
W powojennych dziejach Pelplina okres stalinowski zajmuje istotne miejsce, 
gdy po niezwykle tragicznym okresie okupacji, po bardzo trudnym okresie pierw-
szych lat po wojnie, nad najważniejszymi instytucjami niewielkiego miasta zawi-
sło nowe zagrożenie. Tym razem wynikało ono z polityki władz komunistycznych 
dążących do całkowitego podporządkowania sobie wszystkich dziedzin życia, 
w tym także Kościoła, a w dalszej perspektywie do zupełnego zniszczenia go na 
wzór działań realizowanych już od kilkudziesięciu lat w Związku Sowieckim. 
Umacnianie się pozycji komunistycznej partii i co raz szersza realizacja polityki 
wzorowanej na ZSRR stanowiło zagrożenie nie tylko dla Kościoła ale także dla 
całego dotychczasowego modelu funkcjonowania życia społeczno-politycznego, 
gospodarczego i kulturalnego. Bardzo ważną rolę w tych działaniach odgrywał 
komunistyczny aparat bezpieczeństwa państwa. W artykule przedstawiono nie-
które aspekty funkcjonowania powiatowych struktur komunistycznej policji po-
litycznej w apogeum epoki stalinowskiej i zgodnie z tytułem skoncentrowano 
uwagę na okresie 1949-1951. Starano się szczególnie mocno zwrócić uwagę na 
działania związane z najistotniejszą dla Pelplina sferą, czyli akcje wymierzone 
w Kościół katolicki. Poruszono także kwestie aktywności „bezpieki” w innych 
dziedzinach, od lokalnego życia politycznego po gospodarkę. Należy podkreślić, 
że niniejszy artykuł poza przedstawieniem fragmentu historii Pelplina i tczewskiej 
bezpieki stawia sobie za cel zwrócenie uwagi na źródło archiwalne do dziejów 
powiatu tczewskiego, jakim są okresowe sprawozdania komunistycznej policji 
politycznej. W tym nie najgorzej zachowanym materiale źródłowym można także 
odnaleźć także informacje dotyczące Pelplina, zarówno dotyczące Kościoła, jak 
i spraw świeckich. Problematyka poruszona w artykule, aczkolwiek w róż- 
nym stopniu jest wzmiankowana lub obszerniej analizowana w kilkunastu pra- 
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cach1, nadal nie doczekała się opracowania, które można by uznać za wystar-
czające. 

W ramach powojennego podziału administracyjnego kraju Pelplin wchodził 
w skład powiatu tczewskiego w województwie gdańskim. To w tych ośrodkach 
znajdowały się stałe struktury komunistycznej partii (Komitet Wojewódzki oraz 
Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) a także placówki 
podległej PZPR policji politycznej, która wśród swoich zadań miała także kon-
trolowanie, a stopniowo zniszczenie kościoła2. W okresie największego zaostrze-
nia polityki władz wobec religii i wszystkich instytucji katolickich szefami Wo-
jewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) w Gdańsku byli 
kolejno: Józef Jurkowski (marzec 1948 – sierpień 1950), Tadeusz Radoszewski 
(do maja 1951 r.), Marian Cieślak (do sierpnia 1953 r.) oraz Ryszard Matejewski 
(do czerwca 1954 r.)3. Byli to aktywni działacze komunistyczni, z doświadczeniem 
w policyjnej pracy sięgającym lat 1944-1946. Naczelnikami Wydziału V WUBP, 
bezpośrednio zajmującego się represjonowaniem kościoła, byli w tym okresie: 
Zdzisław Basak (kwiecień 1947 r. – maj 1949 r.); Stanisław Supruniuk (do 
15 kwietnia 1950 r.), Franciszek Kowalik (do grudnia 1951 r.) oraz Makary Wo-
liński (do lipca 1954 r.)4. Jednak gdański WUBP tylko częściowo i w niektórych 
istotniejszych kwestiach bezpośrednio zajmował się powiatem tczewskim, waż-
niejszymi sprawami w samym Tczewie czy też w biskupim Pelplinie5. Na co dzień, 
bieżącą inwigilację i inne działania szykanujące oraz represje wobec mieszkańców 
całego powiatu tczewskiego, w tym i Pelplina realizowali funkcjonariusze z Po-
wiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) w Tczewie. Placówką 
tą w omawianym okresie kierowali: Ryszard Zaleski (czerwiec 1948 r. – kwiecień 
1950 r.); Tadeusz Ciechanowski (do września 1950 r.) oraz Marian Kieler (do 

1 Publikacje dotyczące tytułowej problematyki w znacznej części wykorzystano w pracy i zamieszczo-
no w przypisach.

2 Już pod koniec lat ’40, po rozbiciu większości struktur podziemia niepodległościowego oraz legalne-
go PSL, Kościół katolicki został uznany przez aparat bezpieczeństwa za głównego wroga, co bardzo 
szybko zostało potwierdzone szeregiem działań represyjnych na terenie wszystkich diecezji, Co istot-
ne kres okresu stalinowskiego, mimo szeregu pozytywnych zmian, nie zmienił wrogości partii i jej 
policji politycznej wobec Kościoła i także po 1956 r. pozostał on dla władz najważniejszym obiektem 
inwigilacji, szykan i represji, aż do powstania „Solidarności”. R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. 
Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce. 1944-1990, Kraków 2007, 105-112, 153-160.

3 Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945-1990. Obsada stanowisk kierowni-
czych. Informator, wst. i opr. M. Węgliński, Gdańsk 2010, s. 33, 114 (Cieślak); 165 (Jurkowski); 299 
(Radoszewski).

4 Zastępcami naczelników wydziału V byli Wacław Piątkowski (październik 1947 r. – do maja 1950 r.); 
Antoni Machnicki (do lipca 1951 r.); Makary Woliński (do lutego 1952 r.); Godzisław Adamaszek (do 
kwietnia 1953 r.) i Wiesław Sawicki (do lipca 1954 r.). Aparat bezpieczeństwa w gdańskim, dz. cyt., 
s. 51-52, 71, 86, 191, 236, 316, 352, 385.

5 Taką bezpośrednią akcją gdańskiego WUBP (za czasów kierownictwa J. Jurkowskiego) oraz funkcjo-
nariuszy z MBP w Warszawie był najazd UB na Pelplin w lutym 1950 r. A. Dudek, Państwo i Kościół 
w Polsce. 1945-1970, Kraków 1995, s. 21.
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kwietnia 1954 r.). Zastępcami szefów PUBP byli kolejno: Franciszek Starosta 
(czerwiec 1948 r. – styczeń 1950 r.) oraz Henryk Bindryn (do czerwca 1954 r.)6. 
Warto nieco szerzej scharakteryzować tych funkcjonariuszy. R. Zaleski (ur. 
w 1918 r. w woj. warszawskim) już przed wojną zamieszkał na Pomorzu. Ukończył 
Gimnazjum w Starogardzie Gdańskim oraz Szkołę Podchorążych w Brodnicy. 
W czerwcu 1945 r. został referentem w PUBP w Starogardzie, w grudniu pełnią-
cym obowiązki szefa tego urzędu. Pół roku później został p.o. szefa PUBP w Wej-
herowie, a w lipcu 1947 r. zastępcą szefa PUBP w Tczewie. Od czerwca 1948 r. 
do kwietnia 1950 r. kierował tym urzędem. Awansował wówczas, po blisko trzech 
latach pracy w Tczewie, na szefa Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publiczne-
go w Gdyni i kierował nim do września 1953 r. W 1954 r. został zwolniony z re-
sortu7. Kolejny kierownik tczewskiego UB, T. Ciechanowski (ur. w 1923 r. w woj. 
rzeszowskim) rozpoczął pracę w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa we 
wrześniu 1944 r. w areszcie śledczym w Jarosławiu. Z zawodu był ślusarzem. 
W grudniu 1944 r. został skierowany do szkoły oficerskiej Resortu Bezpieczeństwa 
Publicznego PKWN (a następnie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego) 
w Lublinie. W maju 1946 r. został skierowany na teren woj. gdańskiego do PUBP 
w Starogardzie Gdańskim. W okresie następnych kilkunastu miesięcy odbył szko-
lenia w Legionowie oraz w Łodzi i wrócił do Starogardu, gdzie w lutym 1948 r. 
został zastępcą szefa PUBP. W kwietniu 1950 r. przeszedł na podobne stanowisko 
w Tczewie ale faktycznie w tym okresie kierował PUBP jako pełniący obowiązki. 
W Tczewie pozostał niespełna pół roku. We wrześniu 1950 r. przeniesiono go na 
stanowisko kierownika sekcji 2 wydziału III WUBP w Gdańsku. W styczniu 1952 r. 
Ciechanowski został zwolniony z resortu. Jako powody zwolnienia podano nie-
właściwą pracę z agenturą, wywołanie awantury oraz fakt, że jego brat Stanisław 
został skazany na 8 lat więzienia za działalność w Armii Krajowej. Kolejny szef 
tczewskiego PUBP, M. Kieler (ur. w 1922 r. w woj. pomorskim) pracę w Urzędzie 
Bezpieczeństwa rozpoczął w październiku 1947 r., jako młodszy referent WUBP 
w Gdańsku. W latach 1949-1950 odbył roczny kurs oficerów UB w Legionowie, 
a od września 1950 r. został p.o. szefa PUBP w Tczewie. Kierował nim aż do 
końca maja 1954 r., co jak na okres stalinowski było długim okresem, gdyż z re-
guły szefów bezpieki zmieniano po kilkunastu miesiącach. Kieler po opuszczeniu 
Tczewa pracował na kierowniczych stanowiskach w UB, a następnie w Służbie 
Bezpieczeństwa i Wojskach Ochrony Pogranicza w Gdańsku, aż do maja 1990 
roku. Warto wspomnieć także dwóch zastępców szefów tczewskiego PUBP. 
F. Starosta (ur. w 1912 r. w Łodzi) pracę w UB rozpoczął w sierpniu 1945 r. 

