
Z doktorem Waldemarem 
Cisowskim dziekanem wy-
działu prawa Wyższej Szko-
ły Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych (WSEPiNM) 
w Kielcach o współpracy 
z kielecką delegaturą Insty-
tutu Pamięci Narodowej 
oraz międzynarodowej kon-
ferencji naukowej „Forma-
cje policyjne w Polsce na tle 
europejskich służb powoła-
nych do zapewnienia po-
rządku i bezpieczeństwa pu-
blicznego” rozmawia To-
masz Trepka. 

Od 2018 roku Wyższa Szkoła 
Ekonomii Prawa i Nauk Me-
dycznych  współpracuje z De-
legaturą Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Kielcach. Jaka była 
idea tej współpracy, na czym 
ona polega i jakich płaszczyzn 
badawczych dotyczy?  
 
Współpracę z Delegaturą IPN 
w Kielcach zainicjowali w 2018 
roku ówczesny prorektor WSE-
PiNM– doktor Krzysztof Wąto-
rek oraz doktor Dariusz Palacz 
adiunkt Wydziału Prawa i Bez-
pieczeństwa naszej uczelni. Za-
proponowali oni zorganizowa-
nie konferencji naukowej doty-
czącej zbrodni sądowych. Zna-
lazło to uznanie i akceptację 
Pani doktor Doroty Koczwań-
skiej-Kality, naczelnik Delega-
tury IPN w Kielcach. Zorgani-
zowaliśmy trzy międzynaro-
dowe konferencje naukowe 
dotyczące zbrodni sądowych. 
W ich w trakcie historycy oraz 
prawnicy starali się ustalić czy 
zbrodnie sądowe były efektem 
konformizmu czy też relatywi-
zmu moralnego środowisk 
prawniczych. Główne cele zor-
ganizowanych konferencji do-
tyczyły wymiany poglądów 
i doświadczeń przedstawicieli 
świata nauki oraz wymiaru 
sprawiedliwości. Zakładali-
śmy, że głównym przedmio-

tem wystąpień prelegentów 
będzie analiza wiedzy o orga-
nach sądowych PRL-u, obo-
wiązującym systemie praw-
nym oraz zadaniach i roli od-
grywanej w polityce umacnia-
nia ustroju komunistycznego. 
Istotnym było również ukaza-
nie zaangażowania organów 
państwa w eliminowaniu orga-
nizacji niepodległościowych 
oraz prezentacja indywidual-
nych postaw sędziów, prokura-
torów, adwokatów czy też 
przedstawicieli organów siło-
wych PRL-u, także w aspek-
tach regionalnych. Jesteśmy 
uczelnią kształcącą między in-
nymi prawników, więc podję-
cie tej problematyki było natu-
ralnym i koniecznym aspek-
tem badawczym. Było też 
szczególnym wyzwaniem. Stu-
denci m.in. z naszej uczelni 
wzięli udział w obradach ple-
narnych konferencji. Uczestni-
czyli też w odrębnych panelach 
badawczych przeznaczonych 
wyłącznie dla nich. Zaprezen-
towali swoje referaty doty-
czące przedmiotowego zagad-
nienia, co wskazuje, że jest to 
dla nich istotna sprawa.  

Pracownicy naszych instytu-
cji odpowiedzialni za organi-
zację i przebieg konferencji 
stanowią zgrany i sprawny 
zespół. Aktualnie eksploru-
jemy zagadnienia dotyczące 
organów policyjnych na zie-
miach polskich w ostatnim 
stuleciu. 

Dlaczego problem zbrodni są-
dowych jest ważnym i wciąż 
aktualnym zagadnieniem? 
Problem ten jest rzeczywiście 
aktualny, również w aspekcie 
zaszłości historycznych, nie-
sprawiedliwości i krzywd wy-
rządzonych konkretnym lu-
dziom. Dotyczy on rażących 
nadużyć wymiaru sprawiedli-
wości, stworzonego na modłę 
systemu sowieckiego, w któ-
rym sędziowie orzekający sta-
nowili ostatni element realiza-
cji polityki komunistów. Nie-
jednokrotnie ogłaszali oni sen-
tencje wyroków, których treść 
powstawała w komitetach 
PZPR czy aparacie bezpieczeń-
stwa. Wyroki skazujące zapa-
dały, przy braku poszanowa-
nia fundamentalnych zasad 
procesu sądowego i stanowiły 

akt represji nie tylko wobec 
oskarżonego, ale i jego rodziny. 
Niejednokrotnie w sfingowa-
nych procesach orzekano kary 
śmierci za czyny, których 
oskarżeni nie popełnili. Naru-
szano podstawowe wartości 
odnoszące się do godności 
człowieka, odmawiano prawa 
do obrony, lub obrona była je-
dynie iluzoryczna. Były rów-
nież liczne przypadki, gdy 
obrońcy wskazani przez wła-
dze wspierali oskarżających 
prokuratorów, zamiast bronić 
oskarżonych. Zwłaszcza 
w pierwszych latach Polski 
„ludowej” sędziowie orzeka-
jący głównie w Wojskowych 
Sądach Rejonowych z różnych 
przyczyn, ignorowali podsta-
wowe zasady prawa proceso-
wego. Ferowali bardzo surowe 
wyroki na podstawie wątpli-
wych materiałów dowodo-
wych, czym dopuszczali się 
ewidentnych działań 
na szkodę oskarżonych, a tym 
samym dopuszczali się tzw. 
zbrodni sądowych. 

