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(zarys problematyki)

Roz bu do wa ny re sort bez pie czeń stwa pu blicz ne go an ga żo wał na swo je usłu gi ty -
sią ce osób ma ją cych re ali zo wać w Pol sce za da nia wy zna czo ne przez sta li now ski
ustrój. W zdo by ciu pra cow ni ków sta ra no się się gać do wszyst kich warstw spo -

łecz nych. W or bi cie za in te re so wa nia zna la zła się rów nież ko bie ta, któ rej po zy cja spo -
łecz na w po wo jen nej Pol sce za czę ła ule gać zmia nie. Do tych cza so wy przed wo jen ny
mo del wy cho wa nia dziew cząt – przy go to wu ją cy je je dy nie do ro li mat ki, żo ny, go spo -
dy ni do mo wej – ustą pił miej sca idei pra cy za wo do wej. Ko bie ty sta wa ły się nie tyl ko go -
spo dy nia mi, lecz tak że wy spe cja li zo wa ny mi pra cow ni ka mi pań stwo wy mi, a za ło że nia
sta li ni zmu wy su wa ły je do dat ko wo na pierw szy plan ja ko przo dow nicz ki pra cy1. Po wo -
jen na po zy cja ko bie ty sta wa ła się za tem nie ja ko dwu bie gu no wym ob ra zem funk cji spo -
łecz no -po li tycz nych i wy ma ga ła pod ję cia dwu eta to we go spo so bu ży cia. Ko mu ni stycz na
eman cy pa cja ko biet lo ko wa ła je w ty po wo mę skich za wo dach, a ob raz ko bie ty na trak -
to rach moc no wrósł w jej so cja li stycz ny wi ze ru nek. Ko bie ty zna la zły za trud nie nie tak że
w si ło wym re sor cie, ja kim by ły urzę dy bez pie czeń stwa pu blicz ne go. 

Rze tel ne ba da nia nad struk tu rą apa ra tu re pre sji w Pol sce za po cząt ko wa no w mo men -
cie utwo rze nia In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. Otwo rzy ła się wte dy moż li wość dla hi sto -
ry ków do szer sze go za po zna nia się z ar chi wa lia mi taj nych służb PRL, prze cho wy wa ny mi
do tej po ry w Urzę dzie Ochro ny Pań stwa. Udo stęp nio ne do ku men ty po zwo li ły na po -
wsta nie pu bli ka cji na uko wych od bie ga ją cych dia me tral nie od tych sprzed 1990 r.2
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1 A. Ku rzy now ski, Prze mia ny wzo rów ka rier za wo do wych ko biet w la tach 1950–1989 [w:] Ko bie ta
i pra ca. Wiek XIX i XX, t. VI, red. A. Żar now ska, A. Szwarc, War sza wa 2000, s. 189–215.

2 Zob. np. Ochro na bez pie czeń stwa PRL 1944–1990. Roz wój i dzia łal ność w świe tle do ku men tów
MSW, red. T. Wa lich now ski, War sza wa 1989. 



Wydane od te go cza su opra co wa nia opi su ją struk tu rę i ob sa dę per so nal ną ko mó rek or ga -
ni za cyj nych Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. Nie zwy kle cen ne są po zy cje wy -
da ne pod re dak cją An drze ja Pacz kow skie go, Krzysz to fa Szwa grzy ka i An to nie go Dud ka,
któ re zgłę bia ją me to dy i dzia ła nia re sor tu3. 

Wie le pi sa no tak że na te mat po wsta nia i dzia łal no ści te re no wych struk tur re sor tu w ca -
łej Pol sce4. Prze ana li zo wa no rów nież po cząt ki kształ to wa nia się i me to dy dzia ła nia
WUBP w Bia łym sto ku5, a z bie giem lat uka za ły się pu bli ka cje po świę co ne po wia to wym
urzę dom bez pie czeń stwa dzia ła ją cym na te re nie wo je wódz twa bia ło stoc kie go6. 

Ba da cze po za struk tu ra mi za ję li się rów nież skła dem oso bo wym apa ra tu re pre sji7.
Uwa ga hi sto ry ków – obok wy kształ ce nia, wie ku i po cho dze nia spo łecz ne go – sku pi ła
się na prze kro ju na ro do wo ścio wym funk cjo na riu szy UBP. Pró bę wy ja śnie nia np. ste -
reo ty pu udzia łu lud no ści ży dow skiej w struk tu rach „bez pie ki” pod ję li An drzej Pacz -
kow ski8 i Krzysz tof Szwa grzyk9. W krę gu za in te re so wań zna lazł się rów nież sto pień
za an ga żo wa nia osób na ro do wo ści bia ło ru skiej we współ two rze niu ko mu ni stycz ne go
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3 A. Bi liń ska -Gut, Struk tu ra i or ga ni za cja Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w la tach
1944–1954, „Ze szy ty Hi sto rycz ne WiN-u” 2001, nr 15; Cze ki ści. Or ga ny bez pie czeń stwa w eu ro pej skich
kra jach blo ku so wiec kie go 1944–1989, red. K. Per sak, Ł. Ka miń ski, War sza wa 2010; H. Do mi ni czak,
Or ga ny bez pie czeń stwa PRL 1944–1990. Roz wój i dzia łal ność w świe tle do ku men tów MSW, War sza -
wa 1997; In sty tu cje pań stwa to ta li tar ne go. Pol ska 1944–1956, red. A. Pacz kow ski, War sza wa 1994;
A. Pacz kow ski, Trzy twa rze Jó ze fa Świa tły. Przy czy nek do hi sto rii ko mu ni zmu w Pol sce, War sza wa
2009; L. Paw li ko wicz, Taj ny front zim nej woj ny. Ucie ki nie rzy z pol skich służb spe cjal nych 1956–1964,
War sza wa 2004; P. Py tla kow ski, Re pu bli ka MSW, War sza wa 1991; R. Ter lec ki, Miecz i tar cza ko mu ni -
zmu. Hi sto ria apa ra tu bez pie czeń stwa w Pol sce w la tach 1944–1990, Kra ków 2007; „Zwy czaj ny re sort”.
Stu dia o apa ra cie bez pie czeń stwa 1944–1956, red. T. Ła bu szew ski, K. Kra jew ski, War sza wa 2005; Bi -
ją ce ser ce par tii. Dzien ni ki per so nal ne Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, t. 1: 1945–1947, red.
A.K. Ku nert, R.E. Sto lar ski, War sza wa 2001; Apa rat bez pie czeń stwa w la tach 1944–1956. Tak ty ka, stra -
te gie, me to dy, cz. 1: La ta 1945–1947, cz. 2: La ta 1948–1949, red. A. Pacz kow ski, Warszawa 1994 (t. 1),
1996 (t. 2); Apa rat bez pie czeń stwa w la tach 1950–1952. Tak ty ka, stra te gia, me to dy, oprac. G. Maj chrzak,
A. Pacz kow ski, War sza wa 2004. 

4 Np.: Rok pierw szy. Po wsta nie i dzia łal ność apa ra tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go na Lu belsz czyź nie
(li piec 1944–czer wiec 1945), red. L. Pie trzak, S. Po le szak, R. Wnuk, M. Za jącz kow ski, War sza wa 2004.

5 J. Ku łak, Pierw szy rok so wiec kiej oku pa cji: Bia ły stok 1944–1945, t. 1, Bia ły stok 1996; idem, Dzia -
ła nia ope ra cyj ne Wo je wódz kie go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Bia łym sto ku na przy kła dzie li -
kwi da cji gru py NZW Sta ni sła wa Gra bow skie go „Wia ru sa” [w:] „Zwy czaj ny” re sort...; A. Chmie lew ska,
Ak ta Wo je wódz kie go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Bia łym sto ku [w:] Ma te ria ły z kon fe ren cji
ar chi wal nej w bia ło stoc kim Od dzia le IPN – Bia ło wie ża 2003 r., Bia ły stok 2005, s. 9–40; Twa rze bia ło -
stoc kiej bez pie ki. Ob sa da sta no wisk kie row ni czych Urzę du Bez pie czeń stwa i Służ by Bez pie czeń stwa
w Bia łym sto ku. In for ma tor per so nal ny, red. P. Ła piń ski, Bia ły stok 2007. 

6 P. Ka lisz, Po wsta nie i or ga ni za cja Po wia to we go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Su wał -
kach w la tach 1944–1945 [w:] Stu dia i ma te ria ły do dzie jów naj now szych ziem pół noc no -wschod nich
Pol ski (1939–1989), red. J.J. Mi lew ski, Bia ły stok 2004; J. Snop ko, Po cząt ki dzia łal no ści Po wia to we go
Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Au gu sto wie i je go udział w ob ła wie lip co wej 1945 r. Wy bór do -
ku men tów, „Stu dia Pod la skie” 2005, t. 15; T. Da ni lec ki, M. Zwol ski, Po wia to wy Urząd Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go w Biel sku Pod la skim (1944–1949), Bia ły stok 2008; K. Sy cho wicz, Po wia to wy Urząd Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go w Łom ży, Bia ły stok 2009.

7 Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce. Ka dra kie row ni cza, t. I–III, red. K. Szwa grzyk (t. I), P. Pio trow -
ski (t. II–III), War sza wa 2005–2008.

8 A. Pacz kow ski, Ży dzi w UB. Pró ba we ry fi ka cji ste reo ty pu [w:] Ko mu nizm – ide olo gia, sys tem, lu -
dzie, red. T. Sza ro ta, War sza wa 2001. 

9 K. Szwa grzyk, Ży dzi w kie row nic twie UB. Ste reo typ czy rze czy wi stość?, „Biu le tyn In sty tu tu Pa -
mię ci Na ro do wej” 2005, nr 11. 



apa ra tu prze mo cy. Zagadnieniu temu swo je pra ce po świę ci li m.in. Krzysz tof Sy cho -
wicz10 i To masz Da ni lec ki11. 

Lo kal ną ka drę kie row ni czą prze stu dio wa li na to miast hi sto ry cy za trud nie ni w po szcze -
gól nych od dzia łach IPN12. Kie row nic two UB wo je wódz twa bia ło stoc kie go zo sta ło uka -
za ne w pu bli ka cji pt. Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki13. Ma jąc na uwa dze prze krój ba dań
hi sto ry ków nad ob ra zem funk cjo na riu szy, wąt kiem wciąż nie do sta tecz nie zba da nym wy -
da je się być udział ko biet w struk tu rach re sor tu bez pie czeń stwa. 

Od pew ne go cza su za czę ły po ja wiać się po je dyn cze ar ty ku ły czy krót kie not ki o funk -
cjo na riu szkach, oma wia ją ce je dy nie syl wet ki ko biet i ich ży cio ry sy. W pu bli ka cjach po -
świę co nych funk cjo na riu szom trud no jest do szu kać się uję cia pro cen to we go bądź
licz bo we go za trud nie nia we dług płci w po szcze gól nych wy dzia łach WUBP w Bia łym -
sto ku. W ska li kra ju na to miast mo że my je dy nie zna leźć po je dyn cze in for ma cje i licz by
do ty czą ce ko biet wśród funk cjo na riu szy re sor tu, jak np. da ne z ar ty ku łu Je rze go Bed nar -
ka o prze stęp czo ści wśród funk cjo na riu szy, któ ry po da je, że w ro ku 1949 na 52 053 męż -
czyzn za trud nio nych w „bezpiece” pra co wa ło 8635 ko biet14. 

Nie wiel ka jest tak że li sta pu bli ka cji na te mat ży cio ry sów ko biet – funk cjo na riu szy.
Do tej po ry uka za ły się dwa ar ty ku ły do ty czą ce tej te ma ty ki. Cie ka wy tekst To ma sza
Dani lec kie go opu bli ko wa no w 2004 r. na ła mach „Apa ra tu Re pre sji w Pol sce Lu do -
wej 1944–1989”15. Au tor scha rak te ry zo wał w nim funk cjo na riusz kę WUBP w Bia łym -
sto ku współ pra cu ją cą z pod zie miem nie pod le gło ścio wym. Po nad to w 2009 r. w „Prze -
glą dzie Ar chi wal nym In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” uka zał się tekst Aga ty Sto py ry
ana li zu ją cy ży cio rys chy ba naj bar dziej roz po zna wal nej funk cjo na riusz ki UB, jed no cześ -
nie dy rek tor ki de par ta men tu w MBP, któ ra po za koń cze niu służ by w or ga nach bez pie -
czeń stwa zo sta ła ob ję ta za in te re so wa niem ope ra cyj nym SB16. Krót kie bio gra my ko biet
pia stu ją cych wy so kie sta no wi ska za miesz czo ne zo sta ły w pu bli ka cjach po świę co nych
ob sa dzie kie row ni czej urzę dów wo je wódz kich17. Brak jest jed nak pu bli ka cji za wie ra ją cych
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10 E. Mi ro no wicz, Bia ło ru si ni w Pol sce 1944–1949, War sza wa 1993; idem, Po li ty ka na ro do wo ścio -
wa PRL, Bia ły stok 2000; K. Sy cho wicz, Apa rat bez pie czeń stwa w wo je wódz twie bia ło stoc kim wo bec
by łych człon ków Bia ło ru skie go Ko mi te tu Na ro do we go (1945–1956) [w:] Apa rat bez pie czeń stwa Pol ski
Lu do wej wo bec mniej szo ści na ro do wych i et nicz nych oraz cu dzo ziem ców. Stu dia nad za gad nie niem, red.
J. Syr nyk, War sza wa 2009, s. 118–140. 

