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TWARZE BEZPIEKI
Bielsko-Biała, Cieszyn, Żywiec
URZĄD BEZPIECZEŃSTWA
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 Partie
Robotniczą, a później Polską Zjednoczoną Partią 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
tysięcy 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 (MUBP) i Powiatowych Urzędach Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP), tworzących terenową
sieć aparatu bezpieczeństwa w województwie śląskim/katowickim.
W latach 1945-1950 Bielsko i Biała były niezależnymi miastami podlegającymi administracyjnie
odpowiednio województwom śląskiemu i krakowskiemu. Do Bielska rozkazem personalnym nr 16 Ministra
Stanisława Radkiewicza skierowano grupę operacyjną liczącą 4 funkcjonariuszy pod dowództwem
Kazimierza Świderskiego, która bezpośrednio podlegała tworzącym się strukturom WUBP w Katowicach.
W Białej organizacje struktur powierzono Władysławowi Jóźwiakowi, który kierował powiatową grupą
operacyjną z Krakowa. Grupy wkroczyły do miasta bezpośrednio za Armią Czerwoną między 13 a 15 lutego
1945 r. i w przeciągu miesiąca na terenie Bielska został utworzony PUBP i MUBP a w Białej Powiatowy
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. W 1946 r. bielskie struktury miejskie i powiatowe zostały połączone
w jeden urząd bezpieczeństwa publicznego. W wyniku zmian administracyjnych w 1950 roku (połączenie
Bielska i Białej), powstał jeden wspólny urząd – PUBP w Bielsku-Białej.
Do momentu utworzenie województwa bielskiego w 1975 r. Żywiec administracyjnie należał do
województwa krakowskiego, toteż powiatowe struktury bezpieczeństwa w Żywcu zostały utworzone
w pierwszych tygodniach kwietnia 1945 r. przez grupę operacyjną z Krakowa. Pierwszym kierownikiem
PUBP został mianowany Stanisław Brancewicz. Zajęcie Cieszyna przez Armię Czerwoną w maju 1945
roku opóźniło organizację struktur bezpieczeństwa na tym terenie. Wyznaczona jeszcze w styczniu Grupa
Operacyjna pod dowództwem Aleksandra Pazio nie zdołała rozpocząć organizowania struktur. Nowa
grupa pod dowództwem Stanisława Sieniawskiego (późniejszego pierwszego kierownika PUBP) przybyła
do Cieszyna ok. 12 maja 1945 r. Działalność PUBP w Cieszynie koncentrowała się na walce z podziemiem
zbrojnym. W starciach z partyzantami zginęło między innymi dwóch zastępców szefa urzędu – Henryk
Kozioł i Czesław Zawadzki.
Działalność terenowych struktur bezpieczeństwa ściśle związana była z decyzjami jakie zapadały
w WUBP w Katowicach i Krakowie. Poniżej przedstawiono strukturę wojewódzką urzędu w Katowicach
w latach 1946-1953, ograniczoną do najważniejszych jednostek organizacyjnych (pominięto m.in. służby
pomocnicze, wspierające logistycznie działania poszczególnych wydziałów merytorycznych):

TWARZE BEZPIEKI
Bielsko-Biała, Cieszyn, Żywiec
SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA
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, 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
i krakowskim. W Krakowie po wchłonięciu Wojewódzkiego Urzędu ds. BP przez MO, w kierownictwie
Komendy Wojewódzkiej MO znaleźli się dwaj zastępcy komendanta MO ds. SB, natomiast w Katowicach
stanowiska zastępców objęło trzech funkcjonariuszy. Nie było to regułą w skali kraju, gdzie na ogół utworzono
tylko jedno stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego ds. SB, lecz w województwie katowickim
i krakowskim zdecydowano się na inne rozwiązanie, ze względu na ich znaczenie gospodarcze oraz
liczbę mieszkańców. 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).
W wyniku reformy administracyjnej kraju, 1 czerwca 1975 r. utworzone zostało województwo bielskie;
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 w Bielsku-Białej została
wówczas przemianowana na Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Bielsku-Białej któremu podlegały
RUSW w Andrychowie, Cieszynie, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Żywcu. We wrześniu 1989
r. w Mikuszowicach koło Bielska spalono część akt WUSW w Bielsku-Białej.
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Kierownicy/Szefowie MUBP,
PUBP/PUdsBP w Bielsku,
Białej/Bielsku‑Białej
Kazimierz Świderski
Ur. 1 I 1920 r. w Kamieńcu Podolskim (ZSRR).
W UB/SB w latach 1944–1957; 1959–1968.
1945
1945-1946
1946
1946-1947
1947-1948
1948-1950
1950
1950-1953

kierownik Grupy Operacyjnej w Bielsku
p.o. kierownika PUBP w Bielsku
kierownik PUBP w Cieszynie
p.o. szefa PUBP w Lwówku
p.o. szefa/szef PUBP w Bystrzycy
szef PUBP w Kłodzku
szef PUBP w Namysłowie
naczelnik Wydziału Szkoleń WUBP w Opolu

Por. Świderski Kazimierz skierowany rozkazem MBP
16 z dnia 21 stycznia 1945 r. w charakterze kierownika grupy operacyjnej w Bielsku pełnił obowiązki
kierownika PUBP w Bielsku od 1 lutego 1945. Na powierzonym mu stanowisku wywiązywał się nienagannie.
Dzięki wrodzonym zdolnościom, inteligencji i prawemu charakterowi potrafił wychować kadry swoich
pracowników w duchu utrzymania dyscypliny kładąc
wielki nacisk na utrzymanie dobrej opinii Urzędu.