6 Aparat bezpieczeństwa w gdańskim, dz. cyt., s. 51-52; s. 112-113 (Ciechanowski); s. 173-174 (Kieler); 
s. 342-343 (Starosta); s. 396-397 (Zaleski).

7 Wśród zarzutów odnotowanych w jego dokumentach odnotowano: łapownictwo, nadużywanie alko-
holu, niewyjaśnione fakty z życiorysu w czasie okupacji i kontakty z ‘wrogim’ środowiskiem. Por. 
Aparat bezpieczeństwa w gdańskim, dz. cyt., s. 397.
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w Miastku. Od stycznia 1947 r. pracował w Kościerzynie, ukończył także kurs 
zastępców szefów PUBP i w lutym został zastępcą szefa PUBP w Kościerzynie, 
a w kwietniu 1948 r. w Tczewie, gdzie pozostał do stycznia 1950 r. Następnie 
został przeniesiony do WUBP w Gdańsku, gdzie pracował do marca 1954 r. Ofi-
cjalnie odszedł z UB ze względów zdrowotnych. W późniejszym okresie był m.
in. Dyrektorem Lasów Państwowych w Gdańsku. Najdłużej urzędującym zastęp-
cą szefa tczewskiego PUBP był H. Bindryn. Rozpoczął pracę na tym stanowisku 
w marcu 1950 r. i kontynuował ją przez ponad cztery lata Nie zachowały się ma-
teriały dotyczące jego wcześniejszej kariery, wiadomo tylko, że po zakończeniu 
pracy w Tczewie w latach 1954-1955 był zastępcą naczelnika wydziału IV 
WUdsBP w Gdańsku8. Wzmiankowani wyżej kierownicy tczewskiej bezpieki 
dysponowali grupą kilkudziesięciu etatowych funkcjonariuszy. Przypomnijmy, że 
przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych to duży wzrost liczby etatów w UB. 
W samym województwie gdańskim w 1948 r. pracowało 514 osób, a do 1953 r. 
liczba ta wzrosła do 945 osób9. Powiatowy Urząd w Tczewie w 1953 roku miał 
51 etatów.

W działalności tczewskiego UB problematyka Pelplina pod koniec lat czter-
dziestych zajmowała ważne miejsce ze względu na zaostrzenie się polityki władz 
wobec Kościoła pod koniec lat czterdziestych. W marcu 1946 r. biskupem cheł-
mińskim został Kazimierz Kowalski10. Nowy ordynariusz przed wojną był rekto-
rem seminarium duchownego w Poznaniu, a w okresie okupacji ukrywał się 
w diecezji przemyskiej11. Był on doświadczonym i odważnym kapłanem, który 
nie wahał się przed wygłaszaniem krytycznych uwag wobec złej polityki rządu 
i komunistycznej ideologii. Przykładowo w 1947 r. uprzedzał wiernych przed 
czerwonym faszyzmem. Postawa chełmińskiego ordynariusza wzbudzała rosnące 
niezadowolenie władz i wiosną 1949 r. rozpoczęły one nasilone ataki medialne na 
niego. Szczególnie istotne znaczenie miały wydarzenia z lata 1949 r. Władze 
wydały antykościelny dekret w sierpniu 1949 r. zatytułowany obłudnie O ochronie 
wolności sumienia i wyznania. Biskup K. Kowalski otwarcie ocenił ten akt praw-
ny bardzo ostro, jako pogwałcenie tejże wolności przez komunistyczną admini-
strację12. Dekret powszechnie zresztą przyjęto z niechęcią wśród duchownych 
i wiernych13. Kolejnym powodem do ataków na chełmińskiego ordynariusza była 

8 Zobacz przypis nr 4. 
9 W 1954 r. nastąpił tylko nieznaczny spadek, do 893 etatów. Aparat bezpieczeństwa w gdańskim, dz. 

cyt., s. 19.
10 Objął diecezję w marcu 1946 roku. Por. Z. Zieliński (przy współpracy Sabiny Bober), Kościół w Pol-

sce 1944-2007, Poznań 2009, s. 47.
11 Szerszą notę biograficzną dotyczącą głównie lat 1946-1951. Zob. J. Sziling, Przyczynek do biografii 

księdza biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego, „Diecezja Chełmińska w czasach komunizmu (1945-
1990)”, t. II, Pelplin 2009, s. 9-21.

12 J. Żaryn, Kościół a władza w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997, s. 233.
13 I. Makacewicz, Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 roku, dz. cyt., „Diecezja Chełmińska w czasach komu-

nizmu (1945-1990)”, t. 1, Pelplin 2008, s. 9-134. 
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jego w pełni uzasadniona niechęć do działań władz godzących w jedność Kościo-
ła. W latach 1949-1950 komunistyczne władze rozpoczęły intensywną kampanię 
zmierzającą do rozbicia Kościoła. 12 stycznia 1950 r. utworzono Komisję Księży 
przy kontrolowanym w pełni przez władze Związku Bojowników o Wolność 
i Demokrację (ZBoWiD), wykorzystując do tego kapłanów, którzy wcześniej 
należeli do Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Już od 1949 r. aktywnie działał Polski 
Komitet Obrońców Pokoju, do którego również wciągnięto grupę księży. Biskup 
chełmiński zabronił kapłanom diecezji wiązania się ze ZBoWiD, a tym, którzy 
już wstąpili, polecił wystąpić z tej organizacji. Księży patriotów obejmował także 
różnymi sankcjami administracyjnymi, np. odwołując niektórych z parafii14. Jed-
ną z takich stanowczych akcji, dotyczącą księdza wyjątkowo mocno uzależnio-
nego od władz policyjnych, biskup chełmiński przeprowadził m.in. w pierwszym 
tygodniu stycznia 1950 r.15 Poza tworzeniem rozłamu w Kościele poprzez kreowa-
nie tzw. księży patriotów, kolejną represją ze strony komunistycznych władz było 
zniszczenie możliwości szerokiej działalności charytatywnej. 23 stycznia 1950 r. 
wielką instytucję charytatywną „Caritas” przekazano pod przymusowy zarząd 
powołany spośród osób uległych komunistom16. W kwietniu 1950 r. „Caritas” 
przekształcono z organizacji kościelnej w Zrzeszenie Katolików „Caritas”. Biskup 
chełmiński stanowczo protestował przeciwko tym brutalnym działaniom władz, 
którym dodatkowo towarzyszyły nieuczciwe zarzuty dotyczące rzekomych nad-
użyć17. Zresztą samego biskupa władze też próbowały wrobić w sfingowane 
nadużycia w grudziądzkim oddziale Caritasu18. Biskup Kowalski polecił kapłanom 
diecezji, aby odczytali na nabożeństwach w dniu 12 lutego oświadczenia episko-
patu Polski z 30 stycznia 1950 r., protestującego przeciwko represjom władz – 
kilkadziesiąt procent księży polecenie biskupa wykonało. Chełmiński ordynariusz 
podjął także kroki zmierzające do zdyscyplinowania kilku księży, którzy współ-
pracowali z władzami, co dotyczyło m.in. księdza Bronisława Jagły z Koronowa. 
Podobnie jak w wypadku ZBOwID, tak i w wypadku upaństwowionego Caritasu 
biskup Kowalski zabronił księżom diecezji wstępowania do tej instytucji19. To 

14 Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem katolickim w województwie pomorskim (bydgoskim) 
w latach 1945-1956, wst. A. Paczoska-Hauke, wyb. i opr. T. Chinciński i A. Paczoska-Hauke, Bydgoszcz 
– Gdańsk 2010, s. 56.

15 3 stycznia 1950 r. związany ze ZBoWiD, a w istocie uzależniony już od Urzędu Bezpieczeństwa ksiądz 
J.B. został wezwany do Pelplina, gdzie poinformowano go o zakazie brania udziału przez duchownych 
w zebraniach politycznych, co obejmował także ZBoWiD. Księdzu wręczono także stosowną decyzję 
na piśmie. Tamże, s. 174.

16 J. Żaryn, Kościół a władza, dz. cyt., s. 57; D. Zamiatała, Caritas. Działalność i likwidacja organizacji 
1945-1950, Lublin 2000, s. 124nn. 

17 J. Sziling, Przyczynek do biografii księdza biskupa, dz. cyt., s. 13-16; Aparat bezpieczeństwa w walce 
z Kościołem, dz. cyt., s. 57. 