11 T. Da ni lec ki, Funk cjo na riu sze na ro do wo ści bia ło ru skiej w PUBP w Biel sku Pod la skim w la tach
1944–1956 (za rys pro ble ma ty ki) [w:] Sto sun ki pol sko -bia ło ru skie w wo je wódz twie bia ło stoc kim w la -
tach 1939–1956, red. J.J. Mi lew ski, A. Py żew ska, War sza wa 2005.

12 Np.: Twa rze wro cław skiej bez pie ki. Ob sa da sta no wisk kie row ni czych Urzę du Bez pie czeń stwa
i Służ by Bez pie czeń stwa we Wro cła wiu. In for ma tor per so nal ny, red. T. Bal bus, P. Pio trow ski, K. Szwa -
grzyk, Wro cław 2006.

13 Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki...
14 J. Bed na rek, Prze stęp czość wśród funk cjo na riu szy apa ra tu bez pie czeń stwa w la tach 1946–1950

w oce nie Biu ra do spraw Funk cjo na riu szy MBP, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej” 2008, t. 1, s. 141–207.

15 T. Da ni lec ki, Spra wa Zi na idy Gry ning, „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2004,
nr 1, s. 236–244.

16 A. Sto py ra, Fi gu rant ka „Ro xa na”. In wi gi la cja Ju lii Bry sti ger przez Służ bę Bez pie czeń stwa 
(1962–1974), „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2009, t. 2, s. 389–404.

17 Np.: Twa rze kra kow skiej bez pie ki. Ob sa da sta no wisk kie row ni czych Urzę du Bez pie czeń stwa
i Służby Bez pie czeń stwa w Kra ko wie. In for ma tor per so nal ny, red. W. Fra zik, F. Mu siał, M. Szpyt ma,
Kra ków 2006.



szcze gó ło we da ne do ty czą ce np. sta tu su spo łecz ne go, na ro do wo ści i licz by ko biet za -
trud nio nych w po szcze gól nych urzę dach bez pie czeń stwa.

Pod sta wę do te go ty pu ba dań sta no wi przede wszyst kim do ku men ta cja oso bo wa.
Na po trze by oma wia ne go te ma tu wy ko rzy sta no ak ta oso bo we funk cjo na riu szek za trud -
nio nych w WUBP w Bia łym sto ku na prze strze ni lat 1944–1954. Materiały te zgro ma -
dzo ne są w ar chi wum OBUiAD IPN w Bia łym sto ku. Ca łość ze spo łu akt oso bo wych
funk cjo na riu szy obej mu je do ku men ta cję wy two rzo ną ko lej no przez: WUBP, WUdsBP
oraz KW MO, za cho wu jąc przy tym cią głość w nu me ra cji ar chi wal nej18. Obec ny kształt
i układ ak tom oso bo wym nada ły pra ce ar chi wal ne prze pro wa dzo ne w la tach sie dem -
dzie sią tych i osiem dzie sią tych XX w. Nie ste ty w trak cie ów cze sne go po rząd ko wa nia
część do ku men tów ka dro wych zo sta ła wy bra ko wa na, gdyż nie przed sta wia ły one war -
to ści ope ra cyj nych. Wy da je się, że znisz czo no przede wszyst kim świa dec twa ukoń cze -
nia kur sów i szko leń, szkół ofi cer skich oraz cha rak te ry sty ki z okre su służ by. Po nad to
w więk szo ści nie za cho wa ły się ma te ria ły z prze bie gu po stę po wań śled czych pro wa -
dzo nych przez Wy dział ds. Funk cjo na riu szy – po zo sta ły je dy nie nie licz ne do ku men ty19.
W wie lu prze ba da nych jed nost kach ar chi wal nych są tyl ko: ży cio rys, kar ta prze bie gu
służ by lub po da nie o przy ję cie do pra cy w UBP w Bia łym sto ku. W przy pad ku bra ku akt
oso bo wych po moc ne by ły rów nież roz ka zy per so nal ne oraz kar ty ewi den cyj ne z kar to -
te ki by łych funk cjo na riu szy SB. 

Pod czas kwe ren dy wy se lek cjo no wa no 157 jed no stek ar chi wal nych do ty czą cych
kobiet, a znaj du ją cych się w ze spo le akt oso bo wych by łych funk cjo na riu szy SB z wo je -
wódz twa bia ło stoc kie go ozna czo nym nr. 98. Głów ny mi kry te ria mi do bo ru by ły: czas roz -
po czę cia pra cy po mię dzy 1944 r. a 1954 r. w WUBP w Bia łym sto ku oraz za trud nie nie
w wy dzia łach ope ra cyj nych. Do po wyż szych wy dzia łów za li czo no: I, II, III, IV, V, VII,
VIII, Śled czy, Wal ki z Ban dy ty zmem, „A”, Łącz no ści, do spraw Funk cjo na riu szy20.
Na tym eta pie ba dań ce lo wo zo sta ły po mi nię te wy dzia ły po moc ni cze, m.in.: Zdro wia,
Fi nan so wy czy Kwa ter mi strzo stwo. Zde cy do wa no się na to ze wzglę du na znacz ną licz -
bę ko biet za trud nio nych tam na eta tach cy wil nych i nie ma ją cych związ ku z re pre sjami,
m.in. sprzą ta czki, kel ne rki, sa ni ta riu szki, księ go we. Wy ją tek sta no wią tu wy dzia ły Per -
so nal ny i Ogól ny. Pierw szy z nich po zo sta wio ny zo stał ze wzglę du na ro lę, ja ką od gry -
wał w po li ty ce ka dro wej urzę du, dru gi na to miast z uwagi na bez po śred nią współ pra cę
z sa mym sze fem i do stę pem do wszel kich in for ma cji zarówno wpły wa ją cych, jak i wy -
pły wa ją cych z urzę du.

Do ku men ta cja ka dro wa two rzy bar dzo spe cy ficz ny zbiór źró deł. Do in for ma cji w nich
za war tych na le ży oczy wi ście pod cho dzić z ostroż no ścią. Część z po da wa nych fak tów
we wła sno ręcz nie spi sy wa nych ży cio ry sach, po da niach o przy ję cie do pra cy lub an kie -
tach spe cjal nych roz mi ja ła się z praw dą. Póź niej sze spraw dze nia do ko ny wa ne przez re -
fe ren tów Wy dzia łu Per so nal ne go i kon tro le spe cjal ne prze pro wa dza ne przez Wy dział ds.
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18 Do dat ko wo ak ta funk cjo na riu szy UB/SB w trak cie po rząd ko wa nia opa trzo ne zo sta ły sy gna tu rą
(cy frą V). 

19 R. Ko ściań ski, Do ku men ta cja ar chi wal na WUBP w Po zna niu. Kil ka uwag do wy bra nej se rii akt
[w:] Z ar chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po zna niu. Stu dia nad za so bem, red. R. Ko -
ściań ski, R. Leś kie wicz, War sza wa–Po znań 2008, s. 54–64.

20 A. Bi liń ska -Gut, op. cit., s. 89–119; J. Au tu chie wicz, „Czuj niej to wa rzy sze, czuj niej...”. Współ za -
wod nic two pra cy w UB, „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2009, nr 1, s. 417–429. 



Funk cjo na riu szy nie rzad ko ujaw nia ły in for ma cje fał szy we bądź za ta jo ne21. Mi mo to zda -
rza ły się przy pad ki, że ca ły mi mie sią ca mi, a na wet la ta mi nie udawa ło się wy kryć fał -
szerstw w ży cio ry sach22. Przy za cho wa niu ostroż no ści ak ta oso bo we sta no wią do sko na łe
źró dło do ba dań nad prze szło ścią kan dy da tów. Ży cio ry sy i an kie ty spe cjal ne znaj du ją ce
się w tecz kach oso bo wych są po moc ne przy usta la niu po cho dze nia spo łecz ne go, na ro -
do wo ści, wy zna nia oraz wy kształ ce nia. Przy ich po mo cy moż na od two rzyć prze bieg
służby, ale tak że sto pień za an ga żo wa nia w wy ko ny wa niu po le ceń prze ło żo nych, za an -
ga żo wa nie w peł nio ną służ bę (na gro dy, awan se). W pew nym stop niu są tak że po moc ne
w usta le niu po wo dów, dla któ rych część ko biet de cy do wa ła się świa do mie bądź nie
na współ two rze nie apa ra tu prze mo cy na Bia ło stoc czyź nie.

Po wy par ciu Niem ców ze sto li cy wo je wódz twa bia ło stoc kie go na te re nie mia sta
od 27 lip ca 1944 r. za czę ła in sta lo wać się no wa ko mu ni stycz na wła dza. Do Bia łe go sto -
ku nie mal u bo ku Ar mii Czer wo nej przy by ła pierw sza gru pa dzia ła czy ko mu ni stycz nych,
m.in.: mjr Le onard Bor ko wicz i kpt. Je rzy Szta chel ski (peł no moc ni cy PKWN na wo je -
wódz two bia ło stoc kie), jed na z klu czo wych dzia ła czek PPR – Edwar da Or łow ska, a tak że
płk Ta de usz Pasz ta, ma ją cy zor ga ni zo wać Urząd Bez pie czeń stwa i Mi li cję Oby wa tel ską.
Pierw szą i naj waż niej szą ich mi sją by ło utwo rze nie struk tur PPR na Bia ło stoc czyź nie.
Nie licz ne śro do wi sko ro bot ni cze, w któ rym przede wszyst kim szu ka no wspar cia, oraz
nie przy chyl ne na stro je spo łecz ne utrud nia ły za da nie. Edwar da Or łow ska w po cząt ko -
wym sta dium or ga ni zo wa nia par tii zwró ci ła się więc do przed wo jen nych, zna nych jej
człon ków KPP dzia ła ją cych na tym te re nie.

Obok przed sta wi cie li PKWN swo ich sił w zor ga ni zo wa niu wła dzy w Bia łym sto ku
pró bo wa ła tak że bia ło ru ska Ra da Miej ska (Gor so wiet), uzur pu ją ca so bie pra wo do wła -
dzy na za sa dach z lat 1939–1941 i na wo łu ją ca do przy łą cze nia Bia łe go sto ku po now nie
do BSRS. Na po cząt ku sierp nia 1944 r. opu ści ła jed nak mia sto i po zo sta wiła po le dla
dzia ła czy two rzą cej się PPR23.

Trud stwo rze nia struk tur pań stwo wych w Bia łym sto ku po dej mo wa li tak że przed sta -
wi cie le Rzą du RP na Uchodźs twie, chcą cy prze jąć wła dzę w ca łym wo je wódz twie. Sta -
no wi sko wo je wo dy ob jął Jó zef Przy by szew ski – okrę go wy de le gat rzą du RP. Wkrótce
mianował on Ryszarda Gołębiewskiego na prezydenta Białegostoku24. Po wo ła ny Za rząd
Miej ski z Przy by szew skim na cze le roz po czął two rze nie or ga nów po rząd ko wych i ad -
mi ni stra cyj nych. Na wo ły wał on do pod po rząd ko wa nia się za rzą dze niom le gal nej wła -
dzy pol skiej, a Ar mię Kra jo wą wska zy wał ja ko straż ni ka tej wła dzy.