Stanisław Biegański
Ur. 27 V 1902 r. w Łodzi.
W UB w latach 1945–1951.
1946 p.o. szefa PUBP w Bielsku
Do UBP w Łodzi. Mam zaszczyt prosić szanownych
Panów o udzielenie mi jakiej pracy według uznania Panów. (…) W nadziei, iż Panowie prośbę moją
uwzględnią pozostaję z szacunkiem.

Józef Rudolf
Ur. 8 IV 1921 r. w Białej Krakowskiej.
W UB/SB w latach 1945–1977.
1946-1949 p.o. szefa PUBP w Białej
1953-1955 zastępca szefa PUBP w Będzinie
1955-1956 zastępca naczelnika Wydziału
Górniczo-Hutniczego WUBP w Katowicach
1956-1958 zastępca komendanta ds. Bezpieczeństwa
KP MO w Będzinie
1966-1969 zastępca naczelnika Wydziału II KW MO
w Katowicach (kontrwywiad)
1969-1972 zastępca naczelnika Wydziału Kontroli
Ruchu Granicznego KW MO w Katowicach
1972-1973 zastępca naczelnika Wydziału Paszportów
KW MO w Katowicach
1973-1975 starszy inspektor Inspektoratu
Kierownictwa Służby MO w KW MO
w Katowicach
1975-1977 starszy inspektor przy zastępcy
komendanta wojewódzkiego MO
ds. SB w KW MO w Bielsku‑Białej
W początkowym okresie czasu był nieco wybuchowy,
jednak wpływ środowiska, w jakim się obecnie znajduje, pozwolił prawie całkowicie usunąć tą wadę.
Mimo zmiany zagadnień dość szybko przyswoił sobie
tajniki pracy wywiadowczej. W grupie powierzono mu
trudny odcinek pracy, z którego wywiązuje się dobrze. Sprawy przez niego realizowane, zostały pozytywnie ocenione przez Dep. I-szy.
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Kierownicy/Szefowie MUBP,
PUBP/PUdsBP w Bielsku,
Białej/Bielsku‑Białej
Stefan Stawarczyk
Ur. 13 VIII 1916 r.
W UB w latach 1945–1953.
1945 zastępca kierownika Wydziału
Personalnego WUBP w Krakowie
1949-1951 zastępca szefa i p.o. szefa PUBP w Białej
Krakowskiej
1951 szef PUBP w Białej Krakowskiej
1951-1952 szef PUBP w Tarnowie
1952-1953 szef UBP MiP w Tarnowie

Marian Nanus
Ur. 3 II 1927 r. w Strzemieszycach Wielkich, pow. Będzin.
W UB w latach 1945–1953.
1950-1951 zastępca szefa MUBP w Chorzowie
1951 zastępca szefa PUBP w Katowicach
1951-1953 szef PUBP w Bielsku‑Białej
Z pracy wywiązuje się bez zarzutu i stara się
utrzymywać ścisły kontakt z agenturą, przy tym okazuje dużo chęci i odwagę. Skłonności żadnych nie
posiada.

Tadeusz Kubica
Ur. 29 IX 1925 r. w Buczkowicach, pow. Biała Krakowska.
W UB w latach 1945–1955.
1951-1952
1952
1952-1954
1954-1955

zastępca szefa PUBP w Prudniku
zastępca szefa PUBP w Cieszynie
szef PUBP w Cieszynie
szef PUBP w Bielsku‑Białej

Pracę z siecią agenturalną zna, ostatnio poczynił starania w kierunku podniesienia poziomu pracy z siecią agenturalno-informacyjną i polepszenia
jakości jej stanu osobowego. W codziennej pracy wykazuje dużo ofiarności, jest pracowitym. Zlecone
zadania stara się wykonywać sumiennie. Potrafi mobilizować podległy sobie aparat do wykonania zadań
operacyjnych. Stosunek do pracowników posiada właściwy, wymagający i na ogół dobrze organizuje pracę
podległego sobie aparatu.
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Zastępcy komendanta
ds. Bezpieczeństwa/ds. SB
w Bielsku-Białej
Stanisław Kręgiel
Ur. 8 I 1927 r. w Sobiechowie, pow. Jędrzejów.
W UB/SB w latach 1945–1961.
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1961

zastępca szefa PUBP w Częstochowie
szef PUBP w Cieszynie
kierownik PUdsBP w Bielsku‑Białej
zastępca komendanta ds. Bezpieczeństwa
KM MO w Bielsku‑Białej

(…) Jako zastępca d/s bezpieczeństwa prowadzi on
jedną sprawę agenturalną na grupę i dwie sprawy
ewidencyjno-obserwacyjne oraz posiada na swym kontakcie dwóch informatorów. (…) Jest dobrym pracownikiem i kierownikiem jednostki. W pracy sumienny,
dokładny, z agenturą pracuje dobrze, sprawy posiadane prowadzi aktywnie.