18 R. Kozłowski, Z problematyki ruchu księży patriotów, dz. cyt., s. 44.
19 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2003.
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silne przeciwdziałanie rozłamowym postawom spowodowało, że chełmińskiego 
ordynariusza władze postanowiły ukarać. Przypomnijmy, że na początku lutego 
1950 r. biskup skutecznie uniemożliwił kilku księżom udział w wojewódzkim 
zjeździe księży patriotów w Bydgoszczy20. Te w pełni uzasadnione utrudnianie 
udziału duchownych w rozłamowych działaniach, zostały przez UB zakwalifiko-
wane jako naruszenie dekretu o wolności sumienia i wyznania. Na tej podstawie 
prokurator Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wszczął postępowanie przeciwko bi-
skupowi. Główną zemstą władz za postawę biskupa, postawę popieraną przez 
większość kapłanów diecezji, czego dowiedli 12 lutego 1950 r. odczytując list 
episkopatu w sprawie Caritas, był najazd funkcjonariuszy UB i MO na pelplińską 
kurię w dniu 14 lutego 1950 r. z udziałem prokuratorów z Warszawy i Gdańska. 
UB przeprowadziło rewizję i osadziło biskupa chełmińskiego w areszcie domo-
wym, który trwał do 2 marca 1950 r. Pod Pelplin w dniu 14 lutego władze ścią-
gnęły poza milicjantami i ubowcami także oddziały wojskowe21 Cała spektaku-
larna akcja w Pelplinie miała wskazać na rzekomą rangę przewinień ordynariusza22. 
Akcja represyjna wobec biskupa chełmińskiego miała zastraszyć innych biskupów 
i generalnie duchowieństwo w Polsce. Poza samym najazdem na Pelplin dokona-
no także brutalnego ataku propagandowego, publikując w komunistycznej prasie 
kolejne artykuły szkalujące biskupa. 

Areszt domowy nałożony na biskupa spowodował nie tylko powszechne obu-
rzenie, ale także próby protestów. W jednej z nich udział brała nauczycielka 
gimnazjum biskupiego w Pelplinie Maria Ulatowska23 inwigilowana przez infor-
matora UB o pseudonimie „Bokser”. Była ona przedwojenną uczennicą biskupa 
Kazimierza Kowalskiego, gdy pracował jeszcze w Poznaniu i Gnieźnie, a w cza-
sie wojny służyła w Armii Krajowej. Według ustaleń UB odważna nauczycielka 
chciała zorganizować strajk uczniów w proteście przeciwko uwięzieniu biskupa. 
Namawiała także jednego z pracowników cukrowni Pelplin, aby zorganizował 
strajk robotników tego zakładu. Nie wiedziała, że jej rozmówca był już uzależ-
niony od ubeckich agentów i o wszystkim donosił szefowi UB R. Zaleskiemu24. 
Ostatecznie do zorganizowania tych akcji protestacyjnych nie doszło, co zapewne 
wynikało z zakończenia policyjnej okupacji siedziby biskupa chełmińskiego. Pod 
wpływem nacisku władz w ciężkich warunkach aresztu domowego, w sytuacji 
nasilających się problemów zdrowotnych ordynariusz chełmiński uległ naciskom 
władz i zgodził się napisać list do Bieruta z prośbą o umorzenie prowadzonego 

20 Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem, dz. cyt., s. 179.
21 Tamże, s. 57.
22 Z. Zieliński, Kościół w Polsce, dz. cyt., s. 72. 
23 M. Ulatowska uczyła matematyki, fizyki i chemii. Pracowała w Pelplinie do 1952 r. Ks. J. Dunajski, 

„Collegium Marianum” w Pelplinie (1946-1961), w: Collegium Marianum 1836-2011. Na 175 rocz-
nicę, red. K. Ickiewicz, H. Serocka, J. Synak, ks. A. Szopiński, J. Wiśniewski, Pelplin 2010, s. 126.

24 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku (dalej cyt. AIPN Gd), sygn. 0046/192, 
Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 27 III 1950 r.
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śledztwa i zwolnienie z aresztu domowego. W efekcie tego prokurator Sądu Ape-
lacyjnego w Gdańsku uchylił areszt domowy oraz umorzono prowadzonego 
wobec biskupa śledztwo. Sukces władz okazał się tylko chwilowy, gdyż ordyna-
riusz chełmiński nie zmienił swojego bardzo krytycznego stosunku do władz PRL. 
Jednak pamięć o areszcie i najeździe na Pelplin miała wpływ na funkcjonowanie 
diecezji. Przykładowo w maju 1950 r. na konferencji w Laskowicach biskup po-
mocniczy Bernard Czapliński wspomniał o konsekwencjach konferencji w Koro-
nowie, uznając ją za bezpośrednią przyczynę aresztu25. Dodać należy, że po kilku-
miesięcznej chorobie biskup ponownie podjął aktywną pracę w diecezji i w 1951 r. 
w raportach tczewskiego UB znowu był uznawany za „zadeklarowanego wroga 
Polski Ludowej”. UB wspólnie z partią zadbały także, aby biskup Kowalski po-
nownie został poddany oszczerczym atakom w prasie. Szczególne nasilenie tych 
ataków miało miejsce w grudniu 1951 r. i styczniu 1952 r., po grudniowym zjeź-
dzie księży patriotów we Wrocławiu, gdy tradycyjnie już chełmiński ordynariusz 
skutecznie powstrzymał niektórych księży od wyjazdu. Biskup odmówił też spot-
kania z przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Obrońców Pokoju w Gdań-
sku. W prasowych atakach sięgano do najbardziej brutalnych chwytów, aż po 
wyzywanie biskupa od esesmanów. 

Przypomnienie powyższej, dobrze znanej sprawy ubeckiego najazdu na Pelplin 
z lutego 1950 r. i represji wobec biskupa Kazimierza Kowalskiego jest wskazane 
dla zilustrowania które zagadnienia dla władz policyjnych w wypadku Pelplina 
były najistotniejsze. Jednak podkreślić należy, że działania te zrealizował przede 
wszystkim bezpośrednio Wojewódzki Urząd z częściową pomocą tczewskiego 
UB. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tczewie zajmował się za 
to szeregiem innych oprócz spraw kościoła zagadnień, związanych zarówno 
z Pelplinem, jak i innymi miejscowościami powiatu. Sprawozdania tego urzędu 
dla okresu 1949-1951 pozwalają na przedstawienie kilku ważniejszych kwestii, 
pozwalających lepiej zilustrować rolę jaką policja polityczna odgrywała wobec 
mieszkańców niewielkich nawet miejscowości.

Na pierwszym miejscu należy wymienić stałe działania zmierzające do zwięk-
szenia zakresu inwigilacji pelplińskiego duchowieństwa, a także tych świeckich, 
których UB uznała za bliżej związanych z Kościołem. W świetle dostępnych 
sprawozdań tczewskiego PUBP na tym polu osiągnięcia tczewskich funkcjona-
riuszy nie były zbyt wielkie, chociaż niewątpliwie podejmowali oni różne próby 
pozyskiwania informacji, w tym udało im się zwerbować przynajmniej kilkunastu 
informatorów zamieszkałych w Pelplinie, chociaż często nie mających bliższego 
kontaktu z kurią26. W tym miejscu należy podkreślić, że jeszcze w 1948 r. sprawy 
dotyczące Kościoła pojawiały w sprawozdaniach PUBP w Tczewie w dość ogra-

25 Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem, dz. cyt., s. 193. 
26 W sprawozdaniach okresowych szefa lub zastępcy szefa PUBP w Tczewie z lat 1949-1951, w których 

z reguły nie rozszyfrowywano pseudonimów wymieniano m.in. następujących informatorów z terenu 
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niczonym zakresie. W tym okresie raczej dominowały działania wymierzone 
w niezbyt liczną, wybraną grupę duchowieństwa, a poza sprawami „kościelnymi” 
znaczne miejsce zajmowała jeszcze problematyka zwalczania legalnej i nielegal-
nej opozycji, czyli głównie środowisk związanych z PSL oraz różnych grup pod-
ziemia. W 1949 r. sytuacja się poważnie się zmieniła i w każdym sprawozdaniu 
sprawy Kościoła były już omawiane, głównie w kontekście oceny nastrojów wśród 
duchowieństwa oraz bardzo już szerokiej inwigilacji ich działalności27. Podobnie 
było także w następnych latach. Dodajmy, że Pelplin ze względu na niewielką 
liczbę mieszkańców zajmowałby w działalności PUBP niewiele więcej miejsca 
niż większe od niego miasto Gniew, czy też niektóre ludniejsze wioski powiatu 
tczewskiego. Podkreślić także należy, że w powiecie było 17 parafii i 22 czynne 
kościoły, czyli w stosunku do kadr powiatowego UB ilość zbyt trudna do stałej 
i pełnej inwigilacji. Należy też zaznaczyć, że w pracy PUBP dominował oczywi-
ście duży ośrodek przemysłowy i administracyjny w Tczewie. Jednak usytuowa-
nie w niedużym Pelplinie władz diecezjalnych spowodowało, że od 1949 r. miasto 
stało się obiektem policyjnej penetracji o dużym nasileniu. Ważnym argumentem 
dla wzmożenia akcji UB na terenie miasta była także znaczna rola gospodarcza 
Pelplina, który był silnym ośrodkiem przetwórstwa rolnego. Ubowcy chcieli 
wiedzieć o mieście jak najwięcej i starali się nasilać obserwację. Ważne było dla 
nich wszystko, od funkcjonowania miejscowych sklepów, po sytuację w najbliż-
szym otoczeniu biskupa chełmińskiego. Szczególny wzrost tej aktywności miał 
miejsce w okresie wspomnianego już aresztu domowego nałożonego na biskupa. 
Była to jednak akcja realizowana w największym stopniu przez władze wojewódz-
kie w Gdańsku, policyjne i partyjne, a rola powiatowych ubowców z Tczewa była 
wówczas tylko pomocnicza. Jednak poza wydarzeniem o randze nadzwyczajnej, 
jakim był najazd na siedzibę biskupa, poza akcjami realizowanymi np. przez 
gdańską prasę, „codzienną pracę” policyjną na terenie Pelplina, także wobec Ko-
ścioła, prowadził głównie tczewski PUBP. To funkcjonariusze tego urzędu, zgod-
nie z modelem działań realizowanym wówczas w całej Polsce prowadzili syste-
matyczną inwigilację prawie wszystkich osób duchownych, szykanowanie bardzo 
dużej części z nich, a także wyszukiwanie aktywniejszych osób świeckich, których 
starano się szykanować, aby duchowieństwo pozbawić oparcia. To funkcjonariu-
sze tczewskiego UB podejmowali działania w celu pozyskania informatorów wśród 
pelplińskiego duchowieństwa i w jego otoczeniu. 