Jak wyglądała skala zbrodni 
sądowych, czy jest uzasad-

nione podejmowanie takich 
badań? 
Badania naukowe polegające 
na analizie materiałów wy-
tworzonych przez szeroko po-
jęty wymiar sprawiedliwości 
są jak najbardziej zasadne, 
gdyż dopiero wtedy będziemy 
mogli poznać faktyczną skalę 
zbrodni sądowych. Analiza 
akt postępowań prowadzo-
nych przez WSR-y wskazuje 
na znaczne naruszenia prawa 
przez sędziów, prokuratorów, 
obrońców oraz przedstawi-
cieli służb tzw. siłowych przy-
gotowujących materiał proce-
sowy. Zwłaszcza w pierw-
szych latach Polski „ludowej” 
wymiar sprawiedliwości speł-
niał rolę narzędzia represji, 
eliminującego osoby konte-
stujące nową rzeczywistość 
społeczno-polityczną. Służył 
partii sprawującej władzę 
do walki z przeciwnikami po-
litycznymi. W wielu regionach 
powstały już prace naukowe 
opisujące działania Wojsko-
wych Sądów Rejonowych, czy 
poszczególnych Urzędów 
Bezpieczeństwa i Służby Bez-
pieczeństwa. Wciąż jednak 
szereg spraw, szczególnie 
o wymiarze lokalnym, pozo-
stało nieodkrytych. Zatem 
przed badaczami tej proble-
matyki jeszcze długa droga 
nim będzie można uznać, że 
temat ten jest wyczerpany. 

Jeśli chodzi o PRL to wiele 
z popełnionych zbrodni sądo-
wych pozostało nierozliczo-
nych? Dlaczego? 
Udzielenie jednoznacznej od-
powiedzi na tak postawione 
pytanie jest szalenie trudne. 
Instytucje takie jak Pion Śled-
czy IPN, powołane do wyja-
śniania tego typu spraw po-
dejmowały i nadal podejmują 
wysiłki, aby zgromadzić mate-
riał procesowy umożliwiający 
postawienie sprawców 

zbrodni sądowych przed wy-
miarem sprawiedliwości. Za-
pewne wielu oprawców już 
nie żyje, niejednokrotnie 
zmarli też świadkowie oraz 
pokrzywdzeni, których zezna-
nia są niezbędne do postawie-
nia konkretnych zarzutów. 
Niektórzy opuścili Polskę, 
a państwa w których przeby-
wają odmawiają ich wydania. 
Dlatego też, aby nie dopuścić 
do zapomnienia o ofiarach, 
tak ważna jest praca history-
ków, prawników oraz dzienni-
karzy badających dostępne 
materiały źródłowe z tego 
okresu. Określenie skali zła, 
które wyrządzono oraz wska-
zanie osób, które się tego do-
puściły to ważne elementy 
sprawiedliwości, niezbędne 
by taki stan rzeczy nigdy się 
powtórzył. 

Na konferencje związane z tą 
tematyką zgłaszało się wielu 
prelegentów. O czym mówili, 
jakie są pokłosia konferencji? 
Od początku w organizowa-
nych przez nas konferencjach 
wzięło udział ponad 100 refe-
rentów. Gościliśmy nawet pre-
legentkę z Australii, która mó-
wiła o bardzo trudnych dla 
niej sprawach, związanych 
z represjami komunistów wo-
bec członków jej najbliższej 
rodziny. Poruszone zostały 
rozmaite zagadnienia. Doty-
czyły one m.in. zaangażowa-
nia prawników w procesy po-
lityczne działaczy opozycji 
z lat 80., współpracy instytucji 
wymiaru sprawiedliwości 
oraz organów siłowych krajów 
tzw. demokracji ludowej 
w zwalczaniu przeciwników 
politycznych; instrumentali-
zacji prawa w ustroju komuni-
stycznym; źródeł do dziejów 
instytucji wymiaru sprawie-
dliwości w latach 1944–1989 
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oraz ważnej kwestii wymiaru 
sprawiedliwości w powojen-
nej propagandzie. Efektem 
konferencji są publikacje 
książkowe, w których znaj-
dują się opracowania przygo-
towane na podstawie refera-
tów wygłoszonych w trakcie 
konferencji. 

Nawiązana została również 
współpraca z zagranicą. Dla-
czego Winnicki Kooperatywny 
Instytut podjął się tej działal-
ności? Jakie referaty wygłaszali 
przedstawiciele Ukrainy? 
Na jakie problemy zwracali 
uwagę? 
Nasza uczelnia współpracuje 
od wielu lat z uczelnią ukraiń-
ską, więc gdy poinformowali-
śmy ich o takim przedsięwzię-
ciu naukowym postanowili 
do nas dołączyć i współorgani-
zować to wydarzenie. Współ-
pracę kontynuujemy do dnia 
dzisiejszego. Prelegenci z  
Czech, Ukrainy oraz Słowacji 
poruszali szereg interesujących 
zagadnień. Przede wszystkim 
dotyczyły one funkcjonowa-
nia, w przypadku Ukrainy, so-
wieckiego, a Czech i Słowacji 
komunistycznego aparatu re-
presji – zarówno sądownictwa, 
jak i policji. Prelegenci ukazali 
skalę totalitaryzacji państw Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej. 
Było to szczególnie widoczne 
w referatach, które dotyczyły 
lat 40. oraz 50. XX wieku, czyli 
budowania systemu opartego 
na terrorze masowym. W kon-
tekście obecnych wydarzeń 
warto choćby wspomnieć o za-
mieszczonych w publikacji po-
konferencyjnej tekstach bada-
czy ukraińskich dotyczących 
polityki represyjnej władz tota-
litarnych na Ukrainie w latach 
trzydziestych, czterdziestych 
i pięćdziesiątych  XX  wieku, 
czy też represji reżimu bolsze-
wicko-komunistycznego ZSRR 
oraz Federacji Rosyjskiej wobec 
Tatarów krymskich. Nikt chyba 
nie spodziewał się, że ta 
owocna polsko-ukraińska 
współpraca naukowa zostanie 
przerwana w wyniku działań 
wojennych. 

