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Siedziba PUBP/PU ds. BP (1944–1956)
Historia obiektu

Budynek klasztoru Karmelitów z XVII w., rozbudowany
w XVIII w., po kasacji zakonu
przeznaczono na więzienie.
W latach 1919–1929 pełnił funkcje aresztu powiatowego, później
– internatu i szkoły dla dziewcząt. W sierpniu 1944 r. obiekt
został zajęty przez NKWD. Od
września tego roku był wykorzystywany przez UB, choć do lata
1945 r. kilku pomieszczeń używał NKWD.

Siedziba PUBP

W budynku głównym, otoczonym murem w kształcie czworoboku z wieżyczkami, urządzono

m.in. pokoje przesłuchań, świetlicę, kuchnię i stołówkę. W niewielkim budynku na wewnętrznym dziedzińcu znajdował
się areszt. Był on położony od
strony ulicy, przylegał do muru
zewnętrznego. Były tam cztery
cele, kuchnia i pomieszczenie
w wejściu, w którym czuwał
strażnik. Po drugiej stronie placu znajdował się karcer.
Śledztwa, jakie przechodzili
więźniowie PUBP w Bielsku
Podlaskim, były szczególnie
ciężkie. Wielu z nich w trakcie
przesłuchań zamęczono. Świadkowie wspominają o rozstrzeliwaniu więźniów bez wyroku
pod murem zwanym ścianą

śmierci. Zwłoki zamęczonych,
rozstrzelanych, a także przywiezionych z obław topiono w studni na dziedzińcu klasztornym,
palono i grzebano na dziedzińcu
lub wywożono do lasu w Pilikach (miejsce masowych mogił
z okresu hitlerowskiego) i na
cmentarz, gdzie przez pewien
czas PUBP miał wydzieloną
przestrzeń. W późniejszych
latach podczas robót ziemnych
odnajdowano na dziedzińcu
byłego klasztoru kości ludzkie.
Specyficzną torturą bielskiego
UB było umieszczenie w murowanym piecu chlebowym,
który znajdował się w areszcie.
Przypominało to umieszczanie

w karcerze, tylko wydawało się
bardziej okrutne, bo wepchnięty
do pieca więzień nie miał możliwości zrobienia jakiegokolwiek
ruchu, na głowę kapała mu cały
czas woda.

Dalsze losy obiektu

Po 1956 r. w budynkach opuszczonych przez UB zainstalowano Urząd Pocztowy i Szkołę Muzyczną. W 1992 r. pomieszczenia
odzyskała parafia katolicka.
Mieści się tam teraz Państwowa
Szkoła Muzyczna. Wnętrza zostały przebudowane, zachowały
się natomiast oryginalny układ
przestrzenny posesji, mury,
wieżyczki i brama.

SIEDZIBA PUBP. Zdjęcie współczesne. Fot. T. Danilecki, Ł. Lubicz-Łapiński.

FRAGMENT MELDUNKU białostockiego WiN. AIPN Bi.

ŚladaMi zbrodni

BRONISŁAW BORTNOWSKI
szef PUBP w latach 1949–1950.
AIPN Bi.

FUNKCJONARIUSZE PUBP
w Bielsku Podlaskim na dziedzińcu
urzędu. AIPN Bi.
FRAGMENT MELDUNKU
białostockiego WiN. AIPN Bi.
PLAN PUBP w Bielsku Podlaskim
sporządzony w 1946 r. przez białostocki
WiN. AIPN Bi.

ŚladaMi zbrodni

OPIS ARESZTU PUBP w Bielsku Podlaskim sporządzony
w 1946 r. przez białostocki WiN. AIPN Bi.

SIEDZIBA PUBP
– fragment dziedzińca oraz widok od strony
bramy głównej. Zdjęcia współczesne.
Fot. T. Danilecki, Ł. Lubicz-Łapiński.

Opis zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy PUBP
Przykładem zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy PUBP
w Bielsku Podlaskim jest sprawa
Józefa Niechody. Został on zatrzymany w grudniu 1949 r., na
podstawie zeznania jednego
z aresztowanych. Przesłuchiwali go i bili kierownik referatu III
Wiktor Trochimczyk oraz referenci tego referatu Bogusław Pytlarz
i Jan Żyto. Pomimo że oskarżenie było fałszywe, pod wpływem
bicia Niechoda przyznał się do
zarzucanych czynów. Postawiony przed szefem urzędu Bronisławem Bortnowskim uznał, że
ma szansę odwołania swoich
zeznań i złożenia skargi na znęcających się nad nim funkcjonariu-

szy. Bortnowski nie tylko nie nakazał przerwania tortur, ale sam
dołączył się do bicia Niechody.
Przesłuchiwanego zmuszano do
przysiadów, bito po twarzy, uderzano kolbą karabinu. 28 grudnia
Jan Żyto owinął głowę Niechody marynarką, aby uciszyć jego
krzyki. Następnie przytrzymywał więźnia na krześle, bijąc go
jednocześnie gumową pałką po
plecach, a Trochimczyk uderzał
go drewnianym kijem po gołych
piętach, pośladkach i całym
ciele. Pobity Niechoda zaczął
gorączkować i majaczyć, więc
przesłuchanie przerwano i położono go do aresztu, aby doszedł
do siebie. Dwa dni później, gdy

okazało się, że stan więźnia się
nie poprawił, wezwano lekarza.
Pomimo interwencji medycznej
Niechoda tej nocy zmarł. Oględziny zwłok wykazały liczne obrzęki
i wylewy krwawe na całym ciele,
obfite podbiegnięcia krwią klatki piersiowej wynikłe, według
opinii lekarza, na skutek obrażeń
zadanych narzędziami tępymi.
Ponadto lekarz zwrócił uwagę
na uszkodzenie wewnętrzne głowy, skrzepy i płynną krew pod
oponami mózgowymi. Ciała nie
wydano rodzinie.
Według Żyty, Niechoda został
pochowany przez funkcjonariusza PUBP Kazimierza Świątka na

cmentarzu w Bielsku. Wojskowy
Sąd Rejonowy w Białymstoku
26 lipca 1950 r. skazał Wiktora Trochimczyka i Jana Żytę za
nadużycie władzy na dwa lata
więzienia, Bogusława Pytlarza
na rok. Wszyscy trzej zostali
też zwolnieni dyscyplinarnie ze
służby. Bortnowski nie przyznał
się do winy, twierdząc, że nie
uczestniczył w przesłuchaniach
i nie wiedział o stosowaniu niedozwolonych metod śledztwa
przez podwładnych. Mimo obciążających go zeznań złożonych przez współoskarżonych
nie trafił na salę sądową, został
jedynie dyscyplinarnie zdegradowany i otrzymał karę aresztu.