Pelplina (mogły to być także osoby z innych miejscowości powiatu ale mające kontakty z miastem): 
„IKS”, „Kamiński”, „Józek”, „Wicher”, „Wrona”, „Majewski 2”, „A-200”, „Bukacki”, „Pokój”. 

27 Już w sprawozdaniu za styczeń 1949 r. uwidoczniło się rosnące zainteresowanie UB reakcjami miesz-
kańców powiatu na opublikowane w prasie wypowiedzi przedstawicieli władz (J. Cyrankiewicza 
i R. Zambrowskiego) bardzo krytyczne wobec Kościoła. AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne 
miesięczne PUBP w Tczewie z 29 I 1949 r. 
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Przykładowo na terenie Pelplina tczewski PUBP wykorzystywał w pierwszej 
połowie 1949 r. informatora o pseudonimie „IKS”, który miał szerokie znajomo-
ści wśród duchowieństwa tczewskiego, bywał czasem także na spotkaniach z bi-
skupem. Zasłyszane informacje przekazywał do urzędu. Doniesienia te wzbudzi-
ły poważny niepokój szefostwa, gdyż jak ustalono władze diecezji doskonale 
zdawały sobie sprawę z tajnych działań UB wymierzonych w Kościół, w tym 
z pozyskiwania księży lojalnych wobec władz poprzez przekupstwo czy zastra-
szanie28. W maju 1949 r. UB wzmogło akcję werbowania informatorów na terenie 
powiatu. Pozyskano wówczas w całym powiecie tczewskim kilkanaście osób, 
w tym co najmniej dwie na terenie Pelplina. Jedną z nich określono, jako mającą 
dostęp do kurii biskupiej, a drugą, jako zatrudnioną w pelplińskim Gimnazjum29. 
Niezależnie od działań agenturalnych UB uważnie obserwowało także oficjalne 
wydarzenia w Pelplinie, przeprowadzając przy każdej takiej obserwacji oceny 
polityczne. Przykładowo w czerwcu 1949 r. z uwagą obserwowano zorganizowa-
ne w Pelplinie wielkie uroczystości święta ludowego, tradycyjnie połączone ze 
świętem kościelnym. Zgromadziły one wówczas ponad 5 tys. osób. Jednemu 
z duchownych uczestniczących w uroczystościach UB zarzuciło, że atakował 
Związek Młodzieży Polskiej, czyli stalinowską młodzieżówkę PZPR o niezwykle 
uprzywilejowanej pozycji. Za „wrogie” wystąpienie szef UB uznał też oczywisty 
dla społeczeństwa apel o większą troskę o liczniejsze uczestnictwo w nabożeń-
stwach30. Niewątpliwie ten apel był adresowany głównie do młodego pokolenia, 
najbardziej zagrożonego antyreligijną ofensywą. Kilka miesięcy później protesty 
UB wzbudziło kazanie biskupa chełmińskiego wygłoszone w związku z inaugu-
racją roku szkolnego. Biskup K. Kowalski skrytykował w nim usuwanie religii ze 
szkół realizowane wówczas pod obłudnym szyldem tworzenia szkół pod patrona-
tem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci31. 

Powiatowy UBP w Tczewie bardzo uważnie śledził nastroje społeczne zarów-
no w trakcie ubowskiego najazdu, jak i po zakończeniu aresztu domowego nało-
żonego na biskupa K. Kowalskiego. W ocenie szefa Urzędu na terenie powiatu 
akcja propagandowa zmierzająca do uzasadnienia represyjnych działań władz 
wobec biskupa miała rzekomo odnieść sukces. Uskarżał się, że na terenie samego 
Pelplina poniesiono propagandową klęskę, zarówno podczas niezbyt udanych 
zebrań „aktywu katolickiego”, a szczególnie podczas masowo zbojkotowanego 
propagandowego wiecu w pelplińskiej cukrowni. R. Zaleski zwrócił uwagę, że 
nawet członkowie PZPR w pelplińskiej cukrowni nie chcieli brać udziału w ko-

28 AIPN Gd, sygn. 0046/192: Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 29 I 1949 r.; Inf. z-cy sze-
fa PUBP w Tczewie ppor. Starosty z 10 II 1949 r. 

29 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne za kwiecień PUBP w Tczewie z 3 V 1949 r. 
30 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne za kwiecień PUBP w Tczewie z 28 VI 1949 r.
31 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 27 VIII 1949 r.
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munistycznym wiecu, na którym chciano potępić biskupa chełmińskiego32. Jeszcze 
większy powód do niezadowolenia władze policyjne miały po zakończeniu aresz-
tu domowego. Odnotowano, że mieszkańcy Pelplina zgotowali biskupowi bardzo 
uroczyste imieniny. Do akcji imieninowej włączył się także kierownik Szkoły 
Podstawowej w Pelplinie, który „mimo, że członek PZPR wysłał do biskupa de-
legację dzieci z kwiatami”. Szef UB w raporcie w istocie przyznał, że oszczercze 
informacje prasowe, dotyczące biskupa chełmińskiego były w całości komuni-
styczną manipulacją33. W następnych miesiącach władze policyjne stale notowa-
ły komentarze bardzo krytyczne wobec zastosowanych w lutym 1950 r. działań 
represyjnych wobec biskupa K. Kowalskiego. Urząd Bezpieczeństwa był m.in. 
obwiniany o brutalną presję, dzięki której wymuszono list biskupa do Bieruta. 

Późną wiosną 1950 r. w całym kraju realizowano ogromną propagandową 
akcję pseudopokojową związaną z tzw. Apelem Sztokholmskim. Chełmiński biskup 
sufragan Bernard Czapliński w jednym z raportów szefa PUBP został zaatakowa-
ny za to, że część duchownych odmówiła podpisania tego propagandowego doku-
mentu34. Mimo powszechnej krytyki represji wobec pelplińskiej kurii, UB nie 
zaniechało starań o zwiększenie zakresu inwigilacji władz diecezji. Wiosną 1951 r. 
szef PUBP raportował o pozyskaniu informatora wywodzącego się ze środowiska 
żołnierzy gen. Andersa, który był zatrudniony w kurii35. Prawdopodobnie optymizm 
szefa UB był nieco przedwczesny, gdyż w świetle zachowanych dokumentów 
dopiero rok później „A-200” przekazał informacje warte wykorzystania w mie-
sięcznych sprawozdaniach36.

W działalności policji politycznej w okresie stalinowskim bardzo ważną rolę 
pełniły osoby pozyskane, najczęściej pod przymusem, do współpracy. Poza wspo-
minanymi wyżej przykładami starań o informatorów na terenie samego Pelplina, 
UB próbowało pozyskać także osoby, które miały możliwość „dotarcia” do miasta, 
np. poprzez znajomość z duchownymi z różnych parafii, którzy bywali w Pelpli-
nie. Informatorzy mający znajomości wśród duchowieństwa mogli zasłyszane od 
nich informacje o Pelplinie przekazywać UB. Informacje zbierane np. w Tczewie 
czy innych miejscowościach powiatu, dotyczyły np. treści wystąpień biskupa 
K. Ko walskiego oraz podległych mu księży. We wrześniu 1949 r. szef tczewskiej 
bezpieki obwiniał chełmińskiego ordynariusza o poważne utrudnienie organizacji 

32 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 27 II 1950 r.
33 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 27 III 1950 r.
34 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 1 VII 1950 r.
35 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 5 VI 1951 r.
36 W sprawozdaniach z 1952 r. odnotowano dwie wzmianki z powołaniem na informatora „A-200”. 

W czerwcu tego roku poinformował o wyjeździe delegacji wysłanej przez biskupa chełmińskiego na 
teren powiatu kościerskiego w celu zebrania informacje na temat aresztowania przez UB księdza Fe-
liksa Ożgi proboszcza w Konarzynach. Został on skazany przez komunistów na 8 lat więzienia. 
Zwolniono go w 1956 r. Delegacja z kurii po zebraniu danych o aresztowanym przygotowała pismo 
do Warszawy z protestem przeciwko tym działaniom władz. IPN GD 0046/193 /1, Spr. PUBP za 
czerwiec 1952 r.
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propagandowej akcji „w obronie pokoju” zorganizowanej w Tczewie, na którą 
dzięki biskupowi nie dotarł najważniejszy mówca. Tradycyjny odpust w Piasecz-
nie, na który przybyło około 30 tys. wiernych zdaniem UB został wykorzystany 
do „czysto politycznego i antyrządowego” kazania37. Ataki w raportach tczewskiej 
bezpieki na biskupa K. Kowalskiego trwały także w następnych miesiącach, a ich 
apogeum miało miejsce w okresie wspomnianego już najazdu z lutego 1950 r. 