Zenon Szata
Ur. 17 VII 1923 r. w Gzichowie, pow. Zawiercie.
W UB/SB w latach 1948–1977.
1972-1975 II zastępca komendanta ds. SB KMiP MO
w Bielsku-Białej
1975-1976 naczelnik Wydziału III KW MO
w Bielsku-Białej (działalność
antypaństwowa)
(…) Pod jego kierownictwem Wydział rozbudował formy pracy operacyjnej. Przynosi to widoczne efekty
w lepszym rozeznaniu sytuacji i nastrojów w zakładach gospodarki uspołecznionej województwa bielskiego. W okresie ćwiczeń „LATO 76” z wyprzedzeniem
uzyskiwał cenne informacje z kluczowych przedsiębiorstw, co w szeregu przypadkach pozwoliło uniknąć
napięć i stanów konfliktowych. Osobistym zaangażowaniem dawał w tym czasie wzór do naśladowania dla
innych funkcjonariuszy.

Jan Jackowski
Ur. 24 V 1925 r. w Kunkach, pow. Gostynin.
W UB/SB w latach 1949–1975.
1961-1975 I zastępca komendanta ds. SB KM MO
w Bielsku‑Białej
1975 naczelnik Wydziału „B” KW MO
w Bielsku‑Białej (obserwacja)
(…)Własnym przykładem i zaangażowaniem w wykonawstwo poważniejszych przedsięwzięć, aktywizuje
pracowników do wydajniejszej pracy. Pod jego kierownictwem jednostka ta została wyprowadzona z zaniedbań lat ubiegłych i obecnie oceniana jest jako
jedna z lepszych w województwie (…).
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Komendanci Wojewódzcy MO/
Szefowie WUSW
w Bielsku-Białej
Ryszard Witek
Ur. 25 I 1929 r. w Wilkowiecku, pow. Kłobuck.
W MO w latach 1950–1980.
1952
1953-1954
1954-1956
1956-1959
1970-1974

komendant posterunku MO w Miedźnie
komendant posterunku MO w Kłobucku
zastępca komendanta MO w Kłobucku
komendant posterunku MO w Kłobucku
naczelnik Wydziału Kadr KW MO
w Katowicach
1974-1975 zastępca komendanta wojewódzkiego MO
w Katowicach
1975-1980 komendant wojewódzki MO
w Bielsku‑Białej

Zastępcy komendantów MO ds. SB
Jerzy Siejek
Ur. 1 V 1941 r. w Gnieźnie.
W SB w latach 1965–1990.
1973 – 1975 zastępca naczelnika Wydziału III KW MO
w Poznaniu (działalność antypaństwowa)
1975 – 1980 naczelnik Wydziału III KW MO w Poznaniu
1981 – 1983 zastępca komendanta wojewódzkiego ds. SB
w Bielsku‑Białej
1983 – 1990 zastępca szefa ds. SB WUSW w Bielsku‑Białej
Swoją postawą, a szczególnie pracowitością, pryncypialnością ocen podwładnych, głęboką wiedzą operacyjną i znacznym zaangażowaniem w istotny sposób
wpłynął na znaczące wyniki w pracy podległej służby, a ponadto w wyniku właściwego wychowawczego oddziaływania przyczynił się do istotnej poprawy dyscypliny wśród podwładnych.

Naczelnicy Wydziałów KWMO/WUSW
w Bielsku-Białej
Władysław Baścik
Ur. 20 VI 1941 r. w Jawiszowicach, pow. Oświęcim.
W SB w latach 1975–1989.
1982-1983 zastępca naczelnika Wydziału III
KW MO w Bielsku‑Białej (działalność
antypaństwowa)
1983-1985 zastępca szefa ds. SB RUSW
		 w Suchej Beskidzkiej
1985-1989 zastępca naczelnika Wydziału VI WUSW
w Bielsku‑Białej (rolnictwo)
Pracownik sumienny i zdyscyplinowany, wykazuje dużo
własnej inicjatywy, opracowane przez niego meldunki
i informacje posiadają wartość operacyjną. Reprezentuje zdecydowanie marksistowski światopogląd. Wrażliwy na zło.

