacyjnych. Na 
r<;k� tym przemianom szedl r6wniez rozkaz ministra bezpieczer\stwa pu
blicznego z 27 XI 1945 r. (nr 27), w mysl kt6rego nalezalo• dokonac zmian 
strukturalnych WUBP. Zmianie ulegly tez dotychczasowe metody i formy 
pracy aparatu bezpieczer\stwa. Byla ona ad tej chwili prowadzona pod 
kqtem aktualnych potrzeb politycznych. 

BILDUNG DER SICHERHEITSORGANE IN NIEDERSCHLESIEN 

Zum Schutz der Volksmacht wurde am 21. Juli 1944 das Ressort für öffentliche 

Sicherheit gebildet. Im April 1945 wurde eine Operationsgruppe des Amtes für 
Offentliche Sicherheit (UB) für Niederschlesien berufen. Zum Kommandanten wurde 

der ehemalige Kommandant der Volksarmee (AL) für den Bezirk Miech6w, Major 
Stanislaw Imiolek-Sliwa, ernannt. 

Die Operationsgruppe ist in der zweiten Hälfte Aprils 1945 in Niederschlesien 
angelangt. Da die Kämpfe in Wroclaw noch andauerten, hat sich die Gruppe 
vorerst in K&ty Wroclawskie aufgehalten. Von da aus wurden die Kreisämter für 

Öffentliche Sicherheit für die schon befreiten Kreise organisiert. 

Nach Beendigung der Kriegshandlungen (Mai 1945) wurde das inzwischen for
mierte Bezirksamt f. Öffentliche Sicherheit nach Wroclaw verlegt. Im Mai und Juni 
1945 wurde das Amt durch weitere Operationsgruppen verstärkt, die durch die 

Parteiinstanzen aus anderen Bezirken des Landes nach Niederschlesien geleitet 
wurden. Dadurch konnte die Organii,ierung der Kreisämter abgeschlossen werden, 
und die Sicherheitsorgane konnten 1ihre eigentlichen Aufgaben, den Kampf gegen 
den politischen Feind und die bewaffnete Untergrundbewegung aufnehmen. 