Na marginesie inwigilacji Kościoła warto dodać, że najtrudniej pozyskiwano 
informacje na terenach wiejskich. Do tej sytuacji przyczyniało się kilka czynników. 
Wieś w pierwszych kilku powojennych latach była mniej ważna niż miasta w in-
tensywniejszych działaniach władz policyjnych, gdyż większość rolników funk-
cjonowała na co dzień w bardzo niewielkich grupach, w których z reguły nie 
dostrzegano takiego zagrożenia, jak np. w zlokalizowanych w miastach fabrykach 
czy urzędach lub organizacjach. W regionie tczewskim liczebność podziemia nie 
było duża. Z kolei w okresie stalinowskim wieś była też pod wieloma względami 
trudniejszym obszarem do werbunku niż miasta. Niezadowolenie w polityki władz, 
tak w sferze działań wobec Kościoła, jak i polityki gospodarczej było bardzo duże. 
Działało także większe niż w miastach przywiązanie do tradycji oraz oczywista 
trudność ukrywania współpracy w małych środowiskach, w których ludzie znacz-
nie lepiej się znali. W maju 1949 r. w całym powiecie tczewskim sieć informato-
rów UB na terenach wiejskich liczyła 36 osób. Tymczasem wszystkich gromad 
było 7138. Na terenie całego powiatu PUBP miało stu kilkudziesięciu informato-
rów39. Najprawdopodobniej kilkadziesiąt osób z tej grupy zamieszkiwało, praco-
wało lub w inny sposób było związanych z Pelplinem, ale niewątpliwie najwięk-
sza część mieszkała w samym Tczewie, gdzie było najwięcej mieszkańców oraz 
najłatwiej było ubowcom przeprowadzać werbunki. Należy podkreślić, że bardzo 
duża część tych informatorów została szantażem zmuszona do współpracy, a wie-
lu z nich w istocie nie wywiązywało się nawet w najmniejszym stopniu ze swojej 
formalnej roli. Pomimo wykazywania przez szefa PUBP rosnącej pod ko niec 
1949 r. liczby informatorów, nawet do około dwustu40, w świetle sporządzanych 
przez niego raportów trudno odnaleźć potwierdzenie aktywności liczniejszej 
grupy niż około 20-30 informatorów w całym powiecie. Na terenie samego Pel-
plina w tym okresie jednorazowo odnotować można było aktywność naj wyżej 
kilku informatorów. Zapewne bardzo wiele osób formalnie zwerbowanych i za-
rejestrowanych nie było w stanie, lub nie chciało wykonać dla UB żadnej pracy. 
Dużą część z nich należy przede wszystkim uznać za ofiary – w bardzo wielu 

37 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 28 IX 1949 r.
38 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne za kwiecień PUBP w Tczewie z 3 V 1949 r.
39 Szef UB w swojej statystyce wskazywał 249 osób, ale wiele z nich było liczonych „podwójnie”, 

a niektórzy nawet „potrójnie”, gdyż pracowali na różnych „odcinkach” („kościół”, „chłopi”, „inteligen-
cja”, „przemysł” itd.). AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 27 VII 
1949 r.

40 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 26 XI 1949 r.
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wypadkach zupełnie niewinne – tej specyficznej formy szykan UB jaką było 
zmuszanie do współpracy. Była jednak także nieliczna grupa aktywnych współpra-
cowników, w tym kilkunastu gorliwych, którzy stwarzali poważne zagrożenie dla 
swoich środowisk. W lutym 1950 r. tczewski UB w całym powiecie miał formal-
nie zarejestrowanych 175 informatorów oraz trzech agentów. Ponadto korzystał 
z „usług” 10 tzw. kontaktów oficjalnych41. W lipcu 1950 r. nowy już szef tczew-
skiego PUBP (Ciechanowski) chwalił się siecią informatorów liczącą 192 oso by, 
12 rezydentów oraz 4 agentów w całym powiecie42. Co najmniej kilkadziesiąt 
z tych osób mieszkało lub pracowało w Pelplinie43. Jednak już miesiąc później, 
po analizie tej ponad dwustuosobowej grupy szef PUBP ustalił, że co najmniej 
25% należało natychmiast usunąć z sieci44. Oznaczało to najczęściej, że osoby te 
zupełnie nie wywiązywały się z zadań i nie było żadnych szans, aby w przyszłości 
z nich skorzystać. W swojej analizie szef tczewskiego UB nie zamieścił innej 
istotnej informacji. Jak duży procent informatorów miał potencjalne szanse być 
użytecznym, np. ze względu na miejsce pracy, kontakty itp., ale od zwerbowanie 
nie wykazał się żadną aktywnością? W świetle samych sprawozdań okresowych 
można sądzić, że była to jeszcze większa część ogółu informatorów niż ta, którą 
Ciechanowski postanowił skreślić45. 

W następnych latach, ta „sieć agenturalna” nie ulegała już poważniejszemu 
zwiększeniu, ale ze względu na fikcyjny charakter wielu werbunków następowa-
ła dość duża rotacja wśród informatorów, czyli UB rezygnowało ze współpracy 
z osób biernych i niechętnych, a podejmowało próby pozyskiwania nowych. Przez 
cały okres stalinowski najczęstszą podstawą werbunku były szantaże, co w wielu 
wypadkach skutkowało późniejszymi problemami z takimi przymusowymi infor-
matorami46. Ubowcy nie wzdragali się przed werbowaniem nawet osób blisko 

41 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 27 II 1950 r.
42 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 28 V 1950 r.
43 W Pelplinie usytuowanych było przynajmniej dwóch rezydentów. Jeden z nich pracował w cukrowni. 

Na temat drugiego odnaleziono tylko dość zaskakującą informację, że był w przeszłości członkiem 
PPR, następnie PZPR oraz że z UB związał się już w 1946 r. i od tego czasu aktywnie współpracował. 
AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 2 VIII 1950 r.

44 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 2 VIII 1950 r.
45 W terminologii stosowanej przez UB używano określenia „wyeliminować z sieci”, co oczywiście nie 

oznaczało, że po kilku czy kilkunastu latach organy bezpieczeństwa państwa nie rozpoczną szantażowa-
nia byłych zarejestrowanych i zmuszania ich do ponownej współpracy. Ten „powrót” do osób „wy-
eliminowanych” stosowano wtedy, gdy okazywało się, że miejsce pracy czy środowisko, w jakim 
wiele lat później pracowały/przebywały te osoby stało się przedmiotem zainteresowania Służby Bez-
pieczeństwa. 

46 Szef tczewskiego UB R. Zaleski w sierpniu 1949 r. raportował, że wśród wyjątkowo dużej liczby no-
wych werbunków (29 w całym powiecie w okresie miesiąca) były dwie osoby, które urząd chciał 
wy ko rzystywać „na odcinku kościelnym”. Obie te osoby zwerbowano poprzez różnorodne szantaże. 
Jed ną z nich był duchowny z dekanatu gniewskiego, uznany za dobrze zorientowanego w sytuacji ku rii 
w Pelplinie. Druga osoba miała być jeszcze „cenniejsza”, gdyż był to lekarz, który miał mieć dobre 
kontakty w Pelplinie i szef UB planował wykorzystywać ją bezpośrednio do inwigilacji biskupa cheł-
mińskiego. AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 27 VIII 1949 r. 
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związanych z ruchem komunistycznym47. Jednak sieć agenturalna była tylko na-
rzędziem. Faktycznym kreatorem działań UB były władze PZPR, a za konkretne 
działania szykanujące i represyjne odpowiadali konkretni funkcjonariusze. Wspo-
mniano już wcześniej o kadrze kierowniczej tczewskiego PUBP. Warto także 
kilka zdań poświęcić chociaż grupie pozostałych ubowców. Według zestawienia 
z grudnia 1949 r. na etatach oficerów śledczych urzędu pracowały trzy osoby: 
Tadeusz Lipski, Jan Magdziarz oraz Edmund Frydryszak, a wszystkich pracow-
ników operacyjnych było 25. W charakterystyce wymienionych trzech śledczych 
podkreślono, że w tej grupie jedna osoba była wierząca, a kolejna nadużywała 
alkoholu i była bardzo leniwa. „Pozytywną” notę uzyskał tylko jeden, z najkrót-
szym stażem w urzędzie48. Jednak i on już w następnym miesiącu doczekał się 
bardzo krytycznej charakterystyki, jako osoba niedouczona i niechętna do nauki49. 
Nie przeszkodziło to jednak tym funkcjonariuszom w dalszej pracy, z bardzo 
dramatycznymi konsekwencjami dla ofiar urzędu50. 

Warto podkreślić, że w 1950 r., najpewniej głównie dla wsparcia akcji kolek-
tywizacyjnej na terenach wiejskich, zorganizowano w Pelplinie stałą gminną 
placówkę UB51. Już w kilka miesięcy po powstaniu gminna struktura UB „wykry-
ła” urojony sabotaż w pelplińskiej Mleczarni. Dowodem na „sabotaż” miał być 
wyłącznie fakt, że zakład mleczarski zatrudniał byłego żołnierza generała Ander-
sa, co było oczywistą brednią52. Pracownicy UB swoimi działaniami, polegają cymi 
przede wszystkim na masowej, intensywnej inwigilacji, czasem także na zastra-
szaniu i innych szykanach lub represjach, objęła bardzo dużą grupę mieszkańców 
niewielkiego Pelplina. W wypadku środowiska osób duchownych była to najpew-
niej większość, począwszy od biskupów K. Kowalskiego i B. Czaplińskiego. 
Warto jednak podkreślić, że tylko w latach 1949-1951 co najmniej kilkudziesięciu 
świeckich mieszkańców miasta zostało poddanych ubowskiej inwigilacji53. Byli 

47 W październiku 1949 r. po błędzie w pracy zawodowej ludzie Zaleskiego zaszantażowali tczewskiego 
inżyniera, który był jednocześnie liderem jednej z oficjalnych organizacji sojuszniczych wobec PZPR. 
AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 28 X 1949 r. Można dodać, 
że takie werbunki były często w istocie nonsensowne, gdyż władze i tak od takich osób pozyskiwały 
z reguły wszystkie istotne informacje. 