Ostatnie konferencje z lat 2021–
2022 dotyczą formacji policyj-
nych. Skąd taki pomysł? Jak 
wygląda zainteresowanie tą 
problematyką? Jakie zagadnie-
nia są poruszane? 
Tematyka konferencji doty-
cząca formacji policyjnych 
związana jest z obchodami 
100-lecia powstania Policji 
Państwowej w Polsce. W ubie-
głorocznej konferencji doty-

czącej formacji policyjnej 
wzięło udział 44 prelegentów 
z wielu ośrodków akademic-
kich z Polski, Ukrainy, Węgier 
oraz Słowacji, zatem zaintere-
sowanie jest bardzo duże. Po-
ruszane zagadnienia rozpoczy-
nały się od okresu II RP – ge-
nezy i rozwoju organizacyj-
nego Policji Państwowej. Doty-
czyło to zarówno kwestii ogól-
nopolskich, jak i lokalnych. 
Prelegenci dokonywali analizy 
roli tej formacji w zapewnieniu 
porządku publicznego i bez-
pieczeństwa obywateli, na re-
presjach wobec funkcjonariu-
szy w powojennej Polsce koń-
cząc. W latach II wojny świato-
wej mieliśmy do czynienia 
z działalnością tzw. policji gra-
natowej. Uczestnicy konferen-
cji skupiali się przede wszyst-
kim na zagadnieniu dotyczą-
cym udziału „granatowych” 

funkcjonariuszy w konspira-
cyjnych strukturach państwa 
podziemnego oraz innych for-
macjach partyzanckich, a także 
na ich podejściu do niemiec-
kiego okupanta. Szereg prele-
gentów w panelu dotyczącym 
okresu powojennego skupiło 
się na zagadnieniu dotyczącym 
Milicji Obywatelskiej. Poru-
szono jej genezę, rozwój orga-
nizacyjny, miejsce w systemie 
represji PRL oraz konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa 
obywatelom. Ostatnia część 
konferencji obejmowała dzia-
łalność współczesnej Policji 
w latach 1990 – 2020. 

Jest Pan emerytowanym funk-
cjonariuszem Policji, czy słu-
żąc w tej formacji odczuwał 
Pan wpływy PRL, czy występo-
wała indoktrynacja, czy stoso-
wane były praktyki z lat 80.? 

Zacząłem służbę w Policji 
w 1993 roku, po ukończeniu 
studiów z pedagogiki resocjali-
zacyjnej. Chciałem zwalczać 
przestępczość nieletnich. Było 
to już po przekształceniach de-
mokratycznych w służbach, 
na bazie „odwilży”, społecz-
nego przekonania o potrzebach 
zmian. Służbę pełniłem w od-
działach patrolowych, stoją-
cych najniżej w hierarchii służ-
bowej i raczej nie odczuwałem 
wpływu czasów minionych 
na służbę. Indoktrynacji nie do-
świadczyłem, co chyba wyni-
kało też z przekształceń w sa-
mej Policji, gdzie na początku 
lat 90-tych nastąpiła totalna 
zmiana kierownictwa jedno-
stek. W Kielcach przełożonymi 
zostali funkcjonariusze, którzy 
reprezentowali środowisko no-
wopowstałych, niezależnych, 
samorządnych, demokratycz-
nych policyjnych związków za-
wodowych. Praktyki „mili-
cyjne” były stopniowo elimi-
now ane wraz z odchodzeniem 
z pracy funkcjonariuszy pełnią-
cych służbę jeszcze w Milicji 
Obywatelskiej. 

Jak bardzo zmieniła się służba 
w Policji? Czy warto jeszcze 
dziś rozmawiać o tych zagad-
nieniach? 
W polskiej historii można wy-
różnić funkcjonowanie zróżni-
cowanych organizacji policyj-
nych, czyli: przedwojennej Po-
licji Państwowej, Polskiej Policji 
Generalnego Gubernatorstwa, 
polskiej Policji działającej w ra-
mach Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, a ponadto Milicję 
Obywatelską oraz Policję. 
Każda z tych formacji oczywi-
ście funkcjonowała w innych 

realiach politycznych czy spo-
łecznych, co przekładało się 
na praktycznie wszystkie 
aspekty służby. Choć podsta-
wowy cel organizacji zajmują-
cych się zapewnieniem bezpie-
czeństwa i porządku publicz-
nego w teorii był niezmienny, 
w praktyce w każdym z tych 
okresów formacje policyjne 
pełniły zdecydowanie inną 
rolę. Jeśli doświadczenia te zo-
staną właściwie wykorzystane 
mogą stać się ważnym elemen-
tem wpływającym na tożsa-
mość tych organizacji. Ważne 
jest jednak, aby „stać w praw-
dzie”, opisywać wydarzenia 
zgodnie z prawdą historyczną 
i pokazywać zarówno te boha-
terskie okoliczności jak i dzia-
łalność patologiczną. 