TWARZE BEZPIEKI
Naczelnicy Wydziałów KWMO/
WUSW w Bielsku-Białej
Jerzy Benbenek
Ur. 1 I 1936 r. w Sosnowcu.
W UB/SB w latach 1954–1987
1975-1979 zastępca naczelnika Wydziału III KW MO
w Bielsku‑Białej (działalność antypaństwowa)
1979-1981 naczelnik Wydziału III „A” KW MO
w Bielsku‑Białej (kontrola przemysłu)
1981-1987 naczelnik Wydziału V KW MO/WUSW
w Bielsku‑Białej (kontrola przemysłu)
(…)Posiada długoletnią praktykę w pracy operacyjnej. Zdobyte doświadczenie umiejętnie wykorzystuje w służbie, dzięki czemu osiąga pozytywne wyniki w zwalczaniu i zapobieganiu wrogiej działalności
i przestępczości. Swoim zaangażowaniem daje właściwy przykład młodym pracownikom, którym chętnie służy
radą i pomocą. Jest oficerem zdyscyplinowanym i pracowitym. W Wydziale wyrobił sobie należyty autorytet
i poważanie. Jako członek PZPR bierze czynny udział
w pracach społecznych swojej jednostki.

Leon Bogacki
Ur. 15 VIII 1938 r. w Piekarach Śląskich.
W SB w latach 1960–1978.
1975-1978 naczelnik Wydziału Śledczego KW MO
w Bielsku‑Białej
Jest pracownikiem samodzielnym, o dobrym przygotowaniu teoretycznym i praktycznym.(…)Prowadzone
przez podległych mu inspektorów postępowania przygotowawcze są wyjaśniane wszechstronnie, Obiektywnie i terminowo z zachowaniem wszelkich przepisów
proceduralnych (…).

Kazimierz Brańka
Ur. 4 III 1949 r. w Przyborowie, pow. Żywiec.
W roku 1986 odbył przeszkolenie w Wyższej Szkole
KGB Moskwie
W SB w latach 1971–1990.
1983 zastępca komendanta ds. SB KM MO
w Andrychowie
1983-1988 zastępca szefa ds. SB RUSW w Andrychowie
1988-1989 naczelnik Wydziału V WUSW
w Bielsku‑Białej (kontrola przemysłu)
1989-1990 naczelnik Wydziału Ochrony Gospodarki
WUSW w Bielsku‑Białej

TWARZE BEZPIEKI
Naczelnicy wydziałów KWMO/
WUSW w Bielsku-Białej
Adam Cader
Ur. 20 XII 1941 r. w Buczkowicach, pow. Bielsko.
W SB w latach 1965–1982.
1975-1982 naczelnik Wydziału „T” KW MO
w Bielsku‑Białej (technika operacyjna)
(…) Przez współpracowników lubiany i koleżeński,
z charakteru zrównoważony i spokojny. Realizuje linię partii. W pracy wykazuje zdolności organizatorskie i kierownicze. Do podwładnych jest uprzejmy
ale stanowczy i konsekwentny. Do kleru i religii
ustosunkowany negatywnie (…).

Edward Cyran
Ur. 6 IX 1934 r. w Bieździedzy, pow. Jasło.
W UB/SB w latach 1952–1977.
1968-1975 I zastępca komendanta ds. SB KP MO
w Wodzisławiu Śląskim
1975-1977 naczelnik Wydziału IV KW MO
w Bielsku‑Białej (Kościół)
(…) Jest pracownikiem uczciwym i zdyscyplinowanym, do pracy, którą wykonuje wykazuje chęci i zamiłowanie. (…) Z praktycznego postępowania jego
wynika, że jest oddanym członkiem partii i bliskie
mu są sprawy budownictwa socjalistycznego kraju.

Michał Dawidziuk
Ur. 30 X 1942 r. w Pieszczotce (ZSRR).
W SB w latach 1968–1990.
1982 – 1983 zastępca naczelnika Wydziału II KW MO
w Bielsku‑Białej (kontrwywiad)
1983 zastępca komendanta ds. SB KM MO
w Cieszynie
1983 – 1985 zastępca szefa ds. SB RUSW w Cieszynie
1985 – 1989 naczelnik Wydziału VI WUSW
w Bielsku‑Białej (rolnictwo)
1989 – 1990 naczelnik Wydziału II WUSW
w Bielsku‑Białej (kontrwywiad)
(…)Z nałożonych obowiązków służbowych wywiązuje
się wzorowo. Dysponuje bardzo dużym doświadczeniem
w pracy operacyjnej, które wykorzystuje w bieżącej służbie. Przydzielone zadania służbowe rozwija i wzbogaca o nowe jakościowo treści służące
efektywniejszej ich realizacji. Wiele uwagi zwraca
na stałe i wszechstronne doskonalenie form i metod
działania. W stosunku do podwładnych jest wymagający i obiektywny.