48 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Załącznik (charakterystyka oficerów) do spr. sytuacyjnego miesięcznego 
PUBP w Tczewie z 29 XII 1949 r.

49 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 28 I 1950 r.
50 Przykładowo por. Tadeusz Lipski w kwietniu 1950 r. podpisał akt oskarżenia wobec dziewięciu człon-

ków lokalnej organizacji antykomunistycznej o nazwie „Znicz”. Skazany na siedem lat więzienia jej 
dowódca Jan Kycler w 1953 r. zmarł w więzieniu w Nowogardzie, B. Rusinek. Z. Szczurek, Dzieje 
drugiej konspiracji niepodległościowej na Pomorzu Gdańskim w latach 1945-1956, Gdańsk 1999, 
s. 426-431.

51 Wzmianka o jej funkcjonowaniu została zamieszczona po raz pierwszy w sprawozdaniu z sierpnia 
1950 r. AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 2 VIII 1950 r.

52 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 5 XI 1950 r.
53 Wśród inwigilowanych przez UB mieszkańców miasta (których odnotowano w sprawozdaniach mie-

sięcznych) można wymienić m.in. następujących: Jan Lepert (pracownik stoczni gdańskiej); Jan 
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to wszyscy sprawujący ważniejsze stanowiska, od osób zajmujących stanowiska 
burmistrza i wójta gminy począwszy, z wyjątkiem kierownictwa gminnego PZPR. 
Wśród inwigilowanych byli także kierownicy instytucji państwowych i gospodar-
czych oraz wielu zwykłych mieszkańców miasta. Do objęcia takimi działaniami 
wystarczało kilka krytycznych zdań o „Polsce Ludowej”, czy też o ZSRR, a w wy-
padku osób nieco starszych jakaś forma aktywności społeczno politycznej w prze-
szłości, przed wojną, w czasie okupacji, czy nawet po wojnie, np. członkostwo 
w PSL czy w wielu wypadkach w PPS. Czasem na listę inwigilowanych i zakwa-
lifikowanych jako „wrogów ustroju” można było trafić tylko za zwykłe narzekanie 
na zaopatrzenie czy inne trudności. Można też było zostać „wrogiem” za brak 
entuzjazmu dla propagandowych działań władz. Należy podkreślić, że najczęściej 
do ubowskich raportów trafiali zwykli ludzie w wyniku donosów informatorów. 

Kończąc powyższe uwagi skoncentrowane na problematyce związanej z dzia-
łaniami UB wobec Kościoła należy podkreślić, że niewątpliwie zbadanie całości 
zagadnienia działań władz policyjnych wobec duchownych na terenie Pelplina 
oraz innych mieszkańców miasta i jego najbliższych okolic wymaga jeszcze dal-
szych, bardzo pogłębionych badań. Podobne zastrzeżenie należy też wnieść do 
szerszego zagadnienia całej pracy agenturalnej UB w powiecie. 

Jednak omawiając działalność tczewskiego PUBP wobec Pelplina w latach 
1949-1951 warto zwrócić uwagę także na kilka innych zagadnień. Urząd Bezpie-
czeństwa od początku swojej działalności zajmował się zwalczaniem wszelkiej 
działalności opozycyjnej. Akcja ta poza podejrzanymi o związku z podziemiem 
obejmowała także członków niekomunistycznych partii politycznych i organiza-
cji. W 1948 r. w masowy sposób poddano różnorodnym szykanom członków 
Polskiej Partii Socjalistycznej, gdyż po zniszczeniu w latach 1946-1947 Polskie-
go Stronnictwa Ludowego była to ostatnia większa organizacja, która mogła 
utrudnić PPR przejęcie pełni władzy w kraju. Przed wchłonięciem PPS do nowej, 
„zjednoczonej” partii w grudniu 1948 r., komuniści, także przy pomocy UB, prze-
prowadzili masową czystkę w szeregach partii socjalistycznej. Na terenie Pelpli-
na funkcjonował dość liczny ośrodek PPS. Przed utworzeniem PZPR usunięto 
z pelplińskiej organizacji PPS 70 członków54. Pomimo tej czystki i innych działań 
zmierzających do tego by nowa partia, czyli PZPR była bardziej związana z ko-
munistyczną ideologią, władze policyjne z wyraźnym niezadowoleniem zaobser-
wowały problemy z realizacją akcji propagandowych. Jako przykład takiej klęski 
wskazywano firmowaną przez PZPR akcję propagowania antykościelnej polityki 
władz wśród robotników pelplińskiej cukrowni. W marcu 1949 r. na 330 pracow-

Czyżewski oraz Trajchel (prawdopodobnie pracownicy PKP), Anna Kowalska, Gerard Semp (woźny 
PMRN), Franciszek Arendt (pracownik cukrowni), Józef Noch, Józef Surach, Alojzy Miller.

54 W całym powiecie „czystka” w szeregach PPS objęła w ostatnich miesiącach 1948 r. 605 osób, w tym 343 
w Tczewie i 63 w Gniewie. AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. szefa PUBP w Tczewie z 25 II 1949 r.
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ników zakładu tylko 36 przyszło na propagandowe zebranie55. Oznaczało to, że 
90% zatrudnionych w zakładzie nie chciało brać udziału w antykościelnej propa-
gandowej akcji zakładowego komitetu PZPR. Dla PUBP to wydarzenie było 
motywacją do wzmożenia inwigilacji pracowników cukrowni.

Akcje UB związane z „politycznym” zabezpieczeniem danego obszaru obej-
mowały także intensywną obserwację nastrojów i zachowań tej grupy mieszkań-
ców, którzy zostali uznani za wrogich Polsce Ludowej na podstawie kryteriów 
historyczno-ideowych, Urząd podobnie jak w całym kraju wyróżniał szereg kate-
gorii takich przeciwników, często zresztą nakładających się na siebie. W tej grupie 
znajdowali się np. przedwojenni członkowie Stronnictwa Narodowego, członko-
wie Armii Krajowej czy żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z okresu 
II wojny, czy też powojenni członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego a nawet 
Polskiej Partii Socjalistycznej. Do kategorii podejrzanych trafiali także byli wyżsi 
urzędnicy, czy zamożniejsze grupy związane z gospodarką, jak np. kupcy. W Pel-
plinie występowały wszystkie te kategorie potencjalnych ofiar działań represyjnych 
UB. Przykładowo grupę co najmniej kilkunastu pelplińskich andersowców inwi-
gilowano m.in. z wykorzystaniem informatora ps. „Pokój”, którego zwerbowano 
groźbą wytoczenia mu procesu pod zarzutem współpracy z niemieckim wywiadem 
w czasie wojny56. Grupą podlegającą inwigilacji i szykanom byli także członkowie 
organizacji związanych z Kościołem. Jesienią 1949 r. wyraźne niezadowolenie 
szefa tczewskiej UB wzbudziło rozwiązanie przez biskupa Kowalskiego wszyst-
kich organizacji katolickich. Bowiem zgodnie z nowym prawem gdyby organi zacje 
nadal działały listy członków musiały zostać zgłoszone do Urzędu Bezpieczeństwa. 
R. Zaleski nie ukrywał, że bardzo liczył na rozpoczęcie działań zmierzających do 
objęcia kontrolą tych stowarzyszeń57. 

Poza samymi duchownymi UB bardzo interesowało się także osobami uzna-
wanymi za bliżej związane z Kościołem. W wypadku osób na wyższych stanowi-
skach nie musiał to być już nawet jakiś bliższy związek z parafią, czy znajomość 
z osobami duchownymi. Wystarczało uczestnictwo w nabożeństwach lub po pro-
stu ogólnikowy zarzut „klerykalizmu”, aby zostać uznanym za „podejrzanego”, 
co mogło się skończyć np. utratą stanowiska czy członkostwa w partii. Taki los 
spotkał m.in. pelplińskiego burmistrza Burcharda. Usunięcie go z posady oraz 
z szeregów PZPR było elementem realizowanej bardzo intensywnie od 1948 r. 
akcji „oczyszczania” szeregów partyjnych, a także ówczesnych organów władzy 
lokalnej, czyli rad narodowych oraz władz wykonawczych w gminach i miastach58. 

55 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne za kwiecień PUBP w Tczewie z 3 V 1949 r.
56 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 2 VIII 1950 r. 
57 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 28 X 1949 r.
58 Szef PUBP R. Zaleski w styczniu 1949 r. informował swoich przełożonych, że w ramach „czystki 

wro gów klasowych” usunięto 16 radnych powiatowych, a w całym powiecie usunięto z rad gminnych 
i miej skich aż 146 radnych. Pozbawiono stanowisk także pięciu wójtów, określonych jako „reakcyj-
nych”. W samym Pelplinie po usunięciu Burcharda nowym burmistrzem został Siemiątkowski. Szef 
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Kilka miesięcy po zmianie pelplińskiego burmistrza w raporcie szefa PUBP zna-
lazła się informacja o przygotowaniach do usunięcia wójta Dąbrowskiego z gmi-
ny wiejskiej Pelplin. W jego wypadku głównym powodem krytyki były zbyt 
bliskie związki z zamożniejszymi rolnikami, czyli „kułakami”, jak ich określała 
ko munistyczna propaganda59. Następca Dąbrowskiego utrzymał się na stanowisku 
bar dzo krótko, gdyż wybrano osobę aktywną nie tylko w PZPR, ale także w „zaglą-
daniu do kieliszka”60. Jednak zwalnianie z pracy za wiarę, czy też za „klerykalizm”, 
jak to określały ówczesne władze było nadal kontynuowane. W lipcu 1949 r. zwol-
niono z powodu religijności sekretarkę z Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska” Annę Burantównę61. Nadal zwalniano także za „kumanie się z kuła kami”62.