De le ga ci PKWN – wspar ci przez woj ska sowieckie – sku tecz nie jednak te mu za po -
bie ga li. Wy pie ra jąc ad mi ni stra cję cy wil ną De le ga tu ry Okrę go wej Rzą du RP oraz zaj mu -
jąc te re ny dzia ła nia Ar mii Kra jo wej i or ga ni za cji na ro do wych NSZ i NOW, or ga ni zo wa li
wła sne struk tu ry ad mi ni stra cyj no -pań stwo we. De kret PKWN otwie ra ją cy dro gę dla rzą -
dów ko mu ni stów przy czy nił się do osta tecz ne go zdła wie nia dzia łal no ści przed sta wi cie li
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21 J. Bed na rek, op. cit., s. 141–207.
22 Zob. M. Cho da kie wicz, Wę drów ki hi sto ry ka. Kil ka słów o me to do lo gii [w:] Wo kół te czek bez pie -

ki – za gad nie nia me to do lo gicz no -źró dło znaw cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006, s. 177–191.
23 J.J. Mi lew ski, Wo je wódz two bia ło stoc kie. Za rys dzie jów (1919–1975), Bia ły stok 2011, s. 147;

A. Do broń ski, Bia ły stok – hi sto ria mia sta, Bia ły stok 1998, s. 169.
24 A. Pa sko, Ku li sy wła dzy lu do wej w wo je wódz twie bia ło stoc kim (1948–1956), Bia ły stok 2002, s. 23.



le gal nej wła dzy w mie ście. Zaj mo wa nie po miesz czeń, sprzę tu i aresz to wa nia25 zmu si ły
przed sta wi cie li rzą du RP, żoł nie rzy AK oraz żoł nie rzy or ga ni za cji na ro do wych do zej -
ścia do pod zie mia i po now nej kon spi ra cji. 

Dzia ła cze PKWN przy bacz nej uwa dze so wiec kich „ob ser wa to rów” opa no wy wa li
suk ce syw nie ad mi ni stra cję, są dow nic two, mi li cję oraz struk tu ry te re no we rzą du RP
i zastę po wa li je ko mu ni stycz ny mi or ga na mi wła dzy pań stwo wej26. W sierp niu 1944 r.
Ko mi tet Ob wo do wy PPR (Wo je wódz ki) na cze le z E. Or łow ską po wo łał do ży cia Wo je -
wódz ką Ra dę Na ro do wą, któ rej kie row ni kiem zo stał J. Szta chel ski. Rów no le gle po wstał
(pod le gły po cząt ko wo WRN) Wo je wódz ki Wy dział Bez pie czeń stwa. Nie ba wem misję
stwo rze nia struk tur bez pie czeń stwa w wo je wódz twie bia ło stoc kim rozpoczął Fau styn
Grzy bow ski. Puł kow nik T. Pasz ta, wy zna czo ny do te go za da nia z ra mie nia PKWN, sku -
pił się na two rze niu Mi li cji Oby wa tel skiej. Pod prze wod nic twem F. Grzy bow skie go grupa
skie ro wa na przez Re sort Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Lu bli nie roz po czę ła or ga ni zo -
wa nie apa ra tu re pre sji na Bia ło stoc czyź nie27. 

Za umow ną da tę po wsta nia WUBP przyj mu je się 15 sierp nia 1944 r., kie dy F. Grzy -
bow ski Roz ka zem per so nal nym nr 1/48 roz po czął peł nie nie obo wiąz ków kie row ni ka
urzę du28. Jesz cze te go sa me go dnia za twier dził on kie row ni ka Wy dzia łu Kontr wy wia -
du – naj waż niej sze go z punk tu wi dze nia władz ko mu ni stycz nych. Pod po rucz nik Ta de -
usz Piąt kow ski pra cę pod le głej so bie ko mór ki or ga ni za cyj nej po dzie lił na osiem sek cji,
któ re zaj mo wa ły się przede wszyst kim roz pra co wy wa niem or ga ni za cji pod ziem nych,
wro gich ele men tów w ad mi ni stra cji pań stwo wej, szkol nic twie, par tiach po li tycz nych,
a tak że osób współ pra cu ją cych z Niem ca mi. Pra cow ni cy sek cji prze pro wa dza li rów nież
re wi zje i aresz to wa nia oraz ak cje ope ra cyj ne. Nie ba wem za da nia te prze jął no wo po wsta -
ły Wy dział Wal ki z Ban dy ty zmem, do któ re go kom pe ten cji na le ża ło pro wa dze nie śledztw
w spra wach dzia ła nia nie le gal nych or ga ni za cji i ich li kwi da cji, a w rze czy wi sto ści uni -
ce stwie nie pod zie mia nie pod le gło ścio we go.

W okre sie or ga ni za cyj nym do bo rem kadr i opra co wa niem re gu la mi nu po rząd ko we -
go miał za jąć się świe żo mia no wa ny kie row nik Re fe ra tu Per so nal ne go – por. Sta ni sław
Prze strzel ski29. Re fe rat Po li tycz ny, zaj mu ją cy się wal ką z nie le gal ny mi or ga ni za cja mi,
zor ga ni zo wał por. Ko złow ski, a wa run ka mi lo ka lo wy mi, przy dzia ła mi żyw no ści
i mundurów miał nad zo ro wać Re fe rat Go spo dar czy pod prze wod nic twem por. An to nie -
go Szpa kow skie go. Na pierw szy plan wy su nę ła się po trze ba zor ga ni zo wa nia kar to te ki
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25 Aresz to wa no m.in. J. Przy by szew skie go (7 VIII 1944 r., na stęp nie wy wie zio no go do Mo skwy),
a tak że R. Go łę biew skie go oraz człon ków szta bu AK i De le ga tu ry Okrę gu. Zob. J. Ku łak, Pierw szy rok
so wiec kiej oku pa cji, Bia ły stok 1996, s. 28. 

26 H. Ma jec ki, Po cząt ki wła dzy lu do wej na Bia ło stoc czyź nie (1944–1947), Lu blin 1969.
27 H. Gna tow ska, PPR w wo je wódz twie bia ło stoc kim 1944–1948. Roz wój i dzia łal ność, War sza -

wa 1979, s. 43. 
28 AIPN Bi, 045/479, Roz kaz nr 1 z 15 VIII 1944 r., k. 4. 
29 Sta ni sław Prze strzel ski po zor ga ni zo wa niu Wy dzia łu Per so nal ne go, ulo ko wa niu i prze szko le niu od -

po wied nich osób de le go wa ny zo stał naj pierw do PUBP w Kut nie na kie row ni ka gru py ope ra cyj nej, a na -
stęp nie do MUBP w To ma szo wie Ma zo wiec kim, gdzie „wsła wił się” roz pra co wa niem kie row nic twa
miej skie go AK. W 1946 r. zo stał prze nie sio ny, a ra czej awan so wa ny na sze fa Od dzia łu In for ma cji Wojsk
Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go Wo je wódz twa Łódz kie go ZI KBW w War sza wie, a póź niej wo je wódz -
twa kra kow skie go. W 1948 r. zo stał zwol nio ny w związ ku z od ko men de ro wa niem do ar mii sowieckiej.
Zob.: Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki..., s. 202; http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 26 IX 2014 r.).



za wie ra ją cej na zwi ska osób współ pra cu ją cych z po li cją przed 1939 r. oraz z oku pan tem
nie miec kim, a tak że człon ków nie le gal nych or ga ni za cji, czym za ję ła się Ha li na Wo ro no -
wicz. Po nad to Ewe li na Sa wic ka zo sta ła zo bli go wa na do or ga ni za cji se kre ta ria tu30. 

Wo je wódz ki Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Bia łym sto ku prze or ga ni zo wa no
w li sto pa dzie 1944 r. i wpro wa dzo no po dział na: Kie row nic two, Wy dział Kontr wy wia du
(z sek cja mi: 1, 2, 3, 4, 4a, 6, 7, 8), Se kre ta riat, Wy dział Fi nan so wy, Ko men da Gma chu,
Wy dział Go spo dar czy, sto łów ka, Wy dział Fi nan so wy – Bu chal te ria, Wy dział Wię zien -
nic twa, Wo je wódz ki Wy dział Cen zu ry Wo jen nej, Wy dział Per so nal ny, Od dział Ko le jo -
wej Eks po zy tu ry BP, póź niej do łą czy ły Biu ro Kon tro li Pra sy i Wi do wisk oraz Po li kli ni ka.
Po 1945 r. struk tu ry ule gły po now nej re or ga ni za cji. Obok Kie row nic twa i Wy dzia łu Per -
so nal ne go po zo stał Wy dział Kontr wy wia du, z tym że prze mia no wa no go na Wy dział I.
Do dat ko wo wy dzie lo ny zo stał Wy dział II (tech ni ka ope ra cyj na, ewi den cja, łącz ność),
Wy dział III (w skład któ re go we szła Ko men dan tu ra, czy li ochro na bu dyn ków i utrzy ma -
nie aresz tu; pocz ta spe cjal na; Sek cja Fi nan so wa; Sek cja Go spo dar cza), wspo mnia ny już
Wy dział Wal ki z Ban dy ty zmem31, Wy dział Wię zień i Obo zów. W wy ni ku prze kształ ceń
i no wych roz po rzą dzeń MBP do sierp nia 1947 r. w ob rę bie WUBP funk cjo no wa ły:
niezmien nie Kie row nic two urzę du, Se kre ta riat i Wy dział Per so nal ny, oprócz te go Wy -
dział I – zor ga ni zo wa ny już w ra mach czte rech sek cji32, Wy dział II (Sek cja 1, la bo ra to -
rium, pocz ta spe cjal na, łącz no ść), Wy dział IV (Eko no micz ny) zaj mu ją cy się m.in.
han dlem i apro wi za cją, prze my słem cięż kim, rol nic twem i go spo dar ką le śną. Po wstał
tak że Wy dział V (Spo łecz no -Po li tycz ny), Wy dział IIIA – prze mia no wa ny w 1946 r.
na Wy dział „A” (wy wiad i ob ser wa cja na po trze by in nych wy dzia łów ope ra cyj nych),
a tak że Wy dział IVA – prze mia no wa ny w 1946 r. na Wy dział Śled czy. Oprócz te go funk -
cjo no wa ły wy dzia ły: Szko le nia, Fi nan so wy, Zdro wia, Go spo dar czy, Po li kli ni ka, Od dział
Ko le jo wej Eks po zy tu ry BP i Ko men dan tu ra urzę du (czy li Biu ro Prze pu stek i Areszt),
a także Wy dział Wię zień i Obo zów. W stycz niu 1946 r. po wstał Wy dział VII po łą czo ny
z Wy dzia łu Wal ki z Ban dy ty zmem i Sek cji 2 Wy dzia łu I, a prze mia no wa ny osta tecz nie
na Wy dział III. Do dat ko wo na ba zie sek cji Wy dzia łu Per so nal ne go zor ga ni zo wa no
Wydział do spraw Funk cjo na riu szy. Po licz nych re or ga ni za cjach i roz sze rze niach kom -
pe ten cji po szcze gól nych ko mó rek or ga ni za cyj nych do 1953 r. funk cjo no wa ły w Bia łym -
sto ku wy dzia ły: I, II, III, IV, V, VIII, X (ten ostat ni po wstał w 1951 r. w ce lu kon tro li
we wnętrz nej apa ra tu par tyj ne go), Śled czy, „A”, ds. Funk cjo na riu szy, Wię zien nic twa,
Ogól ny, Szko le nia, Kadr, Łącz no ści, Fi nan so wy, Zdro wia, a tak że Sa mo dziel na Sek -
cja „C”, Sek cja Woj sko wa, Wo je wódz ki Od dział Kon su mów, Kwa ter mi strzo stwo, Re fe -
rat So cjal ny, In spek to rat Kon tro li, Ko men dan tu ra. W na stęp nym ro ku po ja wi ły się no we
wy dzia ły: Wy dział XI – ukie run ko wa ny na kon tro lę or ga ni za cji wy zna nio wych, In spek -
to rat Wiej ski, a Wy dział V włą czo no do Wy dzia łu III i utwo rzo no no we sek cje. Układ
ten prze trwał do li kwi da cji MBP, czy li do grud nia 1954 r., gdy na je go miej sce utwo rzo no
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30 AIPN Bi, 045/479, Roz kaz nr 1 z 15 VIII 1944 r., k. 4.
31 W wy ni ku po wsta nia Wy dzia łu Wal ki z Ban dy ty zmem w czerw cu 1945 r. do wal ki z pod zie miem

nie pod le gło ścio wym skie ro wa ne by ły dwie ko mór ki or ga ni za cyj ne WUBP: wspo mnia ny wy dział oraz
Sek cja 2 Wy dzia łu I/Kontr wy wia du.

32 Sek cja 1 – do wal ki z wy wia dem nie miec kim, Sek cja 2 – do wal ki z wy wia dem an giel skim, Sek -
cja 3 – do wal ki z wy wia dami ame ry kań skim i fran cu skim, Sek cja 4 – po zo sta łe kra je. Zob. A. Chmie -
lew ska, op. cit., s. 18.



dwa od ręb ne re sor ty: Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych oraz Ko mi tet do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go33.