Przed jakimi wyzwaniami stoi 
dzisiejsza Policja? 
Policja musi się zmierzyć z wy-
zwaniami, które wyznaczają 
obecne realia funkcjonowania 
państwa, zagrożenia i trudno-
ści. Wydaje się, że zmieniają się 
również główne kierunki zadań 
stawianych przed tego typu 
służbą. Zagrożenie przestęp-
czością zdecydowanie się 
zmniejsza (w okresie ostatnich 
10 lat liczba przestępstw 
zmniejszyła się o połowę), na-
tomiast charakter przestępstw 
ewaluuje od przestępstw prze-
ciwko mieniu i zdrowiu w kie-
runku cyberprzestępczości 
i przestępczości gospodarczej. 
Policja będzie miała problemy 
z wykrywalnością tych prze-
stępstw, jeśli nie pozyska wy-
specjalizowanej kadry 
do służby. Obecnie marginalny 
odsetek kandydatów do służby 
może poszczycić się specjali-
stycznym wykształceniem np. 
informatycznym. Kolejnym 
wyzwaniem jest konieczność 
permanentnego szkolenia i do-
skonalenia zawodowego funk-
cjonariuszy. Ciągłe zmiany 
w zakresie prawa, rozwój tech-
nologii, komunikacji, obrotu 
środkami finansowymi itp. po-
wodują konieczność uzupeł-
niania wiedzy, która jest nie-
zbędna by podjąć skuteczne 
działania wykrywcze i prewen-
cyjne wobec sprawców prze-
stępstw i wykroczeń. Bardzo 
ważne w demokratycznym 
państwie jest współdziałanie 
Policji ze społeczeństwem i jej 
służebna rola wobec obywateli. 
Warunkiem takiej współpracy 
jest przekonanie o tym, że Poli-
cja nie tylko stoi na straży bez-
pieczeństwa i porządku praw-
nego, ale że również jej funkcjo-
nariusze przestrzegają zasad 
etyki zawodowej, sami prze-
strzegają prawa. ą
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Formacje policyjne odgrywały bardzo  
ważną rolę w historii Polski
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Doktor Waldemar Cisowski, dziekan 
Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa 

WSEPiNM w Kielcach

II edycja międzynarodowej konferencji naukowej „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. 
Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”,  14 III 2019 r. W pierwszym 
rzędzie: Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach – doktor Dorota Koczwańska-Kalita, Rektor 

Winnickiego Kooperatywnego Instytutu – doktor Kateryna Podżarenko, Prorektor WSEPiNM 
w Kielcach – doktor Krzysztof Wątorek

Zbrodnie 
sądowe 
w latach 

1944-1989, 
tom 2

W najbliższym czasie do księ-
garń trafi kolejna książka będąca 
pokłosiem konferencji naukowej 
pt. Zbrodnie sądowe w latach 
1944-1989. Konformizm czy re-
latywizm moralny środowisk 
prawniczych? 

Publikacja ma celu ukazanie 
specyfiki systemu prawnego Pol-
ski ludowej oraz innych krajów 
tak zwanego bloku wschod-
niego. Przedstawiono między in-
nymi zaangażowanie organów 
siłowych państwa w umacnianie 
ustroju komunistycznego, elimi-
nowanie podziemia zbrojnego 
i opozycji politycznej. Opisano 
przykłady indywidualnych po-
staw sędziów, prokuratorów i ad-
wokatów, a także przedstawicieli 
aparatu represji oraz rządzącej 
partii. 

Efektem podjętej pracy ba-
dawczej są opracowania autor-
skie zgrupowane w dwóch blo-
kach tematycznych. W pierw-
szym z nich przeanalizowane 
zostały aspekty prawne funkcjo-
nowania wymiaru sprawiedli-
wości w latach 1944-1989. Za-
prezentowano również syl-
wetki, postawy i działalność wy-
branych przedstawicieli wy-
miaru sprawiedliwości Polski 
Ludowej. Ukazano przykłady 
postępowania sędziów, proku-
ratorów i adwokatów, którzy 
bezrefleksyjnie wykonywali po-
lecenia komunistycznych 
władz, nawet niezgodne z literą 
prawa. Opisano również tych, 
którzy próbowali działać w myśl 
obowiązujących przepisów 
i etyki zawodowej, narażając się 
tym samym na szykany ze 
strony aparatu represji. 

Druga część zawiera opraco-
wania autorskie dotyczące dzia-
łań komunistycznego aparatu re-
presji wobec obywateli Polski Lu-
dowej. Zgromadzone materiały 
odnoszą się do wybranych przy-
kładów szykan zastosowanych 
wobec działaczy zbrojnego pod-
ziemia niepodległościowego 
oraz legalnej opozycji politycz-
nej po II wojnie światowej. ą

Zbrodnie sądowe 
w latach 1944–1989
Konformizm czy relatywizm 
moralny środowisk 
prawniczych?
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Wybór postaci wy-
jątkowo waż-
nych, z grona po-
nad 33 tysięcy 

funkcjonariuszy Policji Państwo-
wej II Rzeczpospolitej Polskiej, nie 
jest łatwy. W 1918 r. postanowili 
oni budować od podstaw nową 
ojczyznę i całą swoją wiedzę, 
umiejętności, wyniesione z za-
borczych formacji bezpieczeń-
stwa, przekazać służbie w Policji 
Państwowej.  