TWARZE BEZPIEKI
Naczelnicy wydziałów KWMO/
WUSW w Bielsku-Białej
Ryszard Janik
Ur. 22 III 1944 r. w Rudolstadt (Niemcy).
W SB w latach 1970–1990.
1974-1975 zastępca naczelnika Wydziału III KW MO
w Lublinie (działalność antypaństwowa)
1975-1976 naczelnik Wydziału III KW MO w Zamościu
1976-1985 naczelnik Wydziału III KW MO
w Bielsku‑Białej
1985-1988 zastępca naczelnika Wydziału IV
Departamentu III MSW
1988 zastępca naczelnika Wydziału XII
Departamentu III MSW
1988-1990 komendant Ośrodka Nauczania Języków
Obcych MSW w Sosnowcu
Pod nadzorem kpt. R. Janika i przy jego osobistym
udziale opanowano operacyjnie problem zorganizowanej
antysocjalistycznej działalności na terenie województwa bielskiego. Również z udziałem opiniowanego pracownicy Wydziału III w 1979 roku zlikwidowali
duża ilość wrogiej literatury z wyprzedzeniem - nie
dopuszczając w ten sposób do kolportażu.

Stanisław Kałat
Ur. 28 IV 1939 r. w Dziekanowicach, pow. Kazimierza Wielka.
W SB w latach 1962–1990.
1979-1981 zastępca naczelnika Wydziału IV KW MO
w Bielsku‑Białej (Kościół)
1981-1990 naczelnik Wydziału IV KW MO/WUSW
w Bielsku‑Białej
(…) Sumienny, zdyscyplinowany, z inicjatywą, pozyskuje b.wielu TW, sukcesy w pracy wobec Kościoła, dobry organizator pracy (…) Posiada na kontakcie dziesięć jednostek tajnych współpracowników.
W roku 1976 dokonał pozyskania wartościowego źródła
informacji za co został wyróżniony premią pieniężną
przez komendanta wojewódzkiego.

Andrzej Kluska
Ur. 31 X 1936 r. w Prokocimiu, pow. Kraków.
W SB w latach 1961–1983.
1976-1983 naczelnik Wydziału „W” KW MO
w Bielsku‑Białej
(perlustracja korespondencji)
Jako przełożony posiada umiejętność kierowania dużym zespołem ludzi, w stosunku do których jest wymagającym, ale obiektywnym w ich ocenie. Jest kierownikiem samodzielnym, z inicjatywą, a przy tym
pracowitym, dokładnym w realizacji swoich obowiązków. Przestrzega tajemnicy państwowej i służbowej.

TWARZE BEZPIEKI
Naczelnicy Wydziałów KWMO/
WUSW w Bielsku-Białej
Jan Bolesław Kotara
Ur. 21 VIII 1930 r. w Mysłowicach.
W UB/SB w latach 1952–1990.
1976-1982 zastępca naczelnika Wydziału „T” KW MO
w Bielsku‑Białej (technika operacyjna)
1982-1990 naczelnik Wydziału „T” KW MO/WUSW
w Bielsku‑Białej
(…) Jest pracownikiem o skrystalizowanych poglądach, uznającym bez zastrzeżeń nadrzędność zadań
służbowych nad sprawami osobistymi, nie ogranicza
się do obowiązkowych godzin pracy, ale zawsze pracuje według zaistniałych potrzeb często w godzinach
nocnych, w niedziele i święta.

Stanisław Lasek
Ur. 24 VIII 1950 r. w Hucisku, pow. Kielce.
W SB w latach 1973–1989.
1982-1988 zastępca naczelnika Wydziału II KW MO/
WUSW w Bielsku‑Białej (kontrwywiad)
1988-1989 naczelnik Wydziału II WUSW
w Bielsku‑Białej
(…) W pracy wykazuje wiele samodzielności. Posiada
rozwinięte zdolności organizatorskie, które w pełni
wykorzystuje w kierowaniu powierzonym mu zespołem.
W pracy cechuje go sumienność, dociekliwość i zdyscyplinowanie, co uwidacznia się w efektach codziennej pracy. Właściwie i umiejętnie prowadzona praca
operacyjna pozwoliła mu na wypracowanie wartościowych operacyjnie pozycji tak po stronie osobowych
źródeł informacji jak też w prowadzonych sprawach.

Henryk Łuszczak
Ur. 25 II 1946 r. w Nysie.
W SB w latach 1982–1990.
1982-1986 naczelnik Wydziału Śledczego KW MO
w Bielsku‑Białej
1986-1990 naczelnik Wydziału Szkolenia WUSW
w Bielsku‑Białej
1990 naczelnik Wydziału „C” WUSW
w Bielsku‑Białej (ewidencja)
Na przestrzeni ostatnich trzech lat Wydział Śledczy WUSW w Bielsku-Białej pod względem osiąganych
wyników w pracy śledczej plasował się w gronie najlepszych wydziałów śledczych w kraju.
Wykazując inicjatywę, operatywność i wysokie zaangażowanie w działaniach operacyjno-śledczych doprowadził do ostatecznego rozpracowania i likwidacji wewnętrznej struktury R[egionalnego] K[omitetu]
W[ykonawczego] Trzeci Szereg ‘Solidarności’ [struktura ta działała tylko w Bielsku].