Ko bie ty za trud nio ne w WUBP w Bia łym sto ku, tak jak i na ob sza rze ca łe go kra ju,
w prze wa ża ją cej więk szo ści zaj mo wa ły sta no wi ska se kre ta rek, ma szy ni stek i te le fo ni -
stek. Część z nich nie rzad ko uczest ni czy ła w przed się wzię ciach ope ra cyj nych, a tak że
prze pro wa dza ła szko le nia przy go to wu ją ce do dzia łań ope ra cyj nych in nych funk cjo na -
riu szy. Wie le z nich uczest ni czy ło w re fe ren dum i tzw. za bez pie cza niu wy bo rów
w 1947 r., jak np. Ju lia Rab czuk, któ ra zo sta ła prze wod ni czą cą ko mi sji okrę go wej w cza -
sie re fe ren dum34, lub Ewe li na Sa wic ka, któ ra wcho dzi ła w skład ko mi sji wy bor czej okrę -
gu bia ło stoc kie go35. Ire na Po ża row ska otrzy ma ła na to miast dy plom uzna nia nada ny przez
Ko mi tet Cen tral ny PPR za pra cę w okre sie wy bor czym36. Część z nich bra ła tak że udział
w ak cjach amne styj nych, a na wet w wal kach z pod zie miem nie pod le gło ścio wym.
Na przy kład He le na Pro niew ska w 1946 r. zo sta ła wy zna czo na do ko mi sji amne styj nej,
w któ rej zaj mo wa ła się m.in. przyj mo wa niem bro ni i wy da wa niem za świad czeń. Ja ko
re fe rent Wy dzia łu III bra ła udział w re wi zjach oso bi stych i prze słu cha niach żoł nie rzy
pod zie mia nie pod le gło ścio we go37. So nia Ro gow ska38 ja ko na czel nik Wy dzia łu V WUBP
zna la zła się na wy ka zie funk cjo na riu szy bio rą cych udział w li kwi da cji or ga ni za cji „Mar -
way”39, a se kre tar ka KP MO Ha li na Ja kac ka uczest ni czy ła przy li kwi da cji or ga ni za cji
NZW „Za po ro że”, „Ła ba” i „Pod ha le”40 w la tach 1944–194941. Ana sta zja Bie lec ka (re -
fe rent PUBP) bra ła udział w roz pra co wy wa niu żoł nie rzy VI Bry ga dy Wi leń skiej42 oraz
żoł nie rzy Bia ło stoc kie go Okrę gu NZW KP Bielsk Pod la ski43 w la tach 1946–194944.
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33 AIPN Bi, 045/2091, Re fe rat ppłk. Wal de ma ra Ma ciej czu ka pt. „Za rys hi sto rii MO i SB w XXX -le -
ciu PRL na Bia ło stoc czyź nie ze szcze gól nym uwzględ nie niem lat 1944–1950”, k. 6; A. Chmie lew ska, op.
cit., s. 9–40; Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce..., t. I, s. 24; Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki..., s. 23–33.

34 AIPN Bi, 98/1126, Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza Ju lii Rab czuk, k. 2.
35 A. Woj ciu lik, Ro la UB w kam pa nii przed wy bo ra mi do Sej mu Usta wo daw cze go (19.01.1947) na te -

re nie mia sta i po wia tu Bia ły stok [w:] Stu dia i ma te ria ły do dzie jów naj now szych ziem pół noc no -wschod -
nich..., s. 128.

36 AIPN Bi, 98/1110, Ak ta oso bo we Ire ny Po ża row skiej. 
37 AIPN Bi, 98/1981, Ak ta oso bo we He le ny Pro niew skiej.
38 AIPN Bi, 033/184, Wy kaz funk cjo na riu szy UBP i MO bio rą cych udział w roz pra co wy wa niu i li -

kwi da cji nie le gal nej or ga ni za cji pn. „Mar way”, k. 34; ibi dem, Wy kaz funk cjo na riu szy UBP i MO bio rą -
cych udział w roz pra co wy wa niu i li kwi da cji nie le gal nej or ga ni za cji AWP, k. 28.

39 Mło dzie żo wa Or ga ni za cja Nie pod le gło ścio wa „Mar way” o cha rak te rze pro pa gan do wym dzia ła ła
w Bia łym sto ku od kwiet nia 1949 r. do mar ca 1950 r. Atlas pol skie go pod zie mia nie pod le gło ścio we -
go 1944–1956, red. R. Wnuk, War sza wa–Lu blin 2007, s. 110; A. Ole siń ska, „«Cha rak te ry sty ki» or ga ni -
za cji nie pod le gło ścio wych wy two rzo ne przez Wy dział «C» KW MO/WUSW w Bia łym sto ku
w la tach 1972–1990”, mps.

40 Na ro do we Zjed no cze nie Woj sko we krypt. „Za po ro że–Ła ba–Pod ha le” dzia ła ło w po wia tach Łom -
ża, Ostrów Ma zo wiec ka i Ostro łę ka. A. Ole siń ska, op. cit.; S. Po le szak, Pod zie mie an ty ko mu ni stycz ne
w Łom żyń skiem i Gra jew skiem (1944–1957), War sza wa 2004, s. 248.

41 AIPN Bi, 033/184, Wy kaz funk cjo na riu szy UBP, MO oraz żoł nie rzy WP bio rą cych udział w roz -
pra co wa niu i li kwi da cji nie le gal nej or ga ni za cji NZW krypt. „Za po ro że”, „Ła ba” i „Pod ha le” w la tach
1944–1949, k. 62.

42 K. Kra jew ski, T. Ła bu szew ski, „Łu pasz ka”, „Młot”, „Hu zar”. Dzia łal ność 5 i 6 Bry ga dy Wi leń -
skiej AK (1944–1952), War sza wa 2002.

43 Atlas pol skie go pod zie mia nie pod le gło ścio we go..., s. 81. 
44 AIPN Bi, 033/184, Nie peł ny wy kaz funk cjo na riu szy UBP, MO i żoł nie rzy WP i KBW bio rą cych

udo ku men to wa ny udział w zwal cza niu nie le gal nej or ga ni za cji AK -AKO, k. 106; ibi dem, Wy kaz 



Bielec ka w re zul ta cie zgi nę ła pod czas po tycz ki z pa tro lem od dzia łu WiN w 1946 r.45 W li -
kwi da cji od dzia łu „Bruz dy”–„Ry by” bra ła udział tak że An na Ro mu szew ska – pod ofi cer
ope ra cyj ny WUBP w Bia łym sto ku46.

Dzię ki za an ga żo wa niu nie któ re z ko biet szyb ko awan so wa ły, tak że na sta no wi ska kie -
row ni cze w bia ło stoc kim urzę dzie, np.: Per ła Ismach -Goł dys – na czel nik Se kre ta ria tu/za -
stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Ogól ne go47; Szej na Ka płan – za stęp ca na czel ni ka Służ by
Żyw no ścio wej Kwa ter mi strzo stwa48; Ma ria Kło sow ska – na czel nik Wy dzia łu Ogól ne go49;
An na Ku biak – od li sto pa da 1944 r. na czel nik Wo je wódz kie go Wy dzia łu Cen zu ry Wo jen -
nej50; Sa bi na Le wi – tak że na czel nik Wy dzia łu Cen zu ry, a do koń ca 1945 r. kie row nik Biu -
ra Kon tro li Pra sy i Wi do wisk51; He le na Ru bic ka – za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Ogól ne go52;
So nia Ro gow ska – m.in. na czel nik Wy dzia łu V53; Cze sła wa We so łow ska – kie row nik Se -
kre ta ria tu54; Ha li na Wo ro no wicz – za stęp ca kie row ni ka Wy dzia łu Per so nal ne go55. 

Ana li zu jąc ży cio ry sy funk cjo na riu szek, można dostrzec, że na pierw szy plan wy su -
wa się ich ko mu ni stycz na prze szłość. Pod ję cie pra cy za wo do wej w re sor cie wy da je się
być w pew nym stop niu kon ty nu acją ko mu ni stycz nej ak tyw no ści, zwłasz cza w pierw -
szych la tach kształ to wa nia się struk tur urzę du. Po twier dza ją to wspo mnie nia cho ciaż by
na czel ni ka wię zie nia w Bia łym sto ku Je fi ma Par fie niu ka, któ ry opi su jąc po cząt ki two rze -
nia się UB, wspo mi nał, że „po wy zwo le niu kra ju spod oku pa cji nie miec kiej po wo ła no
mnie na par tyj ną ro bo tę [za pew ne cho dzi tu o udział w two rze niu pierw sze go ko mi te tu
po wia to we go w wo je wódz twie bia ło stoc kim w paź dzier ni ku 1944 r.56 – przyp. U.G.].
W ro ku 1945 zo sta łem prze nie sio ny na in ny od ci nek pra cy, tj. do or ga nów [czy li na sta -
no wi sko na czel ni ka wię zie nia w Bia łym sto ku od ma ja 1945 r. – przyp. U.G.]”57.
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pracowni ków UB i MO oraz żoł nie rzy WP bio rą cych udział w roz pra co wy wa niu i li kwi da cji nie le gal nej
or ga ni za cji pn. „VI Par ty zanc ka Bry ga da Wi leń ska” w la tach 1946–1949, k. 147; ibi dem, Wy kaz funk -
cjo na riu szy UBP, MO i WP bio rą cych udział w roz pra co wy wa niu i li kwi da cji nie le gal nej or ga ni za cji
NZW krypt. „Bu rza” na te re nie pow. biel skie go, k. 190. 

45 AIPN Bi, 98/33, Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza Ana sta zji Bie lec kiej.
46 AIPN Bi, 033/184, Wy kaz funk cjo na riu szy UBP i MO bio rą cych udział w roz pra co wy wa niu i li -

kwi da cji ban dy „Bruz dy”–„Ry by”, k. 165.
47 AIPN Bi, 059/121, Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza Per ły Goł dys; Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki...,

s. 114.
48 AIPN Bi, 98/743, Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza Szej ny Ka płan; Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki...,

s. 136.
49 AIPN Bi, 98/768, Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza Ma rii Kło sow skiej; Twa rze bia ło stoc kiej bez pie -

ki..., s. 143.
50 AIPN Bi, 98/817, Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza An ny Ku biak; Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki...,

s. 153. 
51 AIPN Bi, Kar ta ewi den cyj na funk cjo na riu sza Sa bi ny Le wi; Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki..., s. 160;

A. Chmie lew ska, op. cit., s. 16. 
52 Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki..., s. 216. 
53 AIPN Bi, 98/1776, Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza So nii Ro gow skiej; Twa rze bia ło stoc kiej bez -

pie ki..., s. 210.
54 Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki..., s. 253.
55 AIPN Bi, 98/1354, Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza Ha li ny Wo ro no wicz; Twa rze bia ło stoc kiej bez -

pie ki..., s. 259. 
56 H. Gna tow ska, op. cit., s. 21.
57 M. Zwol ski, Wię zie nie w Bia łym sto ku w la tach 1944–1956, Bia ły stok 2011, s. 384; Apa rat bez -

pie czeń stwa w Pol sce..., t. I, s. 56.



Za trud nie nia w pierw szych mie sią cach 1944 r. wy raź nie wska zu ją, że in sta lo wa nie
się sys te mu sta li now skie go w Pol sce wspar to przede wszyst kim na by łych człon kach
KPP i KZMP oraz par ty zant ki so wiec kiej. Czę sto po sił ko wa no się tak że lo kal ny mi dzia -
ła cza mi, m.in. z cza sów oku pa cji, ko mi te tów an ty fa szy stow skich z Bia łe go sto ku czy
KPZB. Gro no przed wo jen nych ko mu ni stów za si la ło na stęp nie sze re gi PPR i roz bu do -
wy wa ło jej struk tu ry na Bia ło stoc czyź nie. PPR na to miast do MO i UBP kie ro wa ła naj -
bar dziej zdy scy pli no wa nych i od po wie dzial nych ak ty wi stów58.

W gru pie osób z „od po wied nią” prze szło ścią skie ro wa nych do zbudowania bia ło stoc -
kiej „bez pie ki” by ła m.in. wspo mnia na już Ha li na Wo ro no wicz59, któ ra w 1939 r. bra ła
udział w two rze niu ko mi te tów an ty fa szy stow skich60 – by ła prze wod ni czą cą Ko mi sji
Orga ni za cyj nej oraz łącz ni kiem mię dzy więk szy mi mia sta mi. W ze zna niach z 14 wrześ -
nia 1944 r. w spra wie Ży da oskar żo ne go o kolaborację z Niem ca mi Ha li na Wo ro no wicz
wspo mi nała współ pra cę z Ed kiem Bo rak są, jed nym z przy wód ców pod czas po wsta nia
w get cie bia ło stoc kim, przy or ga ni zo wa niu uzbro je nia dla get ta61. Na to miast zi mą 1944 r.
prze szła już do so wiec kiej Bry ga dy Par ty zanc kiej im. Ka li now skie go, w któ rej by ła wy -
wia dow cą. Ha li na Wo ro no wicz ja ko dłu go let nia dzia łacz ka ko mu ni stycz na by ła od po -
wied nią oso bą do kon stru owa nia ka dry po wsta ją ce go UB w Bia łym sto ku. Dla te go też
w 1944 r. wy ko rzy sta no jej umie jęt no ści do zor ga ni zo wa nia kar to te ki, a na stęp nie za si -
li ła ka drę Wy dzia łu Per so nal ne go i ja ko za stęp ca kie row ni ka spra wo wa ła pie czę nad no -
wo za trud nio ny mi oso ba mi. 

