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Tomasz Kurpierz

Stanis∏awa Kowalska z d. Michalik urodzi∏a si´
19 czerwca 1919 r. w Drohobyczu. Wychowywana by∏a
przez matk´ Wiktori´ z d. Zajàc oraz ojczyma Piotra
Michalika, górnika, cz∏onka PPS. Nauk´ rozpocz´∏a
w szkole powszechnej w Drohobyczu. W 1935 r. wraz z rodzinà wyjecha∏a do Sierszy k. Trzebini, gdzie ojczym pracowa∏ w kopalni. Tam te˝ ukoƒczy∏a siedem klas gimnazjum. W 1937 r. z powodu trudnoÊci materialnych
przerwa∏a nauk´ i zacz´∏a pomagaç matce w prowadzeniu
warsztatu krawieckiego. W latach 1935–1936 wraz z dwoma braçmi Janem i Mieczys∏awem dzia∏a∏a w Organizacji
M∏odzie˝y Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego
w Sierszy i Górach Luszowskich.
Od koƒca 1939 r. do listopada 1941 r. z powodu kontaktów z dzia∏aczami socjalistycznymi ukrywa∏a si´ w okolicach Wielunia. Tam te˝ na krótko zatrzymana zosta∏a
przez gestapo. Po ucieczce z aresztu do lipca 1943 r. przebywa∏a w Sosnowcu u córki
dzia∏acza PPS, a nast´pnie – od lipca do paêdziernika 1943 r. – w Radzionkowie, skàd
zagro˝ona denuncjacjà wróci∏a do Sosnowca, gdzie przebywa∏a do stycznia 1944 r. Po
zatrzymaniu osadzono jà w wi´zieniu w Tarnowskich Górach. Przetrzymywana by∏a
równie˝ w Bytomiu oraz Wadowicach, skàd uwolniono jà 25 stycznia 1945 r.
27 stycznia 1945 r. rozpocz´∏a prac´ jako sekretarka w Powiatowej Komendzie
MO w B´dzinie. 6 lutego tr. przyj´to jà do tamtejszego Urz´du Bezpieczeƒstwa, gdzie
ju˝ po czterech dniach zosta∏a – jako jedna z niewielu kobiet w skali województwa
– oficerem Êledczym w Miejskim Urz´dzie Bezpieczeƒstwa Publicznego w B´dzinie.
W proÊbie o przyj´cie do s∏u˝by napisa∏a m.in.: „Praca na tym polu zawsze mi´ pociàga∏a […]. Co jest dziÊ nam zadaniem, to wiem, gdy˝ tak partia, TUR, jak i dzie∏a znanych komunistycznych poetów przygotowa∏y mi´ do tego, na co czeka∏am a˝ tyle lat”.
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Jako oficer Êledczy MUBP w B´dzinie bezpoÊrednio uczestniczy∏a m.in. w Êledztwie dotyczàcym grupy Narodowych Si∏ Zbrojnych dzia∏ajàcej pod dowództwem
Antoniego S´kowskiego. Jej prac´ Êledczà wysoko oceniali zarówno prokuratorzy,
jak i kierownictwo Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w Katowicach. W opinii wydanej w sierpniu 1945 r. prokurator Specjalnego Sàdu Karnego
Mieczys∏aw Dobromeski stwierdzi∏ m.in. „Bioràc pod uwag´ dzia∏alnoÊç s∏u˝bowà
obywatelki, w szczególnoÊci opracowywanie spraw podleg∏ych nadzorowi Prokuratury Specjalnej Sàdu Karnego, mi∏o mi jest stwierdziç, ˝e sprawy te opracowywane
sà ze znajomoÊcià przepisów prawnych, skrupulatnoÊcià i du˝ym nak∏adem pracy”.
Obok pracy Êledczej bra∏a udzia∏, o czym jednak brak bli˝szych danych, w dzia∏aniach operacyjnych. W styczniu 1946 r. szef WUBP w Katowicach kpt. Józef Wargin-S∏omiƒski w opinii przes∏anej do Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego
stwierdzi∏ m.in., i˝ „jest jednà z nielicznych kobiet znajàcych prac´ operacyjnà […],
od pierwszych dni powstania urz´du zwiàzana z pracà grupy Êledczej – jest jednym
z najlepszych oficerów Êledczych”.