TWARZE BEZPIEKI
Naczelnicy Wydziałów KWMO/
WUSW w Bielsku-Białej
Jerzy Podczaski
Ur. 8 II 1949 r. w Wielgomłynach, pow. Radomsko.
W SB w latach 1978–1988.
1986-1988 p.o. naczelnika Wydziału Śledczego WUSW
w Bielsku‑Białej
1988-1990 naczelnik Wydziału Śledczego WUSW
w Bielsku‑Białej
Aktualnie wydział pod jego kierownictwem plasuje się na II miejscu w skali kraju wg oceny Biura
Śledczego MSW.

Roman Potocki
Ur. 2 VIII 1937 r. w Tarnawie Dolnej, pow. Sucha Beskidzka.
W SB w latach 1961–1989.
1977-1980 naczelnik Wydziału IV KW MO
w Bielsku‑Białej (Kościół)
1980-1981 naczelnik Wydziału IV
Departamentu IV MSW (Kościół)
1981-1984 naczelnik Wydziału VIII
Departamentu IV MSW
1984-1985 naczelnik Wydziału V
Departamentu VI MSW (rolnictwo)
1985-1989 naczelnik Departamentu V MSW
(…) Wyróżnia się pod każdym względem. Jest energicznym, pracowitym i sumiennym w wykonywaniu przedsięwzięć, które realizuje samodzielnie po konsultacji z kierownikiem grupy. Ma perspektywy wyróść na
wartościowego pracownika.

Wiesław Reszka
Ur. 29 IV 1932 r. w Sosnowcu.
W latach 1973 – 1974 odbył przeszkolenie w Wyższej
Szkole KGB w Moskwie.
W UB/SB w latach 1952–1988.
1970-1975 zastępca naczelnika Wydziału II KW MO
w Katowicach (kontrwywiad)
1975-1988 naczelnik Wydziału II KW MO/WUSW
w Bielsku‑Białej
Posiadał bardzo dobrą znajomość przedmiotu pracy operacyjnej oraz umiejętność prawidłowej analizy i oceny materiałów. Nadzorowany przez niego
Wydział z powodzeniem realizował zadania związane
z kontrwywiadowczym zabezpieczeniem terenu województwa bielskiego, osiągając bardzo dobre wyniki.

TWARZE BEZPIEKI
Naczelnicy Wydziałów KWMO/
WUSW w Bielsku-Białej
Mieczysław Rozdolski
Ur. 29 VII 1929 r. w Gorlicach.
W SB w latach 1961–1990.
1988-1990 naczelnik Wydziału „B” WUSW
w Bielsku‑Białej (obserwacja)
Rozdolski Mieczysław jest ambitnym i zdyscyplinowanym funkcjonariuszem. Przejawia inicjatywę w ujawnianiu i zwalczaniu przestępstw gospodarczych.
Jest koleżeński i inteligentny. Stara się podnosić swoje kwalifikacje zawodowe przez czytanie czasopism i lektury wydawanej przez Oddz. Szkolenia
KGMO.

Jan Sałek
Ur. 30 I 1933 r. w Woli Raniżowskiej, pow. Kolbuszowa.
W UB/SB w latach 1952–1990.
1981-1984 zastępca naczelnika Wydziału IV KW MO/
WUSW w Bielsku‑Białej (Kościół)
1984-1986 p.o. naczelnika Wydziału „W” WUSW
w Bielsku‑Białej
(perlustracja korespondencji)
1986-1989 naczelnik Wydziału „W” WUSW
w Bielsku‑Białej
(…)W ostatnim okresie czasu (1973) bardzo dobrze
zabezpieczył i nie dopuścił do zorganizowania nielegalnego budownictwa sakralnego na terenie Bielska
Białej, gdzie to usiłowano w kilku punktach wystawić obiekty sakralne.

Józef Styła
Ur. 12 IV 1931 r. w Wadowicach.
W SB w latach 1956–1987.
1961-1965 naczelnik Wydziału Śledczego KW MO
w Zielonej Górze
1975-1982 zastępca naczelnika Wydziału II KW MO
w Bielsku‑Białej (kontrwywiad)
1982-1987 naczelnik Wydziału „B” KW MO/WUSW
w Bielsku‑Białej (obserwacja)
(…) Posiada bogate doświadczenie zawodowe i życiowe, które umiejętnie wykorzystuje w codziennej
pracy. Powierzone mu zadania realizuje bardzo dobrze. Właściwie organizuje pracę w podległym mu Wydziale. Dba o właściwy dobór kadr, w szybkim tempie
zapewnił sobie pełną obsadę kadrową (…).