Po dob ne przy go to wa nie mia ła Ewe li na Sa wic ka62, któ ra na le ża ła do przed wo jen nej
KPP. Z po le ce nia KC tej par tii skie ro wa na zo sta ła tak że do dzia ła nia w PPS -Le wi ca.
Po wy bu chu II woj ny świa to wej przy łą czy ła się do par ty zant ki so wiec kiej. Za dzia łal ność
ko mu ni stycz ną by ła wie lo krot nie są dzo na, a w 1938 r. ska za no ją na 6 lat po zba wie nia
wol no ści. W lip cu 1944 r. ja ko se kre tar ka peł no moc ni ka PKWN przy je cha ła do Bia łe go -
sto ku. Od wrze śnia 1944 r. pro wa dzi ła z ko lei kur sy i szko le nia ak ty wu par tyj ne go,
a w paź dzier ni ku te go ro ku zo sta ła wy kła dow cą w no wo po wsta łej Szko le Par tyj nej PPR63.
E. Sa wic ka, bę dąc już I se kre ta rzem Ko mi te tu Miej skie go PPR w Bia łym sto ku, po wo ła -
na zo sta ła do współ two rze nia lokalnych or ga nów bez pie czeń stwa. Ja ko pra cow nik
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58 H. Gna tow ska, op. cit., s. 43. 
59 Wła ści wie Cha ja Gros sman. Zob.: E. Ro ga lew ska, Get to bia ło stoc kie. Do świad cze nie za gła -

dy – świa dec twa li te ra tu ry i ży cia, Bia ły stok 2008, s. 169–172. 
60 W Bia łym sto ku Or ga ni za cja An ty fa szy stow ska za wią za ła się w 1942 r. i utwo rzyła na te re nie mia -

sta sieć kon spi ra cyj nych grup i kół te re no wych. Or ga ni za cja skła da ła się z ko mu ni stów, by łych człon -
ków KPP i KPZB. Ukształ to wa ła się ona na ba zie Or ga ni za cji Po mo cy Ra dziec kim Jeń com Wo jen nym
i Ofia rom Ter ro ru Hi tle row skie go. Or ga ni za cja ta na te re nie get ta bia ło stoc kie go utwo rzy ła Ko mi tet An -
ty fa szy stow ski z do świad czo ny mi ko mu ni sta mi na cze le, któ ry pod czas po wsta nia w get cie w 1943 r.
zor ga ni zo wał le wi co we gru py bo jo we pod do wódz twem Mord echa ja Te nen bau ma. Po osta tecz nej li kwi -
da cji get ta w Bia łym sto ku człon ko wie Or ga ni za cji An ty fa szy stow skiej prze szli do par ty zant ki sowieckiej.
Zob. H. Ma jec ki, M. Gna tow ski, Z dzie jów walk PPR o zbu do wa nie i utrwa le nie wła dzy lu do wej na Bia -
ło stoc czyź nie w la tach 1944–1947, Bia ły stok 1962, s. 9–15. 

61 AIPN Bi, 410/329, Ak ta do cho dze nia w spra wie Waj swel da/Wajs fel da Ja ku ba, oskar żo ne go o czyn
z art. 1 de kre tu z dn. 31 VIII 1944 r. Ze zna nia z 14 IX 1944 r., k. 16.

62 Ewe li na Sa wic ka (Szczę sna) z d. He flich. W cza sie woj ny uży wa ła na zwi ska Elż bie ta Pań do lin.
Zob.: http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 26 IX 2014 r.); APB, KW PZPR, sygn. 7205, Ak ta oso bo we;
AIPN Bi, 98/1162, Ak ta oso bo we Ewe li ny Sa wic kiej (Szczę snej); A. Do broń ski, op. cit., s. 171.

63 H. Gna tow ska, op. cit., s. 18, 24. 



Wydzia łu I WUBP w Bia łym sto ku bra ła m.in. udział w prze słu cha niach świad ków oraz
po dej rza nych w spra wach z De kre tu PKWN z dnia 31 sierp nia 1944 r. o wy mia rze ka ry
dla fa szy stow sko -hi tle row skich zbrod nia rzy win nych za bójstw i znę ca nia się nad lud no -
ścią cy wil ną i jeń ca mi oraz dla zdraj ców na ro du pol skie go. E. Sa wic ka do dat ko wo w latach
1945–1947 by ła w Bia łym sto ku re dak to rem „Jed no ści Na ro do wej”, od 1948 r. „Gło su
Ludu”, na to miast w la tach 1950–1951 – „Try bu ny Lu du”.

Od po wied nia prze szłość oraz człon ko stwo w par tii da wa ło swo je go ro dza ju pro fi ty.
Dzię ki przy na leż no ści par tyj nej wzra sta ło praw do po do bień stwo wy sła nia na prze szko -
le nie do Wo je wódz kiej Szko ły Par tyj nej PPR, po ukoń cze niu któ rej ab sol wen tów de le -
go wa no do pra cy w in sty tu cjach pań stwo wych, w tym rów nież do WUBP w Bia łym sto ku.
Wy dział Per so nal ny KW PPR po uprzednim prze szko le niu do pra cy w re sor cie skiero -
wał m.in. Marię Łu kja nik, An nę Łu kja nik, Le oka dię Pa li now ską, Sta ni sła wę Mar cin kian,
Kry sty nę Jonik, Ha li nę Ko ryc ką i Na dzie ję Ro mań czuk64. Wśród ko biet za trud nio nych
w UB w Bia łym sto ku w 1948 r. przy na leż ność do PPR de kla ro wa ło 21 proc. Licz ba funk -
cjo na riu szek za pi su ją cych się do PPR, a póź niej do PZPR, sys te ma tycz nie wzra sta ła.
W ko lej nych la tach przy na leż ność do par tii de kla ro wa ło już 48 proc. ko biet. Ak ces
do orga ni za cji par tyj nej zgła sza no bar dzo czę sto po roz po czę ciu służ by w re sor cie. Funk -
cjo na riusz ki na le ża ły rów nież do in nych or ga ni za cji par tyj nych, jak ZMP czy Spo łecz -
no -Oby wa tel ska Li ga Ko biet65. 

Znacz ny od se tek ko biet ma ją cych szan sę na za trud nie nie w apa ra cie bez pie czeń stwa,
a nie na le żą cych do żad nej par tii wy wo dził się ra czej ze śro do wisk przy chyl nych so cja li -
stycz nej wła dzy. Ro dzi ce, bra cia lub sio stry przy szłych funk cjo na riu szek pra co wa li już
w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go lub apa ra cie par tyj nym. Krąg zna jo mych rów -
nież ogra ni czał się do dzia ła czy ko mu ni stycz nych i pra cow ni ków re so rtu. Te czyn ni ki
zna czą co wpły wa ły na de cy zje o wy bo rze miej sca za trud nie nia. W WUBP – jak słusz nie
za uwa ży li To masz Da ni lec ki i Mar cin Zwol ski66 – zda rza ło się, że pra co wa no ca ły mi ro -
dzi na mi, a na wet ca ły mi wio ska mi. 

Kan dy dat ki do pra cy w WUBP re kru to wa ły się przede wszyst kim z te re nów wschod -
nich wo je wódz twa bia ło stoc kie go. Naj licz niej re pre zen to wa ne by ły po wia ty bia ło stoc ki
i biel ski, przy czym najczęściej zatrudnianymi by ły Bia ło ru sin ki. Z po wia tu Bielsk Pod -
la ski za trud nio nych by ło bo wiem aż 68 proc. ko biet tej na ro do wo ści i wy zna nia pra wo -
sław ne go. Z po wia tu bia ło stoc kie go, skąd wy wo dzi ło się 60 proc. ogó łu za trud nio nych,
po nad 20 proc. sta no wi ły ko bie ty tej na ro do wo ści. Gro no nie wiast na ro do wo ści pol skiej
i wy zna nia rzym sko ka to lic kie go z po wia tu bia ło stoc kie go sta no wi ło na to miast 41 proc.
za trud nio nych, a 24 proc. z nich de kla ro wa ło na ro do wość pol ską i wy zna nie pra wo sław -
ne. Na ro do wość ży dow ską re pre zen to wa ło 2 proc. ba da nych ko biet67. 
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64 AIPN Bi, 98/1976, Ak ta oso bo we Ma rii Łu kja nik; AIPN Bi, 98/961, Ak ta oso bo we Sta ni sła wy
Mar cin kian; AIPN Bi, 98/723, Ak ta oso bo we Kry sty ny Jo nik; AIPN Bi, 98/1946, Ak ta oso bo we Ha li ny
Ko ryc kiej; AIPN Bi, 98/1715, Ak ta oso bo we Na dziei Ro mań czuk.

65 Wię cej na te mat bia ło stoc kiej SOLK i jej dzia łal no ści wśród ko biet zob. A. Sta sie wicz, „Dzia łal -
ność Spo łecz no -Oby wa tel skiej Li gi Ko biet w la tach 1945–1948 na Bia ło stoc czyź nie w świe tle do ku -
men tów PPR” [w:] „Ko bie ty «na za krę cie» 1933/1939–1989”, s. 23–52 (w druku). 

66 M. Zwol ski, op. cit., s. 85.
67 W tym miej scu war to pod kre ślić, że na ro do wość zo sta ła usta lo na na pod sta wie in for ma cji po da -

nych przez sa me funk cjo na riusz ki w an kie tach per so nal nych. Choć i tu po ja wia ły się roz bież no ści, 



Re pre zen tan tem tej ostat niej nie licz nej gru py mniej szo ści na ro do wej by ła Per ła Goł -
dys Ismach, któ ra ma jąc wy so kie kwa li fi ka cje, zo sta ła za trud nio na ja ko re fe rent szko le -
nio wy w WUBP. Jej kwa li fi ka cje i do świad cze nie zdo by te jesz cze przed 1944 r. czy ni ły
z niej ide al ne go pra cow ni ka. Per ła Goł dys mia ła wyż sze wy kształ ce nie, któ re w 1935 r.
uzy ska ła na Wy dzia le Hu ma ni stycz nym Uni wer sy te tu War szaw skie go. Wraz z mę żem
od 1930 r. dzia ła ła w KPP, w któ rej otrzy ma ła pseu do nim „Czar na”. Za ak tyw ną dzia łal -
ność ko mu ni stycz ną w 1935 r. zo sta ła aresz to wa na i osa dzo na w wię zie niu w Ło dzi.
Po wyj ściu na wolność do wrze śnia 1939 r. udzie la ła pry wat nych lek cji. Po agre sji ZSRR
na Pol skę pra co wa ła ja ko se kre tarz i in spek tor szkol ny szkół śred nich i po cząt ku ją cych
w Ra dzie Na ro do wej w Za mbro wie, gdzie or ga ni zo wa ła szko ły so wiec kie. W 1945 r. wstą -
pi ła do PPR i ja ko przed wo jen na dzia łacz ka KPP skie ro wa na zo sta ła do pra cy w WUBP
w Bia łym sto ku. Perłę Goł dys Ismach przy ję to do służ by we wrze śniu 1945 r. na sta no wi -
sko star sze go re fe ren ta Wy dzia łu Per so nal ne go. Zaj mowała się pra cą szko le nio wą w za -
kre sie za wo do wym i po li tycz nym. Rok póź niej zo sta ła kie row ni kiem Se kre ta ria tu sze fa
urzę du. W 1948 r. prze nie sio no ją na sta no wi sko re fe ren ta Wy dzia łu II, któ re go za da nia
wią za ły się z tech ni ką ope ra cyj ną, ewi den cją (kar to te ka), łącz no ścią i szy fra mi68. Rów no -
cze śnie za czę ła peł nić funk cję se kre ta rza Ko mi te tu Za kła do we go PZPR i udzie lać się
bardzo ak tyw nie w pra cy par tyj nej. W 1949 r. zo sta ła kie row ni kiem Sek cji 1 Wy dzia łu II,
zaj mu ją cej się pro wa dze niem kar to te ki oraz ar chi wum spraw za koń czo nych przez sek cje
ope ra cyj ne. W ce lu uspraw nie nia pra cy ko mór ki or ga ni za cyj nej w WUBP szef urzę du mia -
no wał ją na sta no wi sko na czel ni ka Wy dzia łu Ogól ne go, któ ry nad zo ro wał pra cę Kan ce -
la rii, Se kre ta ria tu sze fa urzę du, Aresz tu, Ko men dan tu ry i Biu ra Prze pu stek. Ze wzglę du
na wyż sze wy kształ ce nie, do świad cze nie w pra cy z ludź mi, a przede wszyst kim „wy so -
kie wy ro bie nie po li tycz ne” po zwa la ją ce na pro wa dze nie sa mo dziel nych wy kła dów po li -
tycz no -wy cho waw czych Per ła Ismach Goł dys we wrze śniu 1950 r. zo sta ła de le go wa na
do Cen trum Wy szko le nia MBP w Le gio no wie, gdzie wy kła da ła hi sto rię ru chu ro bot ni cze -
go. Jed nak z uwa gi na mę ża, któ ry nie mógł zna leźć pra cy w po bli żu War sza wy, prze nie -
sio no ją do Olsz ty na, gdzie zo sta ła za twier dzo na na sta no wi sko na czel ni ka Wy dzia łu
Ogól no ad mi ni stra cyj ne go WUBP, a na stęp nie na na czel ni ka Se kre ta ria tu WUBP. W 1961 r.
ode szła na eme ry tu rę. W cza sie służ by w Olsz ty nie by ła człon kiem Wo je wódz kiej Ko mi -
sji Kon tro li Par tyj nej oraz Ko mi sji We te ra nów Ru chu Ro bot ni cze go przy KW PZPR.
W okre sie od 1945 r. do 1961 r. by ła wie lo krot nie na gra dza na po chwa ła mi, gra ty fi ka cja -
mi pie nięż ny mi oraz od zna cze nia mi za wy ko ny wa ną pra cę69. 