1 lutego 1946 r. rozpocz´∏a prac´ w WUBP w Katowicach – od razu na stanowisku zast´pcy naczelnika Wydzia∏u IV A (przemianowanego nast´pnie na Wydzia∏
Âledczy), odpowiedzialnego za prowadzenie oraz nadzór nad pracà Êledczà jednostek terenowych UB. Jej szybki awans (oprócz niewàtpliwego wp∏ywu bardzo dobrych opinii s∏u˝bowych) zwiàzany by∏ z reorganizacjà i zmianami personalnymi
w WUBP w Katowicach i podleg∏ych mu jednostkach – stanowisko zast´pcy szefa
WUBP objà∏ bowiem dotychczasowy szef Powiatowego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w B´dzinie (w 1945 r. w B´dzinie funkcjonowa∏y dwa urz´dy – MUBP
i PUBP, w styczniu 1946 r. po∏àczone w Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego na Miasto i Powiat), kpt. Józef Kowalski, jej przysz∏y mà˝, z którym by∏a zwiàzana ju˝ podczas pracy w B´dzinie.
W 1946 r. nadzorowa∏a i osobiÊcie prowadzi∏a Êledztwa m.in. w sprawach zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià podziemia niepodleg∏oÊciowego na Podbeskidziu. Wielokrotnie wyje˝d˝a∏a w okolice Cieszyna, gdzie na miejscu nadzorowa∏a dochodzenia
przeciwko cz∏onkom grup zbrojnych (g∏ównie ze zgrupowania pod dowództwem
Henryka Flamego „Bartka”) dzia∏ajàcych na tym terenie. W póêniejszych opiniach
kierownictwo WUBP w Katowicach podkreÊla∏o, i˝ w czasie tym „zdoby∏a wiele wiadomoÊci, doÊwiadczenia i znajomoÊci terenowych zagadnieƒ” oraz pozna∏a „zagadnienia sieci informacyjnej i mo˝e z nià pracowaç”. Wed∏ug Êwiadków publicznie
mia∏a wywieraç presj´ na s´dziów WSR orzekajàcych w sprawach na sesjach wyjazdowych. Przetrzymywa∏a równie˝ zatrzymanych w areszcie w WUBP w Katowicach
bez odpowiednich sankcji prokuratorskich.
20 grudnia 1946 r. awansowano jà na stopieƒ porucznika. Za udzia∏ w zwalczaniu podziemia antykomunistycznego otrzyma∏a kilka nagród pieni´˝nych oraz odznaczeƒ: Bràzowy Krzy˝ Zas∏ugi (13 grudnia 1945 r.), Srebrny Medal Zas∏u˝onych
na Polu Chwa∏y (2 sierpnia 1946 r.), Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi (17 wrzeÊnia 1946 r.).
1 marca 1947 r. obj´∏a stanowisko naczelnika Wydzia∏u Âledczego w WUBP
w Katowicach (po przeniesionym na szefa Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego na
Miasto i Powiat Bytom por. Aleksandrze Kasperskim). Katowicki szef WUBP
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w charakterystyce sporzàdzonej przed formalnym obj´ciem tego stanowiska napisa∏
m.in. „z pracy swej jako z[ast´p] ca naczelnika Wydz[ia∏u] Âledczego wywiàzuje si´
nale˝ycie. Prace Êledcze opanowa∏a w ca∏oÊci i ostatnio po przeniesieniu naczelnika
tego Wydzia∏u […] ona pe∏ni t´ funkcj´ jako p.o. naczelnik i daje sobie rad´ w ca∏oÊci. Posiada du˝o w∏asnej inicjatywy, jest energiczna i zdyscyplinowana, do sprawy
ka˝dej podchodzi umiej´tnie, co nale˝y przypisaç jej energii”. Wysokie oceny ze
strony prze∏o˝onych kontrastowa∏y z opiniami jej podw∏adnych, z którymi z racji
gwa∏townego charakteru wielokrotnie popada∏a w ostre konflikty, skutkujàce m.in.
zwolnieniami oficerów Êledczych z UB. W raporcie do MBP jeden z jej by∏ych podw∏adnych stwierdzi∏, i˝ nie majàc odpowiedniego podejÊcia do ludzi, „wprowadzi∏a
dyktatur´ w kierowaniu wydzia∏em”. Zarzucano jej równie˝, co by∏o wówczas ewenementem w UB, poglàdy antysemickie.
W drugiej po∏owie 1947 r. Wydzia∏ ds. Funkcjonariuszy MBP, przy okazji sprawdzania Jana Michalika, brata Stanis∏awy, który od stycznia tego roku podjà∏ prac´
w WUBP w Krakowie, wszczà∏ w jej sprawie post´powanie w zwiàzku z powojennà
dzia∏alnoÊcià jej drugiego brata – Mieczys∏awa. Od maja 1945 r. mia∏ on dzia∏aç
w grupie poakowskiej i nie skorzysta∏ z amnestii w 1947 r. Dochodzenie wykaza∏o,
i˝ siostra nie mia∏a informacji o jego „antypaƒstwowej” dzia∏alnoÊci, w zwiàzku
z tym nie by∏o formalnych podstaw do wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego.