TWARZE BEZPIEKI
Naczelnicy Wydziałów KWMO/
WUSW w Bielsku-Białej
Zygmunt Sworzeń
Ur. 4 IX 1947 r. w Chełmku, pow. Oświęcim.
W SB w latach 1976–1990.
1983-1985 zastępca naczelnika Wydziału IV WUSW
w Bielsku‑Białej (Kościół)
1985-1989 naczelnik Wydziału III WUSW
w Bielsku‑Białej
(działalność antypaństwowa)
1989-1990 naczelnik Wydziału Ochrony
Konstytucyjnego Porządku Państwa
w Bielsku-Białej
Jako naczelnik Wydz. III nadzoruje i koordynuje całokształt pracy Wydziału III i pionu III SB
RUSW woj. bielskiego. Z nałożonych zadań związanych
z operacyjną kontrolą i ochroną instytucji i środowisk nadbudowy wywiązuje się bardzo dobrze. Osobiście angażuje się w realizację odpowiedzialnych
i skomplikowanych przedsięwzięć operacyjnych. Planowane zadania w zakresie pozyskań O[sobowych]Z[ródeł]I[nformacji] wykonywał w całości. Dba o systematyczne podnoszenie wskaźnika obciążenia pracownika
siecią.

Sławomir Szlęzak
Ur. 15 XII 1941 r. w Będzinie.
W SB w latach 1964–1981.
1975-1981 naczelnik Wydziału „B” KW MO
w Bielsku‑Białej (obserwacja)
(…)Kpt. Sławomira Szlęzaka cechuje poczucie odpowiedzialności i sumienności w wykonywaniu zadań.
Przestrzega tajemnicy państwowej i służbowej. Przejawia w działaniach inicjatywę i samodzielność, jak
również zdolności organizacyjne.

Robert Zawisza
Ur. 17 VIII 1940 r. w Harbutowicach, pow. Cieszyn.
W SB w latach 1975–1990.
1981 – 1982 p.o. naczelnika Wydziału „B” KW MO
w Bielsku‑Białej (obserwacja)
Wymieniony jest doświadczonym pracownikiem operacyjnym o ponad 20-to letnim stażu pracy w naszych
Organach. W tym czasie dał się poznać jako sumienny i zdyscyplinowany funkcjonariusz służący zawsze
swoją bogatą wiedzą oraz doświadczeniem nowo przyjętym pracownikom.[...]Posiada dobrze opanowaną wiedzę w zakresie wykonywania zdjęć i filmów oraz ich
chemicznej obróbki.

TWARZE BEZPIEKI
Kierownicy/szefowie PUBP/
PUdsBP w Cieszynie
Aleksander Pazio
Ur. 7 I 1916 r. w Konstantinowce (Rosja).
W UB/SB w latach 1944–1964.
1945 kierownik Grupy Operacyjnej PUBP
w Cieszynie
1946 p.o. szefa PUBP w Katowicach
1947-1949 kierownik szkoły WUBP/ p.o. zastępcy
naczelnika Wydziału Szkolenia MBP

Stanisław Siniawski
Ur. 20 XII 1920 r. w Raciborówce (Ukraina).
W UB w latach 1944–1953.
1945
1945-1946
1946-1947
1948-1950

kierownik Grupy Operacyjnej Zawiercie
szef PUBP w Cieszynie
szef PUBP w Łomży
zastępca naczelnika Wydziału IV WUBP
w Białymstoku (ochrona gospodarki)
1950-1953 naczelnik Wydziału IV WUBP
w Białymstoku

(…) powodował upadek dyscypliny w jednostce,
co znajduje jaskrawy wyraz w tym, że w drugiej połowie 1952 r. czterech podległych mu 
funkcjonariuszy
aresztowano i przekazano do Sądu za dopuszczenie się
łamania zasad praworządności rewolucyjnej i nadużycia, a wobec szeregu pracowników kierownictwo WUBP
zastosowało kary dyscyplinarne.

Władysław Królikowski
Ur. 15 VI 1919 r. w Stupsku, pow. Mława.
W UB w latach 1947–1953.
1950 zastępca szefa PUBP w Cieszynie
1950-1952 szef PUBP w Cieszynie
Ma odpowiednie podejście do agentury (…) samodzielny, spostrzegawczy, politycznie wyrobiony, aktywny, Pewny.

TWARZE BEZPIEKI
Kierownicy/szefowie PUBP/
PUdsBP w Cieszynie
Mieczysław Gajek
Ur. 7 VIII 1925 r. w Będzinie.
W UB/SB w latach 1945–1970.
1952-1954 zastępca szefa MUBP w Sosnowcu
1954-1956 zastępca szefa/kierownika PUBP/PUdsBP
w Cieszynie
1965-1967 zastępca naczelnika Wydziału Paszportów KW MO
w Katowicach
1967-1969 zastępca naczelnika Wydziału „W” KW MO
w Katowicach (perlustracja korespondencji)
1969-1970 I zastępca komendanta ds. SB KP MO w Zawierciu
M. Gajek od kilku lat pracuje na różnych stanowiskach
kierowniczych, z których wywiązuje się dobrze. Obecnie
jako Z-ca Naczelnika koordynuje i nadzoruje pracę operacyjną przy zabezpieczeniu obiektów i dba o należyte funkcjonowanie komórek „W” przy doborze materiałów do pracy. Posiadając na kontakcie 11 tajnych współpracowników,
z którymi pracuje dobrze a niezależnie od tego osobiście
włącza się do realizacji poważniejszych przedsięwzięć.