Więk szo ści kan dy dat kom pra ca w urzę dzie wy da wa ła się być szan są na po lep sze nie
wa run ków by to wych. Sły sząc opo wie ści ko le ża nek o sta łej pen sji, do brych wa run kach
i moż li wo ściach, ja kie da je pra ca w urzę dzie, dziew czę ta tym bar dziej de cy do wa ły się
na zło że nie po da nia. Czyn nik eko no micz ny obok ide owych po bu dek roz po czę cia pra cy
w UBP był do mi nu ją cy, szcze gól nie w pierw szych la tach po wo jen nych. 

Bia ły stok po dzia ła niach wo jen nych był bar dzo z nisz czo ny, a wie le ro dzin utra ci ło
ma jąt ki, któ re na le ża ło od bu do wać. Du ża licz ba ko biet stra ci ła też część mę skich człon -
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np. mię dzy an kie tą skła da ną przy przy ję ciu do służ by w 1945 r. a dru gą – skła da ną już po kil ku la tach
pra cy. W ta kim przy pad ku bra no pod uwa gę in for ma cję z pierw szej an kie ty spe cjal nej.

68 A. Chmie lew ska, op. cit., s. 17; Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki..., s. 29.
69 AIPN Bi, 059/121, Ak ta oso bo we Per ły Goł dys Ismach.



ków ro dzi ny, a tym sa mym wspar cia i opie ki. Nie rzad ko też w ro dzi nach śred nio ma jęt -
nych sa ma pra ca mę ża nie wy star cza ła już na utrzy ma nie ro dzi ny. Ko bie ty nie wąt pli wie
po szu ki wa ły źró deł utrzy ma nia. Do dat ko wo prze lud nie nie wsi wpły wa ło na wzrost mi -
gra cji lud no ści wiej skiej do od bu do wu ją cych się miast w po szu ki wa niu szans na zdo by -
cie za trud nie nia. 

Bia ło stoc czy zna w ba da nym okre sie mia ła ty po wo rol ni czy cha rak ter, tyl ko 25 proc. lud -
no ści miesz ka ło w mia stach. Bia ły stok ja ko jed na z więk szych aglo me ra cji li czył przed
1939 r. 107 tys. miesz kań ców70. Po woj nie na to miast licz ba ta nie prze kro czy ła jed nej trze -
ciej po przed nie go sta nu71. Z ana li zy akt wy ni ka, że przy szłe funk cjo na riusz ki wy wo dzi ły się
wła śnie z te re nów wiej skich, co odpowiadało pra wie 60 proc. ba da nych ko biet, a z więk -
szych miast – je dy nie nie ca łe 30 proc. Nie znacz ny od se tek sta no wi ły tak że ko bie ty przy by -
łe spo za wo je wódz twa bia ło stoc kie go, np. Ło dzi i kom plet nie znisz czo nej War sza wy. 

Dla mło dej oso by po cho dzą cej z pro win cji pra ca w Bia łym sto ku by ła nie rzad ko pod -
wyż sze niem pre sti żu spo łecz ne go oraz do brym po cząt kiem ka rie ry za wo do wej. Wie le
ko biet roz po czy na ją cych pra cę w urzę dzie mia ło 16, 17, 18 lat, a śred nia wie ku nie prze -
kra cza ła 20 ro ku ży cia. Wkra cza jąc za tem w do ro słe ży cie i nie ma jąc za so bą do świad -
cze nia za wo do we go, ko rzy sta ły z szan sy da nej przez or ga ny bez pie czeń stwa.
Do pierw szej po ło wy lat pięć dzie sią tych do służ by przyj mo wa no bo wiem pra wie każ de -
go. Spo wo do wa ne to by ło bra kiem lu dzi i po trze bą szyb kie go in sta lo wa nia się struk tur
na te re nie wo je wódz twa bia ło stoc kie go. Li czył się przede wszyst kim świa to po gląd i brak
ele men tów kom pro mi tu ją cych z prze szło ści kan dy da ta, a nie kwa li fi ka cje za wo do we.
Na prze strze ni lat 1944–1954 po nad po ło wa ko biet – funk cjo na riu szy przed przy stą pie -
niem do pra cy nie po sia da ła za wo du lub sta łe go za trud nie nia. Nie wiel ki od se tek (tyl -
ko 18 proc.) kan dy da tek mia ło ukoń czo ne kur sy ma szy no pi sa nia czy bu chal te rii.

Na po cząt ku two rze nia się UBP w cza sie przyj mo wa nia osób do pra cy nie zwra ca no
uwa gi na do świad cze nie za wo do we. Kwe stia ukoń czo nych szkół tak że zda wa ła się być
nie istot na. Bar dzo ni ski po ziom wy kształ ce nia funk cjo na riu szy do ty kał re sort jesz cze
w po cząt kach lat pięć dzie sią tych XX w. W ca łej Pol sce po nad 20 proc. za trud nio nych
nie ukoń czy ło na wet szko ły po wszech nej72. Je że li cho dzi o wo je wódz two bia ło stoc kie,
to ukoń cze niem wszyst kich klas pod sta wo wych le gi ty mo wa ło się mniej niż 40 proc. pra -
cow ni ków. Nie wiel ki od se tek sta no wi li funk cjo na riu sze z wy kształ ce niem śred nim i wyż -
szym. Śred nią sta ty stycz ną w WUBP nie znacz nie pod no si ły ko bie ty. Prze wa ża ły
funk cjo na riusz ki z peł nym pod sta wo wym wy kształ ce niem. Znacz ny pro cent sta no wi ły
ko bie ty z nie peł nym śred nim i śred nim wy kształ ce niem. Na 157 prze ba da nych ży cio ry -
sów funk cjo na riu szek tyl ko 5 z nich po sia da ło dy plom73. Wspo mnia na wy żej Per ła
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70 S. Kal bar czyk, Lud ność wiej ska w krę gu od dzia ły wa nia so wiec kie go apa ra tu re pre sji na oku powa -
nych Kre sach Wschod nich w la tach 1939–1941 [w:] Re pre sje wo bec wsi i ru chu lu do we go (1939–1945),
red. J. Gmi truk, E. Le niart, War sza wa 2009, s. 45–66.

71 A. Do broń ski, op. cit., s. 173.
72 Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce..., t. II, s. 15. 
73 Przy prze pro wa dza niu wy li czeń do ty czą cych wy kształ ce nia uwzględ nio no re for mę szkol nic twa

prze pro wa dzo ną w 1932 r. oraz wpro wa dze nie w 1940 r. tzw. dzie się cio lat ki ja ko peł nej szko ły śred niej.
Zob. L. Szu ba, Po li ty ka oświa to wa pań stwa pol skie go w la tach 1944–1956, Lu blin 2002; M. Ba lic ki,
Szkol nic two bia ło stoc kie w la tach 1944–1972. Stu dium hi sto rycz no -po rów naw cze, Bia ły stok 1995;
J. Szla szyń ski, A. Ma kow ski, Au gu stów. Mo no gra fia hi sto rycz na, Au gu stów 2007, s. 567.



Gołdys Ismach uzy ska ła przed woj ną dy plom na Wy dzia le Hu ma ni stycz nym UW. Ab -
sol went ka mi te go uni wer sy te tu by ły tak że Sa bi na Le wi i Ewe li na Sa wic ka, któ ra ukoń -
czy ła Wy dział Na uk Spo łecz no -Po li tycz nych. Ma ria Kło sow ska na to miast otrzy ma ła
dy plom se mi na rium na uczy ciel skie go. Ko bie ty nie po sia da ją ce śred nie go bądź wyż sze -
go wy kształ ce nia czę sto ko rzy sta ły z moż li wo ści uzu peł nie nia edu ka cji. Przede wszyst -
kim po dej mo wa ły na ukę w szko łach dla pra cu ją cych.

W związ ku z ni skim po zio mem wy kształ ce nia więk szo ści pra cow ni ków w wo je wódz -
kich urzę dach bez pie czeń stwa pu blicz ne go sze fo wie zo sta li zo bli go wa ni do or ga ni zo wa -
nia kur sów do szka la ją cych funk cjo na riu szy (włą cza jąc w to na wet kur sy j. pol skie go74),
a od 1950 r. uru cho mio no szko ły uzu peł nia ją ce z za kre su wie dzy pod sta wo wej. Or ga ni zo -
wa no za ję cia po li tycz no -wy cho waw cze obej mu ją ce przed mio ty z hi sto rii ru chu ro bot ni -
cze go w Pol sce, so ju szu ro bot ni czo -chłop skie go oraz „po praw nej” hi sto rii Pol ski. Wszyst kie
eg za mi ny koń czy ły się wy da niem świa dec twa ukoń cze nia, któ re po win no zna leźć się w ak -
tach oso bo wych funk cjo na riu sza. Nie ste ty tyl ko w po je dyn czych przy pad kach za cho wa ły
się te go ty pu do ku men ty. Trud no jest za tem usta lić, ja ka licz ba ko biet prze szła owe szko -
le nia i z ja kim wy ni kiem je ukoń czy ła. Oprócz moż li wo ści kie ro wa nia na za ję cia w szko -
łach dzia ła ją cych przy WUBP sze fo wie urzę dów mie li prawo de le go wa nia pra cow ni ków
do szkół cen tral nych. Szko ła MBP (naj pierw z sie dzi bą w Lu bli nie, a po tem w Ło dzi) kształ -
ci ła już ofi ce rów, a od 1947 r. jej kom pe ten cje prze ję ło Cen trum Wy szko le nia MBP w Le -
gio no wie. Z za cho wa nych do ku men tów wy ni ka, że szko łę w Lubli nie w 1944 r. ukoń czy ły
ko bie ty za trud nio ne w Wy dzia le Cen zu ry Wojen nej w Białymstoku.

Służ ba w or ga nach bez pie czeń stwa otwie ra ła dro gę ka rie ry za wo do wej i awan su spo -
łecz ne go. Wią za ła się tak że z wy róż nie nia mi, np. pre mia mi i na gro da mi. Do od zna czeń
ty po wa no pra cow ni ków, któ rzy wykazali się „bo ha ter ski mi czy na mi w wal ce z wro ga mi
pań stwa i de mo kra cji” oraz przejawiali ofiar ną pra cę „w dzie dzi nie ope ra cyj nej i or ga ni -
za cyj nej”. Pre mia pie nięż na oraz po chwa ła przy dzie la ne by ły oso bom „wy róż nia ją cym
się nie na gan na pra cą, su mien no ścią i wła sną ini cja ty wą w wy ko ny wa niu obo wiąz ków
służ bo wych”75. Te go ty pu wy róż nie nia mo ty wu ją ce do bar dziej wy tę żo nej pra cy otrzy -
my wa ły tak że ko bie ty zatrudnione w bia ło stoc kim urzę dzie BP. Wśród nich zna la zły się
też funk cjo na riusz ki, któ re bra ły udział w dzia ła niach ope ra cyj nych zmie rza ją cych do roz -
bi cia or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych na Bia ło stoc czyź nie. Po nad to funk cjo na riusz ki do -
sta wa ły do dat ko we pre mie pie nięż ne z oka zji Mię dzy na ro do we go Dnia Ko biet (8 mar ca)76.