Na terenie niewielkiego Pelplina faktyczną działalność opozycyjną rejestro-
wano dość rzadko. Miesiąc przed najazdem na chełmińską kurię, 14 stycznia 
1950 r., pracownik tczewskiego UB zatrzymał nastoletniego mieszkańca Pelplina 
Lecha Chmieleckiego, wówczas ucznia Gimnazjum w Gdańsku. Przy młodym 
człowieku funkcjonariusz znalazł dwie ulotki antyrządowe. L. Chmielecki tłuma-
czył się, że znalazł je na półce w pociągu i wziął ze sobą jak zdejmował walizkę. 
Tczewskie UB przekazało zatrzymanego do WUBP w Gdańsku63. Problematyka 
oświatowa poważnie zainteresowała tczewskie UB także rok później – niezależnie 
od stale prowadzonych działań represyjnych wobec aktywnych w Tczewie młodzie-
żowych organizacji. W szkole jedenastoklasowej w Gniewie doszło bowiem do 
wyrzucenia ze szkoły sześciu uczniów za „samowolny” udział w uroczystościach 
religijnych w Pelplinie64. 

Istotnym obszarem zainteresowania UB były kwestie związane z gospodarką. 
Po nacjonalizacji i „bitwie o handel” głównymi obiektami działań policji politycz-
nej stały się państwowe i spółdzielcze przedsiębiorstwa oraz indywidualne gospo-

UB bardzo krytycznie wyrażał się w swoim raporcie także o władzach Tczewa (burmistrzu Dionizym 
Ci chockim i jego zastępcy), informując, że nie odwołano ich tylko z powodu trudności w znalezieniu 
na stępców. AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 29 I 1949 r. 
Burmistrza Cichockiego odwołano kilka miesięcy później za „politykę niezgodną z linią PZPR”. AIPN 
Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 27 VII 1949 r.

59 Dąbrowski ostatecznie został przeniesiony na urząd do innej gminy w powiecie (Rudno), gdyż ocenio-
no go jako „bliskiego klasowo”. AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne za kwiecień 
PUBP w Tczewie z 3 V 1949 r.

60 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne za kwiecień PUBP w Tczewie z 3 V 1949 r.
61 W tym samym okresie władze policyjne żaliły się, że we władzach Samopomocy Chłopskiej w Pelpli-

nie dominowała „reakcja”. AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie 
z 27 VII 1949 r.

62 W sierpniu 1949 r. z tego powodu utracił stanowisko kierownik Ośrodka Maszynowego w Pelplinie. 
Zastąpiono go ubogim rolnikiem z wioski Wola, tej samej, w której pojawiła się pierwsza w gminie 
Pelplin grupa zwolenników kołchozów. AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP 
w Tczewie z 27 VIII 1949 r.

63 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 28 I 1950 r.
64 Sprawa „gniewskich” licealistów rozpoczęła się w grudniu 1950 r. i trwała przez kilka miesięcy. W ich 

obro nie uruchomiona została m.in. akcja ulotkowa. AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięcz-
ne PUBP w Tczewie z 4 IV 1951 r.



65PelPlin w działalności Powiatowego UrzędU BezPieczeństwa PUBlicznego...

darstwa rolne. Urząd Bezpieczeństwa na początku lat 50-tych nasilił kampanię 
inwigilowania wszelkich instytucji, czy wręcz całych sektorów gospodarki. Do-
tyczyło to ze względu na ówczesną strukturę państwa w największym stopniu 
sektora rolnego, a także pozostałych dziedzin z przemysłem, handlem i innymi 
usługami włącznie. W wypadku Pelplina sprawy rolne dotyczyły tylko części 
mieszkańców miasta, związanych bezpośrednio z uprawą ziemi, ale w otaczającej 
miasto typowo rolniczej gminie wiejskiej Pelplin większość związana była z rol-
nictwem. Sprawy rolne w działaniach UB to przede wszystkim kwestia wspierania 
rabunkowych dostaw obowiązkowych oraz kolektywizacji, czyli wymuszania 
tworzenia pseudospółdzielni w miejsce gospodarstw indywidualnych. Główną 
rolę w realizacji komunistycznej polityki rolnej odgrywała oczywiście rządząca 
PZPR, ale rola UB była istotna, gdyż to policja represjonowała aktywniejszych 
przeciwników oraz zastraszała wszystkich opornych. Urząd pomagał także iden-
tyfikować zbyt mało gorliwych w akcji kolektywizacyjnej pracowników admini-
stracji. Wśród działań UB było także wspomaganie prokołchozowych akcji pro-
pagandowych, np. wycieczek do ZSRR, a później opowiadania nieprawdy, czyli 
chwalenia radzieckich rozwiązań w rolnictwie. To UB szybko ustalał, kto z uczest-
ników wycieczek nie potrafił powstrzymać się od krytycznych uwag65. Na takie 
„wycieczki” wywieziono także rolników z podpelplińskich wsi. Można dodać, że 
negatywne wrażenia po tych wyjazdach były tak powszechne wśród zwiedzających 
kołchozy w ZSRR, że przeciwdziałanie temu było skazane na porażkę. Mimo to 
nacisk władz był tak duży, że spółdzielnie powstawały. Wśród pierwszych plano-
wanych lokalizacji spółdzielni produkcyjnych w powiecie, jak nazywano wówczas 
tworzone w stalinowskiej Polsce kołchozy, była także jedna z wiosek w gminie 
Pelplin – Wola. Pierwsze, nieudane próby, podjęto w tej wsi już wiosną 1949 r.66 
Pół roku później akcja ta „dla uczczenia urodzin Generalissimusa Stalina” objęła 
trzy kolejne wioski w gminie67.

Po sprawach związanych z kolektywizacją w „dziale gospodarczym” UB bar-
dzo ważne miejsce zajmowały kwestie dotyczące funkcjonowania komunikacji 
kolejowej. Wynikało to nie tylko z rangi szlaków kolejowych, które przechodziły 
przez teren powiatu, ale również z wielkości węzła w Tczewie, jego rozbudowanej 
infrastruktury oraz liczebności osób zatrudnionych w PKP. Pamiętać należy, że 
w epoce stalinowskiej kolej stanowiła bardzo ważne zaplecze logistyczne dla 
bardzo zmilitaryzowanego państwa. Istotną rolę w „gospodarczym” odcinku 
działań UB zajmowały większe zakłady przemysłowe. W wypadku Pelplina była 
to przede wszystkim duża cukrownia. Jednak także na niezbyt dużej stacji kole-

65 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 2 VIII 1950 r.
66 Akcja napotkała jednak niewielki odzew, gdyż chęć włączenia się do spółdzielni zgłosiły tylko trzy osoby. 

AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne za kwiecień PUBP w Tczewie z 3 V 1949 r.
67 Janiszewo, Lignowy i Janiszewko. AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP 

w Tczewie z 26 XI 1949 r.
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jowej UB prowadziło intensywną inwigilację pracowników i pasażerów68. Wspo-
mniana cukrownia była obiektem stałej i bardzo intensywnej penetracji UB. Był 
to największy zakład pracy w mieście. Poza samą PZPR, która wśród kilkuset 
pracowników miała kilkudziesięciu gorliwych aktywistów, także UB, tym razem 
wśród liczniejszych bezpartyjnych wprowadził swoich informatorów. Urząd na 
terenie Pelplina zainteresował się także instytucjami bardzo niewielkimi, jak np. 
lokalny bank czy filia zakładu ubezpieczeniowego69. W 1949 r. bardzo intensyw-
ną inwigilacją, a następnie także szantażami został dotknięty dyrektor tej placów-
ki, który miał kilka „haków” (dla UB!) w życiorysie. Należały do nich przedwo-
jenne związki ze Stronnictwem Narodowym, spędzenie wojny w Rumunii oraz 
powojenna aktywność w PPS, z której został usunięty w 1948 r.70 

Urząd Bezpieczeństwa, zarówno przy realizacji wspomnianych wyżej zadań, 
starał się na bieżąco, a szczególnie mocno po wydarzeniach uznanych za ważniej-
sze, jak np. wywołanie przez komunistów wojny w Korei, propagandowa akcja 
związana z konstytucją PRL, czy śmierć Stalina – zbierać informacje o reakcjach, 
stanie nastrojów społeczeństwa. Realizował to w bieżącej inwigilacji głównych 
grup swoich wrogów, kościoła, byłych środowisk politycznych i konspiracyjnych 
oraz chłopów i pracowników innych działów gospodarki; ale uruchamiał także 
akcje nadzwyczajnego pozyskiwania informacji, często polegało to na prowoko-
wania przez ludzi UB różnych osób, czasem zupełnie przypadkowych do wypo-
wiedzi na dany temat. Próby badania nastrojów społeczeństwa prowadzone przez 
funkcjonariuszy UB na terenie powiatu tczewskiego, w tym w Pelplinie, przyno-
siły bardzo niekorzystne dla władz efekty. Panowało bowiem powszechne nieza-
dowolenie z głównych działań komunistycznych władz. Bardzo często miesz kańcy 
wyszydzali komunistyczne rządy poprzez różne anegdoty czy dowcipy71. Pow-
szechne było też przeciwdziałanie różnorodnym akcjom propagandowym władz, 
np. wiecom poświęconym rzekomej obronie pokoju. Nawet pozornie bardzo za-
sadna akcja odbudowy stolicy była przez komunistów wykorzystywana do nachal-
nej propagandy swojego ruchu i ideologii. Wywoływało to w efekcie różne formy 
bojkotu tych akcji. Np. na apele o udział w odbudowie Warszawy pojawiały się 
głosy „Ruskie ją zniszczyły, doprowadziły do tego, więc niech teraz Ruskie od-
budują”72. Tematyka radziecka stale była obecna, w istocie dominowała w „anty-

68 W 1950 r. ulokowano w środowisku kolejarskim informatora o pseudonimie „Wrona”. AIPN Gd, sygn. 
0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 2 VIII 1950 r.