Kandydaci na policjantów 
musieli wykazać się nieskazi-
telną przeszłością, znajomo-
ścią języka polskiego w piśmie 
i słowie, umiejętnością licze-
nia, dobrym zdrowiem i odpo-
wiednim wykształceniem 
w przypadku oficerów. W ar-
chiwalnych dokumentach od-
najdujemy wiele niezwykłych 
epizodów z życia funkcjona-
riuszy. Przedstawione tu 
osoby prezentują zupełnie 
„różne światy”, ale łączy je 
oddanie dla ojczyzny i służby 
w Policji Państwowej. 

Jan Schuch 
Niezwykle ważną postacią 

w historii Policji Państwowej 
był nadinspektor Jan Schuch. 
Urodził się 17 listopada 1884 r. 
w Warszawie. Od młodości 
był niespokojnym duchem, 
ciekawym świata i ludzi. 
Po zdaniu matury zaciągnął 
się na statek jako chłopiec 
okrętowy, odbył podróż do-
okoła świata i wrócił do domu 
dopiero po roku. Ukończył Po-
litechnikę w Bad Frankenhau-
sen w Turyngii, zdobywając 
w 1911 r. tytuł inżyniera. Znał 
biegle języki: rosyjski, angiel-
ski, francuski i niemiecki. 
Wspólnie z gen. bryg. Mariu-
szem Zaruskim, twórcą TOPR 
i prekursorem polskiego że-
glarstwa, odkrywał jaskinie 
i groty w Tatrach. Od 1915 r. 
pełnił służbę w Straży Obywa-
telskiej, a następnie w Milicji 
Miejskiej i w Polskiej Organi-
zacji Wojskowej, był uczestni-
kiem Bitwy Warszawskiej.  

W odrodzonej Polsce inży-
nierski dyplom schował 
do szuflady i wstąpił w szeregi 
Policji Państwowej w stopniu 
nadkomisarza. W 1925 r. został 
komendantem Głównej Szkoły 
Policyjnej w Warszawie, a rok 
później nominowano go na za-
stępcę Komendanta Stołecz-
nego Policji Państwowej. 
W 1936 r. został awansowany 
na inspektora i nominowany 
na Komendanta Centralnej 
Szkoły Policyjnej w Mostach 
Wielkich. Jako Komendant 
Szkoły wdrożył nowoczesne 
metody zarządzania, naucza-
nia i wychowania. 

Obdarzony niezwykłą cha-
ryzmą, z ogromnym szacun-
kiem odnosił się zarówno 
do podwładnych, jak i studen-
tów. Był oddany policji, ko-
chano go jako wychowawcę 
i opiekuna młodych policjan-
tów. Po wybuchu wojny, 
mimo rozkazu ewakuacyj-
nego, nie zdecydował się 
na wyjazd z kraju razem z rzą-
dem. Za wszelką cenę posta-
nowił ratować uczniów 
Szkoły w Mostach, zmieniając 
ją na wojskową, przez co stu-
denci byliby chronieni przez 
Konwencję Genewską. Odłą-
czył się od konwoju ewaku-
acyjnego w okolicach Lwowa.  

Po 17 września 1939 r.  zo-
stał aresztowany przez sowie-
tów w okolicach Tarnopola. 
Na skutek choroby, wyłą-
czony z transportu do jednego 
z obozów NKWD i osadzony 
w twierdzy w Dniepropie-
trowsku. Z przekazów, jakie 
dotarły do rodziny wynika, że 
był więziony w celi wydrążo-
nej w skale, kilka metrów 
pod ziemią. Schorowany i sa-
motny, zmarł  23 stycznia 1941 
r. Po latach otrzymał wiele od-
znaczeń za walkę o wolną Pol-
skę, jak również „za czyny 
męstwa i odwagi z naraże-
niem życia w walce z prze-
stępcami”. 

Jan Schuch publikował w  
periodykach przeznaczonych 
dla funkcjonariuszy Policji. 
Był autorem broszury „Jakim 
powinien być policjant”, wy-
danej w 1929 r. Książeczka na-
pisana prawie 100 lat temu, 
nie straciła na aktualności. Pi-
sał w niej m.in.: „Przede 

wszystkiem policjant musi się 
stać specjalistą i fachowcem 
w zawodzie policyjnym, a na-
stępnie musi zrozumieć, jak 
ważną rolę odgrywa w życiu 
państwa służba bezpieczeń-
stwa, musi zrozumieć poza 
tem, że jest on żołnierzem – 
policjantem – jest obywate-
lem”. 

Stanisława Filipina 
Demetraki-Paleolog 
Podstawą do utworzenia 

Policji Kobiecej w Polsce stały 
się uchwały komisji doradczej 
przy sekretariacie Ligi Naro-
dów oraz postanowienia VI 
międzynarodowego kongresu 
w Grazu (Austria) do zwalcza-
nia handlu kobietami 
i dziećmi z września 1924 r. 
Minister Spraw Wewnętrz-
nych Cyryl Ratajski 26 lutego 
1925 r. polecił Komendantowi 
Głównemu Policji Państwo-
wej  powołanie w Warszawie 
i Łodzi pierwszych jednostek 
policji kobiecej. Najliczniejsza 
komórka tego typu funkcjo-
nowała przy Urzędzie Śled-
czym w Warszawie. Była to 
brygada sanitarno-obycza-
jowa, kierowana przez Stani-
sławę Filipinę Demetraki-Pa-
leolog. Podobne do tej jed-
nostki zostały utworzone 
w następnych latach także 
w kilku innych miastach: Lwo-
wie, Łodzi, Lublinie, Wilnie, 
Gdyni i Poznaniu. 