Wie lo krot nie na gra dza nym i wy róż nia ją cym się pra cow ni kiem bia ło stoc kie go WUBP
by ła So nia Ro gow ska. Służ bę w UB roz po czę ła w wie ku 33 lat. W mar cu 1945 r. zo sta -
ła za trud nio na na sta no wi sku se kre ta rza Wy dzia łu I (wcze śniej Kontr wy wiad). W nie -
speł na rok awan so wa ła na sta no wi sko za stęp cy kie row ni ka Sek cji 1 Wy dzia łu V, któ ra
zaj mo wa ła się ochro ną par tii i ru chu ro bot ni cze go. W 1950 r., spraw dziw szy się na tym
od cin ku, zo sta ła za twier dzo na na na czel ni ka te go wy dzia łu. Po dwóch la tach mia no wa -
no ją na czel ni kiem no wo po wsta łe go Wy dzia łu X, któ ry kon tro lo wał spra wy we wnętrz -
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74 Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki..., s. 10. 
75 AIPN Łd, 0050/22/2, In struk cja dy rek to ra De par ta men tu Szko le nia Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go z dnia 11 V 1948 r. o prze pro wa dze niu eg za mi nów z za jęć po li tycz no -wy cho waw czych
w WUBP i PUBP, k. 67.

76 AIPN Bi, 045/726, Roz ka zy we wnętrz ne sze fa WUBP do ty czą ce pre mio wa nia funk cjo na riu szy
WUBP i jed no stek te re no wych, k. 1, 54. 



ne apa ra tu par tyj ne go77. Od paź dzier ni ka 1954 r. by ła in spek to rem do spraw szko leń,
a w li sto pa dzie 1956 r. po now nie zo sta ła na czel ni kiem Wy dzia łu X. Po zli kwi do wa niu
wy dzia łu mia no wa no ją na sta no wi sko na czel ni ka Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej, póź -
niej sze go Wy dzia łu „C” (SB), przy KW MO w Bia łym sto ku. Służ bę za koń czy ła w 1962 r.
Wśród prze ło żo nych cie szy ła się bar dzo do brą opi nią – by ła wy bit nym pra cow ni kiem
po zy sku ją cym TW. Sze fo wie okre śla li ją ja ko „po li tycz nie do brze wy ro bio ną i bar dzo
spraw ną we współ pra cy z agen tu rą”78. 

Wzo ro wą po sta wę pre zen to wa ła tak że Ha li na Ko ryc ka, któ ra w prze ci wień stwie
do S. Ro gow skiej nie osią gnę ła wy so kich sta no wisk. Mi mo że mia ła oka zję zo stać kie -
row ni kiem, jej prze ło żo ny nie wy ra ził na to zgo dy, ar gu men tu jąc, że nie był by w sta nie
zna leźć ni ko go in ne go na jej miej sce. H. Ko ryc ka służ bę roz po czę ła w 1948 r. ja ko ma -
szy nist ka Wy dzia łu Per so nal ne go. Do świad cze nie w ma szy no pi sa niu zdo by ła w la tach
po przed nich, kie dy pra co wa ła na tym sta no wi sku w Miej skiej Ra dzie Na ro do wej. Bia -
ło stoc czan ka z po cho dze nia prze szła w swo jej pra cy za wo do wej przez wy dzia ły: Ogól -
ny, ds. Funk cjo na riu szy, Se kre ta riat. Prze trwa ła tak że re or ga ni za cję i w WUdsBP zo sta ła
se kre tar ką Wy dzia łu III, a na stęp nie – se kre tar ką Wy dzia łu „T” w KW MO w Bia łym -
sto ku. Służ bę za koń czy ła w 1975 r. na sta no wi sku se kre ta rza ma szy nist ki Wydzia łu
Ogól ne go KW MO. Śro do wi sko, w któ rym ko bie ty prze by wa ły, za my ka ło się przede
wszyst kim wśród pra cow ni ków urzę du lub człon ków PPR, a póź niej PZPR. Mąż Ha li -
ny Ko ryc kiej tak że był pra cow ni kiem urzę du i człon kiem PZPR. Ko ryc ka ja ko za ufa ny
pra cow nik otrzy my wa ła za da nia na tu ry ope ra cyj nej, m.in. od by ła w 1956 r. kil ka spotkań
z TW ps. „Zdzi sław”, któ re go za da niem by ło do no sze nie na żoł nie rzy od dzia łu Sta ni -
sła wa Mar chew ki ps. „Ry ba”79. W la tach 1958–1960 – we dług opi nii prze ło żo nych – wy -
ko ny wa ła su mien nie za da nia ope ra cyj ne na obiek cie krypt. „Sta rzec”, za któ re otrzy ma ła
pre mię. Po za wy ko ny wa niem za dań ty po wo służ bo wych Ko ryc ka za ję ła się tak że pra -
cą ide olo gicz ną ja ko „agi ta tor” par tyj ny wśród ro dzin pra cow ni ków. Na tym po lu tak że
zdo by wa ła uzna nie prze ło żo nych. Ha li na Ko ryc ka roz sta ła się z WUBP w Bia łym sto -
ku, od cho dząc na eme ry tu rę80. W ta ki sam spo sób pra wie 40 proc. ko biet za trud nio nych
w la tach 1944–1954 za koń czy ło pra cę w bia ło stoc kim urzę dzie.

Po wo dy za koń cze nia pra cy w WUBP w Bia łym sto ku moż na po dzie lić na kil ka grup.
Jed ną z nich by ły re zy gna cje z pra cy w urzę dzie na wła sną proś bę, nie jed no krot nie z po -
wo dów ro dzin nych, np. obo wiąz ków do mo wych lub opie ki nad dziec kiem. Nie kie dy ko -
bie ty wy bie ra ły in ną dro gę, jak Te re sa Rut kow ska, któ ra w mo men cie roz po czę cia pra cy
w urzę dzie mia ła sie dem na ście lat. Po pię ciu la tach pra cy na sta no wi sku re fe ren ta w kar -
to te ce w Wy dzia le II WUBP w Bia łym sto ku zde cy do wa ła, że chce roz wi jać się na uko -
wo i roz po cząć stu dia na Po li tech ni ce Wro cław skiej. Mi mo nie chę ci do utra ty am bit ne go
pra cow ni ka przełożeni po zwo li li Rut kow skiej na zło że nie w 1950 r. rezygna cji z zaj mo -
wa ne go sta no wi ska i wy jazd do Wro cła wia81. 
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77 Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki..., s. 31. 
78 AIPN Bi, 98/1776, Ak ta oso bo we So nii Ro gow skiej.
79 Sta ni sław Mar chew ka ps. „Ry ba”, żoł nierz ZWZ -AK -AKO -WiN, ostat ni ukry wa ją cy się żoł nierz

pod zie mia nie pod le gło ścio we go na Bia ło stoc czyź nie, któ ry zgi nął 3 III 1957 r. Atlas pod zie mia nie pod -
le gło ścio we go..., s. 84.

80 AIPN Bi, 98/1946, Ak ta oso bo we Ha li ny Ko ryc kiej. 
81 AIPN Bi, 98/226, Ak ta oso bo we Te re sy Rut kow skiej. 



Du ży od se tek sta no wią ko bie ty zwol nio ne z po wo du re or ga ni za cji re sor tu w 1954 r.
Funk cjo na riu sze, któ rzy utra ci li pra cę w wy ni ku li kwi da cji eta tów w związ ku z prze -
kształ ce niem struk tur mi ni ster stwa i mieli nie po szla ko wa ną opi nię w cza sie peł nie nia
służ by, kie ro wa ni by li na szko le nia za wo do we (np. do szko ły odzie żo wej). Pod sta wą
do te go by ła Uchwa ła nr 707 Ra dy Mi ni strów z dnia 13 li sto pa da 1956 r. w spra wie funk -
cjo na riu szy zwol nio nych ze służ by. Szan sę prze kwa li fi ko wa nia otrzy ma ły m.in. Ma ria
Waw ru sie wicz82 i Lu ba Zia ła83. Po ukoń cze niu kur sów „bez pie ka” do dat ko wo po ma ga ła
w otrzy ma niu pra cy w in nych in sty tu cjach pań stwo wych.

Naj więk szą ka te go rią są jed nak zwol nie nia dys cy pli nar ne. Na stra ży „do bre go” wi ze -
run ku apa ra tu bez pie czeń stwa sta li pra cow ni cy Wy dzia łu ds. Funk cjo na riu szy. Prze pro wa -
dza ne przez nich kon tro le i spraw dze nia do pro wa dza ły do licz nych zwol nień z WUBP.
W przy pad ku ko biet z bia ło stoc kich struk tur UB z te go po wo du 32 proc. zo sta ło zwol nio -
nych z za ka zem po wro tu do pra cy w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go. W ob rę bie tej
ka te go rii wy róż nić moż na kil ka przy czyn pro wa dzą cych do dys cy pli nar ne go zwol nie nia.
Prze wa gę sta no wi ły ko bie ty, któ re do obo wiąz ków służ bo wych od no si ły się w spo sób „lek -
ce wa żą cy”. Część otrzy my wa ła opi nię ja ko „nie na da ją ce się”, co w rze czy wi sto ści ozna -
cza ło nie przy swo je nie re guł i po rząd ku usta no wio ne go przez MBP. Du ży od se tek ko biet
zwol nio no na to miast za „nie mo ral ne pro wa dze nie się”. Z sze re gów „bez pie ki” wy klu cza no
na pew no ko bie ty „nie pew ne po li tycz nie”, któ re mia ły w ro dzi nie oso by po dej rza ne (np.
utrzymujące kon tak ty z oku pan tem nie miec kim). Z ewi den cji zdję te zo sta ły po nad to dwie
funk cjo na riusz ki, któ re zde zer te ro wa ły w 1946 r. W gru pie kobiet zwol nio nych dys cy pli -
nar nie pięć z nich mia ło kon tak ty z pod zie miem nie pod le gło ścio wym, a trzy na le ża ły doAK.

Jed ną z nich by ła Bia ło ru sin ka Zi na ida Gry ning, któ ra w wie ku 25 lat roz po czę ła pra -
cę w WUBP. Jej oj ciec był za wo do wym woj sko wym. Ja ko oby wa tel ro syj ski mu siał po -
zo stać w bol sze wic kiej Ro sji, ona wraz z mat ką w 1921 r. wró ci ła do kra ju. Zi na ida
Gry ning ukoń czy ła szko łę po wszech ną i dwie kla sy szko ły prze my sło wej w Bia łym sto -
ku. Prze rwa ła na ukę z po wo du trud nej sy tu acji ma te rial nej. Jej mat ka przed woj ną by ła
dzia łacz ką ko mu ni stycz ną. Po po now nym za ję ciu Bia łe go sto ku w 1941 r. Niem cy aresz -
to wa li ją i roz strze la li. Do koń ca oku pa cji nie miec kiej Zi na ida Gry ning zaj mo wa ła się
pro wa dze niem do mu i wy cho wy wa niem swo ich dzie ci. Trze cie go czerw ca 1946 r. przy -
ję to ją do pra cy w WUBP w Bia łym sto ku na sta no wi sko se kre tar ki za stęp cy sze fa urzę -
du mjr. Jó ze fa Plu ty. W po ło wie lip ca 1946 r. zo sta ła zwer bo wa na przez swo ją są siad kę
do współ pra cy z pod zie miem nie pod le gło ścio wym. Przez po nad pół ro ku do star cza ła wy -
wia do wi WiN wie lu cen nych in for ma cji, któ re ura to wa ły nie jed no ży cie i za po bie gły
wie lu aresz to wa niom. Prze ka zy wa ła tre ści z na rad do ty czą ce dzia łań wo bec miej sco wych
struk tur WiN. Ja ko wtycz ka o ps. „War sza wa” Zi na ida Gry ning dzia ła ła do stycz -
nia 1947 r. Po za trzy ma niu przez funk cjo na riu szy UB by ła co dzien nie prze słu chi wa na
i tor tu ro wa na. Ska za no ją na 12 lat wię zie nia. Po za skar że niu wy ro ku przez pro ku ra to ra
Naj wyż szy Sąd Woj sko wy na ka zał jesz cze raz roz pa trzyć spra wę, ale w in nym skła dzie
sę dziow skim. Tym ra zem ska za no ją na ka rę śmier ci. Ad wo kat ko bie ty skie ro wał proś bę
o uła ska wie nie do Bo le sła wa Bie ru ta. Pre zy dent, ko rzy sta jąc z przy słu gu ją ce go mu
prawa, za mie nił ka rę na 15 lat po zba wie nia wol no ści. W 1992 r. Sąd Wo je wódz ki
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82 AIPN Bi, 98/1653, Ak ta oso bo we Ma rii Wa wru siewicz. 
83 AIPN Bi, 98/1545, Ak ta oso bo we Lu by Zia ły Kru te le wicz. 



w Białym sto ku unie waż nił wy rok, uza sad nia jąc, że Zi na ida Gry ning dzia ła ła w in te re sie
nie pod le głe go by tu pań stwa pol skie go84. 