69 W obu pelplińskich instytucjach UB pozyskało informatorów drogą szantażu, pierwszego jeszcze 
w 1949 r., drugiego w 1950 r. AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie 
z 2 VIII 1950 r.

70 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 26 XI 1949 r.
71 Wiosną 1949 r. grupa pracowników Służby Ochrony Kolei w Tczewie opowiadała sobie dowcip o tym, 

jak należy rozszyfrować nazwę jednej z marek papierosów, noszących nazwę ‘MOCNE’ – Moskale 
Okradli Całe Narody Europejskie. AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne za kwiecień 
PUBP w Tczewie z 3 V 1949 r.

72 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 26 XI 1949 r.
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rządowych” wypowiedziach. Bardzo często o wszelkie braki towarów w sklepach, 
np. trudności z zakupem artykułów spożywczych obwiniano nieopłacalną współ-
pracę gospodarczą z ZSRR. Czasami kwestie tej współpracy łączono z aktualny-
mi działaniami propagandowymi. Przykładowo latem 1950 r. w powiecie tczew-
skim często opowiadano żartobliwą opowieść – pochodzącą najpewniej ze 
śro dowiska stoczniowych – że „ostatnio Polska w zamian za trzy okręty otrzyma-
ła od ZSRR pomnik Lenina”73. Podsumowując to zagadnienie, można stwierdzić, 
że okresowe raporty PUBP są bardzo ciekawym i ważnym źródłem, które potwier-
dzało jak wielki był zakres społecznego niezadowolenia z polityki stalinowskich 
władz. Pozwalają one także odnotować istotny element ówczesnego życia codzien-
nego, jakim było np. opowiadanie dowcipów politycznych. Mimo trudności by-
towych, dużej skali różnorodnych szykan i represji, czasami udawało się znaleźć 
czas na swoistą rozrywkę i śmiech z ówczesnych władz i ich działań. PUBP od-
notowywało także ważną, a zakazywaną wówczas formę pozyskiwania informa-
cji, ale nierzadko także kontaktu z inną niż socrealistyczna kulturą. Co roku po-
wtarzały się narzekania władz policyjnych na masowość słuchania niezależnych 
rozgłośni radiowych. Tak było na terenie powiatu tczewskiego np. w lutym 1950 r.74 
W następnych latach mimo przeciwdziałania ze strony władz funkcjonariusze 
nadal rejestrowali duże zainteresowanie antykomunistycznymi rozgłośniami. 
W 1951 r. rejestrowano, że mieszkańcy powiatu najczęściej słuchali audycji pol-
skich Radia Madryt oraz BBC75.

Podsumowując całość poruszonej problematyki generalnie warto podkreślić, 
że w działaniach tczewskiego PUBP Pelplin zajmował generalnie dość ograniczo-
ne miejsce, stosowne do jego niewielkiego potencjału ludnościowe i gospodar-
czego. Urząd znacznie aktywniejszy był samym Tczewie, a porównywalnie do 
Pelplina zajmował się np. kolejnym niewielkim miastem, ale większym od Pel-
plina, czyli Gniewem. Niezwykle dużą uwagę koncentrował na wielkich struktu-
rach gospodarczych, jak np. na PKP, które wzbudzało znacznie większą aktywność 
UB niż największa pelplińska fabryka, jaką była cukrownia. Walka z Kościołem 
powodowała oczywiście zwiększone zainteresowanie Pelplinem, ale analizując 
dla omawianych trzech lat sprawozdania można zauważyć, że o dwóch najbardziej 
ludnych parafiach w Tczewie pisano prawie tak często, jak o duchownych w Pel-
plinie. Oczywiście była kwestia, która działania tczewskiego UB wobec Pelplina 
wyróżniała. Tylko jeden mieszkaniec tego powiatu był tak często wzmiankowany 
w policyjnych raportach. Biskup chełmiński Kazimierz Kowalski był niewątpliwie 
znacznie uważniej obserwowany i „oceniany” niż ktokolwiek inny. Należy także 
podkreślić, że w niniejszym artykule zarysowano tylko część epoki stalinowskiej. 

73 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 28 V 1950 r.
74 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 27 II 1950 r.
75 AIPN Gd, sygn. 0046/192, Spr. sytuacyjne miesięczne PUBP w Tczewie z 5 VI 1951 r.,



68 Mirosław Golon

Zachowana dokumentacja wytworzona przez PUBP w Tczewie pozwala na przed-
stawienie problematyki do końca 1956 r. i niewątpliwie okres 1952-1956 powinien 
zostać opracowany. Należy bowiem podkreślić, że śmierć Stalina dla Kościoła 
katolickiego nie oznaczała złagodzenia represji, a w czasem wręcz ich nasilenie, 
czego najbardziej wyrazistym symbolem było aresztowanie prymasa Wyszyńskie-
go. W samej diecezji chełmińskiej biskupa Kazimierza Kowalskiego w 1954 roku 
UB inwigilowało nie mniej gorliwie niż np. w 1952 roku76. Zakończyć można 
jeszcze szerszym postulatem badawczym. Miasto Pelplin i usytuowane na jej te-
renie instytucje Kościoła katolickiego powinny stać się przedmiotem połączonych, 
całościowych i pogłębionych badań, z wykorzystaniem całości dostępnej obecnie 
dokumentacji, wytworzonej przez władze polityczne (głównie PZPR), administra-
cyjne, policyjne oraz przez sam Kościół. Badania te powinny objąć nie tylko za-
pomniany i trudny okres stalinowski ale nadal nie w pełni poznaną i zbyt skrom-
nie opisaną całą epokę lat 1945-1989. 

Summary 
An Overview of the Activities of the Tczew District of the Public Security 

Bureau in Pelplin in the Period between 1949 and 1951

The history of the communist political police activities in Pelplin in the years 
1949-1951 is the main subject of the article. In addition to the most well-known 
repressive campaign in February 1950, when a raid was conducted on the Dioc-
esan Curia in Pelplin and Bishop K. Kowalski was placed under house arrest, the 
paper discusses a number of other issues. The main structure of the communist 
repression in this period was characterized, including the Provincial Public Secu-
rity Office in Gdańsk and the District Public Security Bureau in Tczew, which 
launched a local Public Security Institution in Pelplin in 1950. The fact that both 
clergy and lay people were kept under constant surveillance is also discussed. 
Public Security reports recorded very carefully every activity. The majority of the 
data was obtained from informants who were forced to co-operate mostly by 
blackmail. These were residents of Pelplin as well as inhabitants of the surround-
ing areas visiting the town on business or at their leisure. Among about two hun-
dred Public Security informants throughout the district, at least a dozen were 
strongly associated with the surveillance of Pelplin. “Ubowcy” – Public Security 
officials – wanted to know about the city as much as possible. Anything was im-
portant for them – from the functioning of local shops to the situation in the im-

76 Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem ..., s. 337-345. Zob. też informacje z następnych lat, 
z 1955 r. (s. 363) i z 1956 r. (s. 411). 
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mediate vicinity of the bishop of Chelmno. The article also highlights the large-
scale support for the Church and the condemnation of the Public Security Bureau 
and its actions. There was even a possibility of organising strikes in the sugar fac-
tory and in the school. The failure of communist propaganda activities in the city 
was a manifestation of the local moods. People’s reluctance to the communist 
ideology led to a variety of harassment and repressions. In addition to the massive 
surveillance the Public Security also applied intimidation, causing difficulties at 
work and sometimes imprisonment. This paper presents a group of several dozens 
of people who were the objects of the interest for Public Security authorities. Apart 
from all the clergymen there were people holding important positions, local officials 
including the mayor and the local village authorities. Among those kept under 
surveillance there were managers of state and private institutions as well as many 
ordinary citizens. In order to be an object of such measures it was enough to express 
a critical statements about the People’s Republic of Poland or the Soviet Union 
and, in the case of some elderly people, any form of a political or social activity 
in the past, before the war, during the occupation, and even after the war, such as 
a membership in the Polish Peasant Party or the Polish Socialist Party. The paper 
also discusses some issues related to the economy of the city, including the func-
tioning of the large sugar factory, and the economic situation of the rural munici-
pality of Pelplin undergoing the initial phase of collectivization in which the 
Public Safety Authority played a very important role.

Public Security Bureau, Church, clergy, bishop, catholic societies