Komisarz Stanisława Fili-
pina Demetraki-Paleolog uro-
dziła się 4 maja 1892 r. w Rum-
nie (powiat Rudki, wojewódz-
two  lwowskie). Zdobyła so-
lidne wykształcenie, znała ję-

zyki francuski i angielski. 
Ukończyła pensję sióstr sakra-
mentek oraz Akademię Han-
dlową we Lwowie. W 1917 r.  
zaangażowała się w działal-
ność Komitetu Obywatel-
skiego Polek i wstąpiła do Pol-
skiej Organizacji Wojskowej. 
W listopadzie 1918 r., podczas 
walk o Lwów, wstąpiła 
do Miejskiej Straży Obywatel-
skiej, gdzie była sanitariuszką 
i kurierką. Podjęła służbę 
w Milicji Obywatelskiej Ko-
biet, następnie w  Ochotniczej 
Legii Kobiet. W latach 1922–
1924 była urzędniczką w kli-
nice Świętego  Łazarza w Kra-
kowie, przy Uniwersytecie Ja-
giellońskim.  

W 1925 r. stając na czele po-
licji kobiecej otrzymała sto-
pień starszego przodownika. 
Kierując brygadą sanitarno-
obyczajową, działającą przy  
Urzędzie Śledczym w Warsza-
wie, zajmowała się zwalcza-
niem nierządu i handlu „ży-
wym towarem”.  

System organizacyjny Poli-
cji Państwowej, a w jej struk-
turach Policji Kobiecej, budził 
uznanie w innych państwach. 
Szczególne często Polskę od-
wiedzały angielskie poli-
cjantki i wiele zastosowanych 
tu       rozwiązań wprowadzały 
na  swoim terenie. W 1929 r. 
londyński „Daily Express” 
określił asp. Stanisławę Pale-
olog mianem „Polskiej Joanny 
d’Arc” – za osiągnięcia zawo-
dowe.  

Miała bardzo nowoczesne 
poglądy na wiele zjawisk pa-
tologicznych. Uważała, że 
prostytucja to problem spo-

łeczny, wynikający z przej-
mującej biedy, niskiego 

poziomu kultury oraz 
upadku moralności. 
W związku z wykony-
waną pracą miała 
wielu wrogów. Otrzy-

mywała pogróżki ze 
świata przestępczego pa-

rającego się handlem kobie-
tami, wyznaczono nawet na-
grodę za jej głowę. Wybuch 
wojny przerwał jej wspaniałą 
policyjną karierę. Na przeło-
mie września i października 
1939 r. rozpoczęła działalność 
w konspiracji, w wywiadzie 
ZWZ–AK, potem w Komen-
dzie Głównej Armii Krajowej. 
Była organizatorką oddziału 
kobiecego Państwowego Kor-
pusu Bezpieczeństwa.  

Podczas powstania war-
szawskiego działała w grupie 
„Chrobry” Oddział II. Po woj-
nie była poszukiwana przez 
komunistów. Ukrywała się, 
zmieniła nazwisko. Represje 
Urzędu Bezpieczeństwa do-
tknęły też jej bliskich. Obawia-
jąc się aresztowania, 10 sierp-
nia 1946 r. z fałszywym pasz-
portem opuściła Polskę, a 15 
października 1946 r.  przedo-
stała się do Wielkiej Brytanii. 
Bardzo aktywnie działała 
w środowisku polonijnym. We 
wrześniu 1954 r.  została mini-
strem bez teki w rządzie Polski 
 Antoniego Pająka. Napisała 
i wydała po angielsku książkę 
o międzywojennych polskich 
policjantkach „The Women Po-
lice of Poland 1925-1939”. 
Zmarła   3 grudnia 1968 r. w pol-
skim szpitalu w Penley w Wa-
lii. Została pochowana 
na cmentarzu w Mancheste-
rze.  

Piotr Książek 
Ciekawą postacią w Policji 

Państwowej był starszy poste-
runkowy Piotr Książek. Uro-
dził się 17 lipca 1901 r. w Bar-
dzie, gmina Rębów, powiat 
opatowski. Pochodził z wielo-
dzietnej rodziny chłopskiej. 
Ukończył ludową szkołę 
w Bardzie. 

W 1919 r. został powołany 
w szeregi Wojska Polskiego 
i odbył służbę w 2 Lwowskim 
Baonie Etapowym, następnie 
w 51 Pułku Piechoty Strzelców 
Kresowych oraz w 10 Pułku 
Saperów w Przemyślu. 
Po szkoleniu rekruckim wstą-
pił do szkoły podoficerskiej 
pułkowej, otrzymał nomina-
cję na starszego sapera i pełnił 
funkcję instruktora. 22 grud-
nia 1923 r. został przeniesiony 
do rezerwy ze stopniem ka-
prala. Po zakończeniu służby 
wojskowej powrócił do Barda 

na rodzinne gospodarstwo. 
Udzielał się w organizacjach 
społecznych. Był członkiem 
komitetu organizacyjnego 
Koła Młodzieży Wiejskiej 
w Bardzie, pełniąc funkcję se-
kretarza oraz przewodniczą-
cego i instruktora sekcji przy-
sposobienia wojskowego i wy-
chowania fizycznego. 
W Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Bardzie był zastępcą na-
czelnika i instruktorem straży.  