Ko lej ną funk cjo na riusz ką zdję tą z ewi den cji pra cow ni ków „bez pie ki” za przy na leż -
ność do od dzia łów pod zie mia nie pod le gło ścio we go by ła Ma ria Kun ta ras85, któ ra we
wrześ niu 1944 r. roz po czę ła służ bę w PUBP w Wy so kiem Ma zo wiec kiem. Na sta no wi -
sku se kre tar ki ma szy nist ki pra co wa ła do 18 mar ca 1946 r. W związ ku z proś bą Ma rii
Kun ta ras o prze nie sie nie jej do pra cy w in nym po wie cie szef WUBP mia no wał ją na sta -
no wi sko se kre tar ki Kie row nic twa WUBP w Bia łym sto ku. Pięt na ste go paź dzier ni ka
1946 r. prze nie sio no ją do dys po zy cji sze fa Wy dzia łu Spe cjal ne go KG MO i wkrót ce
zosta ła ofi ce rem śled czym te go wy dzia łu. W okre sie służ by cie szy ła się do brą opi nią
prze ło żo nych. Za wzo ro we wy wią zy wa nie się z obo wiąz ków służ bo wych otrzy my wa ła
od zna cze nia, po chwa ły i na gro dy pie nięż ne86. Jed nak 30 kwiet nia 1949 r. Ma ria Kun ta -
ras zo sta ła dys cy pli nar nie zwol nio na z MO za przy na leż ność do nie le gal nej or ga ni za cji
AK, a na stęp nie aresz to wa na przez funk cjo na riu szy MBP w War sza wie87. O dzia łal no ści
M. Kun ta ras „bez pie ka” do wie dzia ła się z do nie sie nia agen tu ral ne go. W dniu 19 li sto pa -
da 1948 r. oso bo we źró dło in for ma cji ps. „Ha li na” po in for mo wa ło funk cjo na riu sza UB
o kon tak tach se kre tar ki z PUBP w Wy so kiem Ma zo wiec kiem z od dzia ła mi pod zie mia
po akow skie go. W to ku śledz twa usta lo no, że „szef wy wia du AK Ob wo du Wy so kie Ma -
zo wiec kie ce lem uła twie nia pra cy wy wia dow czej po le cił człon ko wi wy wia du ps. «Ir ka»
zwer bo wać do pra cy wy wia dow czej se kre tar kę za trud nio ną w PUBP w Wy so kiem Ma -
zo wiec kiem”88. M. Kun ta ras zgo dzi ła się, a za udzie la ne in for ma cje mia ła otrzy my wać
wy na gro dze nie. Wstę pu jąc do or ga ni za cji, przy ję ła pseu do nim „Ró ża”. W dzia łal no ści
wy wia dow czej uży wa ła tak że pseu do ni mu „101”. Jej za da niem by ło prze ka zy wa nie sze -
fo wi wy wia du ob wo du wszel kich in for ma cji do ty czą cych dzia łal no ści urzę du i przed się -
wzięć po dej mo wa nych przez PUBP w Wy so kiem Ma zo wiec kiem. Od paź dzier ni ka
1944 r. do czerw ca 1946 r. M. Kun ta ras prze ka zy wa ła prze cięt nie trzy, czte ry mel dun ki
mie sięcz nie. Po da wa ła w nich skład oso bo wy urzę du, cha rak te ry sty ki funk cjo na riu szy,
zmia ny ka dro we oraz na stro je wśród pra cow ni ków89. W tym też cza sie Ma ria Kun ta ras
na wią za ła bliż sze kon tak ty z so wiec kim do rad cą kpt. Ry ko wem, z któ rym la tem 1945 r.
wspól nie za miesz ka ła. Rok póź niej obo je prze nie śli się do WUBP w Bia łym sto ku90, gdzie
Ry kow peł nił funk cję do rad cy na czel ni ka Wy dzia łu III WUBP91. W okre sie gdy
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84 AIPN Bi, 98/661, Ak ta oso bo we Zi na idy Gry ning; T. Da ni lec ki, Spra wa Zi na idy Gry ning..., 
s. 236–244.

85 Bio gram Ma rii Kun ta ras zob. A. Chmie lew ska, J. Droz dow ska, J. Go go lew ska, W go dzi nie pró by.
Żoł nie rze pod zie mia nie pod le gło ścio we go w Bia łym sto ku po 1944 ro ku i ich lo sy, Bia ły stok 2010, 
s. 205–213. 

86 AIPN Bi, 015/48, Wy rok w imie niu Rze czy po spo li tej Pol skiej Woj sko we go Są du Okrę go we go
w War sza wie, 10 VIII 1950 r., k. 21–23; J. Bed na rek, op. cit., s. 142–207.

87 AIPN Bi, 98/826, Ak ta oso bo we Ma rii Kun ta ras.
88 Ibi dem. 
89 J. Bed na rek, op. cit., s. 142–207.
90 AIPN Bi, 015/48, Agen tu ral ne do nie sie nie źró dła ps. „Ha li na”, 19 XI 1948 r., k. 2; AIPN

Bi, 019/133/4, Kwe stio na riusz oso bo wy na człon ka nie le gal nej or ga ni za cji AK za ło żo ny na Ma rię Kun -
ta ras, 26 I 1988 r., k. 69v.

91 AIPN Bi, 07/1611, Wy kaz na czel ni ków WUBP sta no wią cy za łącz nik do ra por tu, sier pień
1946 r., k. 5.



pracowała na eta cie se kre tar ki za stęp cy sze fa WUBP do spraw ope ra cyj nych, w dal szym
cią gu prze ka zy wa ła in for ma cje or ga ni za cji nie pod le gło ścio wej. Spo rzą dza ła mel dun ki
o pla no wa nych ak cjach ope ra cyj nych i wy mie nia ła na zwi ska naj bar dziej za an ga żo wa -
nych funk cjo na riu szy w wal kę z pod zie miem nie pod le gło ścio wym. W mel dun kach po -
da wa ła licz bę osób za trzy ma nych, zwer bo wa nych do współ pra cy z UB oraz in ne da ne
do ty czą ce pra cy urzę du, m.in. scha rak te ry zo wa ła sy tu ację po li tycz ną w wo je wódz twie
bia ło stoc kim przed re fe ren dum92.

Ma ria Kun ta ras zo sta ła za trzy ma na w kwiet niu 1949 r. przez funk cjo na riu szy MBP
już ja ko ofi cer śled czy KG MO w War sza wie93. Woj sko wy Sąd Re jo no wy w War sza wie
ska zał ją na ka rę śmier ci. Ko rzy sta jąc z pra wa ła ski, 16 wrze śnia 1950 r. pre zy dent
Bolesław Bie rut zła go dził ka rę do 15 lat po zba wie nia wol no ści. Ma ria Kun ta ras zo sta ła
osa dzo na w wię zie niu w Ino wro cła wiu, na stęp nie w For do nie. Zwol nio no ją w kwiet -
niu 1959 r.94 Za współ pra cę z AK -AKO by ła jesz cze dłu go szy ka no wa na przez wła dze
PRL i in wi gi lo wa na przez SB. W 1963 r. m.in. z te go po wo du od mó wio no jej wy da nia
pasz por tu i wy jaz du za gra ni cę95. Współ pra ca Ma rii Kun ta ras z pod zie miem nie pod leg -
ło ścio wym po zo sta je nie ja sna. Trud no jest jed no znacz nie oce nić, ja ki mi po bud ka mi kie -
ro wa ła się, po dej mu jąc współ pra cę z AK. Nie ja sne są tak że jej re la cje z kpt. Ry ko wem.
Jed nak nie ule ga wąt pli wo ści, że in for ma cje przez nią prze ka zy wa ne wspo ma ga ły
funkcjonowanie pod zie mia i umoż li wia ły lep sze roz po zna nie i od czy ta nie dzia łań UB.

Obie łącz nicz ki, do star cza jąc wy ka zy pra cow ni ków wraz z zaj mo wa ny mi sta no wi -
ska mi, wy ka zy imien ne taj nych współ pra cow ni ków oraz „nad gor li wych” funk cjo na riu -
szy, wspo ma ga ły od dzia ły nie pod le gło ścio we w chro nie niu swo ich żoł nie rzy. Uzy ska ne
in for ma cje po zwa la ły na po zna nie struk tur i me tod dzia ła nia or ga ni zu ją ce go się na te re -
nie woj. bia ło stoc kie go apa ra tu re pre sji. Da ne o pla no wa nych ak cjach i za mie rzo nych
aresz to wa niach za po bie ga ły za trzy ma niom człon ków pod zie mia. Na pod sta wie prze ka -
zy wa nych in for ma cji z po le ce nia ko men dan ta ob wo du lub sze fa wy wia du ob wo du li kwi -
do wa no zdraj ców i ko mu ni stycz nych kon fi den tów. Swo ją dzia łal no ścią Zi na ida Gry ning
i Ma ria Kun ta ras nie wąt pli wie przy czy ni ły się do zwięk sze nia szans struk tur nie pod leg -
ło ścio wych w prze dłu ża ją cej się i nie rów nej wal ce z re żi mem ko mu ni stycz nym. Zi na -
ida – jak pi sał To masz Da ni lec ki – by ła bar dzo od wa żna, po tra fi ła wziąć sa mo chód
służ bo wy sze fa „bez pie ki” i po je chać do od dzia łu par ty zanc kie go, aby ostrzec do wód cę
przed pla no wa ną ak cją96. Od wa ga i de ter mi na cja ura to wa ły ży cie wie lu oso bom, a w licz -
nych wy pad kach uchro ni ły przed mor der czy mi prze słu cha nia mi i re pre sja mi.

Pod su mo wu jąc, moż na stwier dzić, że po za po je dyn czy mi przy pad ka mi oma wia ny -
mi w re fe ra cie ko bie ty w rów nym stop niu co męż czyź ni bra ły udział w bu do wie ustro ju
ko mu ni stycz ne go w Pol sce, a świa do mość współ dzia ła nia na pew no wzra sta ła z bie giem
lat. Bar dziej „gor li we i wy róż nia ją ce się” awan so wa ły na ko lej ne szcze ble ka rie ry za wo -
do wej. Po da ny przy kład So nii Ro gow skiej, któ ra nie jest od osob nio nym przy pad kiem
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92 AIPN Bi, 98/826, Ra port re fe ren ta Wy dzia łu MPB do na czel ni ka Wy dzia łu MPN, 6 V 1949 r.,
k. 11; J. Bed na rek, op. cit., s. 142–207.

93 J. Bed na rek, op. cit., s. 142–207.
94 AIPN Bi, 015/48, Wnio sek na czel ni ka wię zie nia do Ra dy Pań stwa w War sza wie, 22 I 1957 r.,

k. 33.
95 Ibi dem, Po sta no wie nie o za strze że niu wy jaz du za gra ni cę, 27 XI 1963 r., k. 17a.
96 T. Da ni lec ki, Spra wa Zi na idy Gry ning..., s. 236–244.



ka rie ry za wo do wej w „bez pie ce”, do wo dzi du że go za an ga żo wa nia ko biet w uspraw nia -
nie sys te mu i wal kę z je go prze ciw ni ka mi. Ko bie ty – funk cjo na riu sze ma ją ce „wy so kie
wy ro bie nie po li tycz ne” od stro ny ide olo gicz nej przy go to wy wa ły ka dry do bu do wy ko -
mu ni stycz nej Pol ski, ugrun to wu jąc wśród swo ich słu cha czy prze ko na nie o po tę dze wła -
dzy lu do wej. 

Ni niej szy ar ty kuł nie wy czer pu je te ma tu. Do peł nej ana li zy ob ra zu ko bie ty w struk -
tu rach apa ra tu bez pie czeń stwa nie zbęd ne są bar dziej szcze gó ło we ba da nia. Nie zna ny
w dal szym cią gu po zo sta je pro cen to wy udział ko biet w po szcze gól nych jed nost kach or -
ga ni za cyj nych MBP. W ce lu uzy ska nia peł ne go prze kro ju za trud nie nia pod wzglę dem
wie ku, po cho dze nia spo łecz ne go, na ro do wo ści i wy kształ ce nia na le ży się gnąć po szer -
szy (pod wzglę dem te ry to rial nym) ma te riał źró dło wy.

Przy chy lam się po nad to do zda nia wie lu hi sto ry ków, że mi mo sze ro ko pro wa dzo nych
ba dań nad ka dra mi MBP i pod le głych mu urzę dów te re no wych da lej nie wy ja śnio ny po -
zo sta je fe no men udzia łu ty lu ty się cy oby wa te li pol skich w struk tu rach ob ce go ustro ju.

Kobiety – funkcjonariusze...
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