Prawdopodobnie jednak dochodzenie to, a tak˝e zbyt du˝a liczba konfliktów
w samym Wydziale Âledczym spowodowa∏y, i˝ pomimo wysokich ocen za prowadzanie i nadzorowanie pracy Êledczej 1 stycznia 1948 r. odwo∏ano Stanis∏aw´ Michalik
ze stanowiska naczelnika i oddano do dyspozycji szefa WUBP w Katowicach. Oficjalnym powodem jej zwolnienia by∏y sprawy osobiste. 1 kwietnia 1948 r. mianowano jà inspektorem przy kierownictwie WUBP w Katowicach. Po kolejnych zmianach
personalnych w tamtejszym urz´dzie w lutym 1949 r. zapad∏y decyzje o jej wydaleniu z UB. We wniosku o zwolnienie szef WUBP w Katowicach pp∏k Eugeniusz Dowkan zarzuci∏ jej nadu˝ywanie pozycji mjr. J. Kowalskiego do celów osobistych,
stwierdzajàc przy tym m.in., i˝ „wskutek niew∏aÊciwego i aroganckiego stosunku do
otoczenia w pracy sta∏a si´ ogólnie nielubianà i straci∏a ca∏kowicie autorytet”. Ostatecznie, po otrzymaniu trzymiesi´cznego odszkodowania, 1 maja 1949 r. zakoƒczy∏a s∏u˝b´ w organach bezpieczeƒstwa publicznego.
Jeszcze w trakcie pracy w UB zda∏a w 1948 r. eksternistycznie matur´, a nast´pnie rozpocz´∏a nauk´ w Wy˝szej Szkole Administracyjnej w Katowicach, gdzie
ukoƒczy∏a pierwszy rok studiów. W lipcu 1949 r. przenios∏a si´ z Katowic do Olsztyna. W tym samym roku w trybie zaocznym rozpocz´∏a studia na Wydziale Prawa
Uniwersytetu im. Miko∏aja Kopernika w Toruniu, gdzie wpisano jà na drugi rok.
W roku akademickim 1950/1951 po∏àczy∏a trzeci i czwarty rok studiów, a 14 sierpnia 1951 r. uzyska∏a dyplom magistra praw.
Od 1 listopada 1949 r. do 11 paêdziernika 1952 r. zatrudniona by∏a w Dyrekcji
Okr´gowej Poczty i Telekomunikacji w Olsztynie na stanowisku szefa dzia∏u Ruchu
Pocztowego. W maju 1952 r. przebywa∏a cztery tygodnie na szkoleniu w Szwecji.
Od 21 paêdziernika 1952 r. do 31 paêdziernika 1957 r. pracowa∏a w Wydziale II
Âledczym Prokuratury Wojewódzkiej w Olsztynie, poczàtkowo jako podprokurator,
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a od 27 czerwca 1956 r. jako wiceprokurator wojewódzki. Prze∏o˝eni w opiniach
podkreÊlali zarówno jej dobre przygotowanie zawodowe, znajomoÊç przepisów oraz
ch´ç podnoszenia kwalifikacji, jak i bardzo konfliktowy charakter oraz niedostateczny obiektywizm, który przejawia∏ si´ – jak to sformu∏owano w opinii – m.in. „sk∏onnoÊciami do przeceniania wartoÊci poszczególnych dowodów w kierunku oskar˝ycielskim”. Na poczàtku 1957 r. Komisja Okr´gowa Zrzeszenia Prawników Polskich
w Olsztynie zarzuci∏a jej naruszenie „zasad praworzàdnoÊci ludowej”, m.in. poprzez
zastraszanie i wprowadzanie w b∏àd oskar˝onych oraz ich rodzin. Na tej podstawie
decyzjà Generalnego Prokuratora PRL z 31 paêdziernika 1957 r. zosta∏a zwolniona
z prokuratury.
Od 15 stycznia 1958 r. pracowa∏a jako radca prawny w Wojewódzkim Zarzàdzie
Paƒstwowych Gospodarstw Rolnych w Olsztynie. Jeszcze przed wydaleniem z PW
zwróci∏a si´ 3 paêdziernika 1957 r. z proÊbà o wpis do Rady Adwokackiej w Olsztynie, która powo∏ujàc si´ m.in. na opinie z prokuratury, odrzuci∏a jej wniosek. Po kilkakrotnych odwo∏aniach skierowanych do Wojewódzkiej Rady Adwokackiej w Bia∏ymstoku i ministra sprawiedliwoÊci ostatecznie 14 grudnia 1958 r. wpisano jà na
list´ adwokatów w Go∏dapi. 11 stycznia 1959 r. z∏o˝y∏a Êlubowanie w Radzie Adwokackiej w Bia∏ymstoku i od lutego zacz´∏a pracowaç jako adwokat przy Sàdzie
Powiatowym w Go∏dapi. 7 wrzeÊnia 1960 r., na jej proÊb´ motywowanà wzgl´dami
osobistymi, przeniesiono jà do Zespo∏u Adwokackiego nr 1 w Suwa∏kach, gdzie od
1 stycznia 1967 r. pe∏ni∏a funkcj´ kierownika. Na skutek nieporozumieƒ i konfliktów
na tle rozdzia∏u spraw oraz „apodyktycznego charakteru” 15 maja 1971 r. decyzjà
Wojewódzkiej Rady Adwokackiej odwo∏ano jà ze stanowiska kierownika zespo∏u
i przeniesiono z powrotem do Go∏dapi. W czerwcu tego samego roku rzecznik dyscyplinarny Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie wszczà∏ przeciwko niej post´powanie w sprawie nieprawid∏owoÊci dotyczàcych kwestii finansowych zespo∏u oraz
z∏ego stosunku do innych adwokatów, które jednak 27 wrzeÊnia 1973 r. umorzono.