W 1928 r. został przyjęty 
w szeregi Policji Państwowej 
i skierowany do Szkoły Szere-
gowych w Żyrardowie. W 1939 
r.  uzyskał zgodę na przenie-
sienie z Posterunku w Sławnie 
do Komisariatu w Kielcach, 
gdzie służył do 31 sierpnia 
tego roku. Następnie wraz 
z kolegami, nocą wyruszył 
w wyznaczone miejsca kon-
centracji w okolicach Lwowa 
i Tarnopola. Tam, po 17 wrze-
śnia 1939 r. dostali się w ręce 
Armii Czerwonej. Nie znamy 
okoliczności, w jakich to się 
odbyło. Rodzina nie otrzy-
mała od niego żadnej wiado-
mości.  

Dalsze losy Piotra Książka 
i tysięcy jego kolegów były tra-
giczne. Wzięci do niewoli zo-
stali osadzeni w pomieszcze-
niach poklasztornych na wy-
spie Stołbnyj na jeziorze Seli-
ger w pobliżu Ostaszkowa. 
W  kwietniu 1940 r. więźniowie 
byli sukcesywnie wywożeni 
z Ostaszkowa do odległego 
o kilkadziesiąt kilometrów Ka-
linina (dzisiaj Twer). Tam 
w piwnicach siedziby NKWD 
byli mordowani strzałem w tył 
głowy. Ich zwłoki wywożono 
do miejscowości Miednoje. 
Taki los spotkał również st. 
post. Piotra Książka. 

Można wymienić i opisać 
jeszcze kilka, kilkadziesiąt lub 
kilkaset postaci tych, których 
służba zostawiła znaczący 
ślad w historii Policji Państwo-
wej. Pochodzili z różnych śro-
dowisk, ale mieli ogromną de-
terminację i zapał do służenia 
w nowoczesnej formacji bez-
pieczeństwa, ponad wszel-
kimi podziałami społecznymi 
i politycznymi. Ich wiedza 
i doświadczenie były wzorem 
dla wielu krajów w Europie 
i na świecie. Wymienieni 
funkcjonariusze Policji Pań-
stwowej cieszyli się dużym 
szacunkiem, uznaniem i za-
ufaniem wśród społeczeń-
stwa. Zasłużyli na to swoim 
zaangażowaniem, poświęce-
niem i oddaniem ojczyźnie.  
Grażyna Szkonter 
Prezes Świętokrzyskiego 
Stowarzyszenia „Rodzina 
Policyjna 1939” ą
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GRAŻYNA SZKONTER

Sylwetki funkcjonariuszy Policji 
Państwowej szczególnie zasłużonych
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Pierwszy kurs dla kobiet-policjantek, kwiecień 1925 rok. W pierwszym rzędzie 
nadinspektor Jan Schuch - trzeci od lewej, komisarz Stanisława Filipina Demetraki-

Paleolog - piąta od lewej. Na małym zdjęciu starszy posterunkowy Piotr Książek



U tworzona w lipcu 
1919 r.  Policja Pań-
stwowa była jednoli-
cie zorganizowaną 

i hierarchicznie zarządzaną 
formacją, obejmującą zasię-
giem swojego działania całe 
terytorium odrodzonego pań-
stwa. Tworząc tego typu 
służbę nie zdecydowano się 
na model zdecentralizowany 
(samorządowy) lub zwiększe-
nie kompetencji wojskowej 
żandarmerii na wzór na przy-
kład francuski. Z tego po-
wodu Policja Państwowa 
(wraz z Policją Województwa 
Śląskiego) pozostała w II Rze-
czypospolitej głównym pod-
miotem, który miał odpowia-
dać za zapewnienie bezpie-
czeństwa i porządku publicz-
nego na obszarze tyłowym 
w czasie trwania konfliktu 
zbrojnego. 

W czasie walk o granice, 
a przede wszystkim podczas 
wojny polsko-bolszewickiej 
1920 r. funkcjonariusze brali 
udział zarówno w starciach 
zbrojnych z wrogiem, jak i za-
pewniali bezpieczeństwo oraz 
porządek publiczny podczas 
ewakuacji i na tyłach frontu. 
Na podstawie międzywojen-
nych regulacji prawnych, 
w razie mobilizacji Policja 
Państwowa z mocy ustawy 
miała stać się częścią sił zbroj-
nych i wejść w ich skład jako 
wojskowy korpus służby bez-
pieczeństwa. 