Zastępcy komendanta ds.
Bezpieczeństwa/ds. SB
w Cieszynie
Władysław Syjota
Ur. 7 III 1919 r. w Międzybrodziu Bialskim, pow. Biała.
W UB/SB w latach 1945–1973.
1950
1950-1951
1951-1953
1953-1955
1955-1956
1956-1963

zastępca szefa PUBP w Gliwicach
zastępca szefa PUBP w Cieszynie
szef PUBP w Pszczynie
szef MUBP w Sosnowcu
kierownik PUdsBP w Będzinie
zastępca komendanta ds. Bezpieczeństwa
KP MO w Cieszynie
1963-1973 I zastępca komendanta ds. SB KM MO
w Częstochowie

(…) jednostka (…) do 1963 r. była w stadium zaniżania poziomu pracy, jak również rozprężenia dyscypliny. Od czasu objęcia stanowiska kierownika
jednostki przez ppłk Syjotę sytuacja się zmieniła
i obecnie można powiedzieć że każde naruszenie obowiązujących norm przez funkcjonariusza jest mocno
przez niego napiętnowane.

Władysław Szamota
Ur. 23 I 1923 r. w Sosnowcu.
W UB/SB w latach 1950–1981.
1956 zastępca kierownika PUdsBP
w Bielsku‑Białej
1963 p.o. zastępcy komendanta ds. Bezpieczeństwa
KP MO w Cieszynie
1963-1967 zastępca komendanta ds. Bezpieczeństwa
KP MO w Cieszynie
1967-1975 I zastępca komendanta ds. Służby
Bezpieczeństwa KP MO w Cieszynie
1975-1981 naczelnik Wydziału Paszportów KW MO
w Bielsku‑Białej
Wydział Paszportów kierowany przez ppłk. Władysława Szamotę z powodzeniem realizuje główne zadania.
Prawidłowo realizowana jest całość pracy paszportowo-administracyjnej, operacyjno-rozpoznawczej. Ppłk
Szamota trafnie podejmuje decyzje w sprawach wyjazdów czasowych, prywatno-turystycznych, służbowych
oraz stałych do krajów kapitalistycznych.

TWARZE BEZPIEKI
Kierownicy/szefowie PUBP/
PUdsBP w Żywcu
Stanisław Trokało
Ur. 5 XII 1907 r.
W UB w latach 1944–1947.
1945 p.o. zastępcy kierownika PUBP
w Limanowej
1945 p.o. kierownika PUBP w Limanowej
1945-1946 kierownik PUBP w Żywcu
1946 p.o. kierownika PUBP w Nowym Targu

Stefan Ziajka
Ur. 21 IX 1923 r.
W UB w latach 1945–1953.
1949 zastępca szefa PUBP w Żywcu
1949-1951 szef PUBP w Żywcu
1951-1953 szef PUBP w Koźlu

Zygmunt Rak
Ur. 22 XII 1922 r.
W UB/SB w latach 1947–1968.
1950-1951
1951-1953
1953-1955
1967-1968

p.o. szefa PUBP w Tarnowie
szef PUBP w Bochni
szef PUBP w Żywcu
zastępca naczelnika Wydziału Kadr KW MO
w Krakowie

TWARZE BEZPIEKI
Zastępcy komendanta ds.
Bezpieczeństwa/ds. SB KP
MO w Żywcu
Stanisław Lipowy
Ur. 23 XII 1924 r.
W UB/SB w latach 1945–1960.
1954-1955 zastępca szefa PUBP w Chrzanowie
1955-1956 kierownik PUdsBP w Żywcu
1957-1960 zastępca komendanta ds. bezpieczeństwa/
I zastępca komendanta ds. Bezpieczeństwa
w KP MO w Żywcu

Jan Bądek
Ur. 1 IV 1927 r.
W UB/SB w latach 1948–1978.
1954-1955 szef PUBP w Limanowej
1957-1960 zastępca komendanta ds. Bezpieczeństwa
KP MO w Suchej Beskidzkiej
1960-1971 zastępca komendanta ds. Bezpieczeństwa
KP MO w Żywcu
1971-1973 zastępca naczelnika Wydziału Paszportów
i Dowodów Osobistych KW MO w Krakowie
1973-1975 I zastępca komendanta ds. SB KP MO
w Myślenicach
1975-1978 naczelnik Wydziału Paszportów KW MO
w Nowym Sączu

Bogdan Kasprzyk
Ur. 13 VI 1939 r.
W SB w latach 1965–1990.
1971-1975 zastępca komendanta ds. SB KP MO
w Żywcu
1975-1983 naczelnik Wydziału III KW MO
w Nowym Sączu
(działalność antypaństwowa)
1983 zastępca komendanta ds. SB KW MO
w Nowym Sączu
1983-1990 zastępca szefa ds. SB WUSW
w Nowym Sączu