Nast´pnie pracowa∏a jako adwokat w Olecku, a od 1 stycznia 1974 r. przeniesiono
jà ponownie do Zespo∏u Adwokackiego nr 1 w Suwa∏kach.
W marcu 1980 r. przesz∏a na emerytur´, przez blisko dziewi´ç lat pracowa∏a jednak w tym samym zespole adwokackim na pó∏ etatu. Pod koniec lutego 1989 r.
wystàpi∏a z wnioskiem o otworzenie prywatnej kancelarii adwokackiej, który jednak
zosta∏ odrzucony zarówno przez Zespó∏ Adwokacki nr 1 w Gi˝ycku, jak i Okr´gowà
Rad´ Adwokackà w Bia∏ymstoku „z uwagi na podesz∏y wiek i stan zdrowia” oraz
pe∏nà obsad´ etatowà adwokatów w Suwa∏kach. Po skreÊleniu z listy adwokatów
29 kwietnia 1991 r. kilkakrotnie bezskutecznie odwo∏ywa∏a si´ od tej decyzji do
Naczelnej Rady Adwokackiej. Post´powanie zakoƒczy∏ dopiero wyrok Naczelnego
Sàdu Administracyjnego, który 4 marca 1993 r. ostatecznie oddali∏ jej skargi.
W latach 1990–1991 przed Okr´gowà Radà Adwokackà sk∏ada∏a wyjaÊnienia dotyczàce jej pracy w organach bezpieczeƒstwa publicznego. Odnoszàc si´ do skreÊlenia z listy adwokatów, stwierdzi∏a m.in.: „Po prostu Rada [Adwokacka – T.K.]
zastosowa∏a zbiorowà odpowiedzialnoÊç, choç dopiero po 1956 roku mog∏am mieç
wàtpliwoÊci co do prawid∏owoÊci post´powania niektórych ogniw w tym aparacie.
Nie mo˝na w takim wypadku uznaç s∏u˝b´ mojà w przest´pczym organie. Musia∏a442
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bym mieç ÊwiadomoÊç rzeczy bàdê widzieç post´powanie moich prze∏o˝onych, które by∏abym w stanie – przy moim wieku i wykszta∏ceniu – oceniç jako niezgodne
z prawem. Nic nie wskazywa∏o na to, ˝e tam gdzieÊ w jakimÊ ogniwie dziejà si´ z∏e
rzeczy […]. A przes∏uchiwanie zatrzymanych odbywa∏o si´ ju˝ po zebraniu materia∏ów obcià˝ajàcych, którym trzeba by∏o nadaç opraw´ [sic!], jak przewidywa∏y przepisy kodeksu wojskowego post´powania karnego bàdê kodeksu post´powania karnego”.
Od lutego 1945 r. aktywnie dzia∏a∏a w PPR, a nast´pnie a˝ do 1990 r. w PZPR.
By∏a m.in. cz∏onkiem Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR w Olsztynie,
Wojewódzkiej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej KW PZPR w Olsztynie, Komitetu
Miejskiego PZPR w Olsztynie, egzekutywy POP przy Wojewódzkiej Radzie Adwokackiej. Pe∏ni∏a równie˝ ró˝ne funkcje (m.in. cz∏onka Zarzàdu Powiatowego) w Lidze Kobiet (od 1981 r. w Lidze Kobiet Polskich), by∏a cz∏onkiem Zarzàdu Powiatowego ZBoWiD, w 1980 r. wybrano jà na cz∏onka w∏adz wojewódzkich Zrzeszenia
Prawników Polskich w Suwa∏kach. Wielokrotnie odznaczana za dzia∏alnoÊç partyjnà
i spo∏ecznà.
Dwukrotnie wychodzi∏a za mà˝: w 1936 r. za Leona Ociepk´, z którym mia∏a jednego syna, oraz w 1957 r. za Józefa Kowalskiego, z którym mia∏a córk´ i syna.
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