Policja Państwowa 
wobec zagrożenia 
wojennego 
W maju 1938 r.  w Sztabie 

Głównym Wojska Polskiego 
przewidywano wzmocnienie 
Policji Państwowej o prawie 
33 tysięcy  szeregowych z mo-
bilizacji. Część tej formacji 
miała wziąć udział w ochro-
nie linii i obiektów kolejo-
wych. Dla funkcjonariuszy 
Policji przewidziano także 
szereg zadań w planie mobili-
zacyjnym, związanych z do-
ręczeniem kart powołania re-
zerwistów oraz nakazów 
przekazania dla wojska koni 
i środków transportu w ra-
mach mobilizacji niejawnej. 
Należy jednak zaznaczyć, że 
Policja Państwowa praktycz-
nie przez cały okres swojego 
istnienia borykała się ze zbyt 
niskimi stanami osobowymi 
oraz przeciążeniem funkcjo-
nariuszy ilością pracy. Pro-
blemy te wynikały przede 
wszystkim ze słabej kondycji 
państwa i trudności finanso-
wych. Przed wybuchem II 
wojny światowej Policja Pań-
stwowa liczyła około 32 ty-

siące  policjantów, a Policja 
Województwa Śląskiego 
około 3 tysięcy funkcjonariu-
szy. Były to wartości niewy-
starczające wobec powiększa-
nia się liczby ludności kraju 
oraz zadań, którymi obar-
czano te formacje.  

Najbardziej zajmujące dla 
policjantów w ostatnich mie-
siącach pokoju było przeciw-
działanie różnego rodzaju 
przestępstwom, w tym dzia-
łaniom sabotażowym oraz ak-
tywności wywiadowczej osób 
narodowości niemieckiej. 
Czyny tego typu w poważnym 
stopniu nasiliły się na terenie 
województw znajdujących się 
w zachodniej części kraju. 
Wcześniej tereny te w porów-
naniu ze wschodnimi uzna-
wane były za spokojniejsze, 
przy wykonywaniu obowiąz-
ków policyjnych.  

Jednocześnie funkcjona-
riusze Policji Państwowej po-
dejmowali wzmożone czyn-
ności wobec przedstawicieli 
mniejszości niemieckiej 
w Polsce, mogących działać 
na szkodę państwa polskiego. 
Przykładowo, tylko 24 sierp-
nia 1939 r. w związku z takimi 
zarzutami w całym kraju za-
trzymano 37 osób, z czego aż 
25 na terenie województwa 
śląskiego. Do tragicznego za-
machu doszło 28 sierpnia 
w Tarnowie, gdzie od wybu-
chu podłożonej przez nie-
mieckich sabotażystów 
bomby zginęło 20 osób, a kil-
kadziesiąt zostało rannych. 
Policjanci zatrzymali jednego 
ze sprawców ataku, uciekają-
cego z miejsca zdarzenia. 

Mobilizacja 
funkcjonariuszy 
Kolejnym obszarem waż-

nych przedsięwzięć dla Policji 
Państwowej był udział w mo-
bilizacji. Wzmocnienie rezer-
wistami tej formacji odbywało 
się stopniowo, można jednak 
przyjąć, że nastąpiło zbyt 
późno i faktycznie przecią-
gnęło się w niektórych jed-
nostkach do pierwszych dni 
wojny. 

Dla funkcjonariuszy Policji 
Państwowej okres po wybu-
chu wojny okazał się najtrud-
niejszym i zarazem najtragicz-
niejszym sprawdzianem. 
Do dotychczasowych zagro-
żeń i obowiązków doszły 
nowe, związane chociażby ze 
zbrojnym oddziaływaniem 
wroga, jak również koniecz-
nością zapewnienia bezpie-
czeństwa i porządku publicz-
nego w warunkach wstrząsu 
społecznego i narastającego 
chaosu. Z dniem rozpoczęcia 
agresji przez III Rzeszę liczba 
zadań przydzielanych poli-
cjantom jeszcze wzrosła. Wią-
zały się z tym kwestie udziału 
w walkach zbrojnych, ko-
nieczność przeprowadzenia 
akcji internowania wytypo-
wanych osób oraz egzekwo-
wania nowo wprowadzonych 
przepisów nadzwyczajnych. 
Ponadto uczestniczenia 
w ewakuacji, regulowania ru-
chu, ochrony wybranych 
obiektów państwowych i linii 
komunikacyjnych, zabezpie-
czania miejsc zbombardowa-
nych, przekazywania infor-
macji ważnych dla władz pu-
blicznych (np. o nastrojach 

społecznych) oraz weryfiko-
wania uzyskiwanych wiado-
mości (np. o miejscach 
upadku samolotów czy o do-
mniemanych spadochronia-
rzach).  

Na Śląsku oraz na obszarze 
przy zachodniej granicy pań-
stwa policjanci od wczesnych 
godzin porannych 1 września 
1939 r. borykali się z działalno-
ścią niemieckich bojówek dy-
wersyjnych. W kolejnych 
dniach funkcjonariusze 
uczestniczyli w walkach pro-
wadzonych w czasie odwrotu, 
by ostatecznie wziąć udział 
w obronie Warszawy, Lwowa, 
Grodna, Kowla, Łucka, jak 
również na Wybrzeżu. Poli-
cjanci oprócz tworzenia sieci 
posterunków na zapleczu 
frontu i prowadzenia czynno-
ści patrolowych, wykonywali 
także inne zlecone zadania 
mające wpływ na wysiłek wo-
jenny. Przykładowo 7 wrze-
śnia udrażniali ważną dla woj-
ska drogę Warszawa-Lublin, 
w tym także poprzez spycha-
nie do rowów unieruchomio-
nych pojazdów mechanicz-
nych. Z pewnością dużym wy-
zwaniem dla Policji Państwo-
wej było przeprowadzenie ak-
cji zatrzymania osób wytypo-
wanych do internowania oraz 
przymusowego przesiedlenia. 
Można założyć, że operacja ta 
dotyczyła kilkunastu tysięcy 
obywateli polskich narodowo-
ści niemieckiej i ukraińskiej 
oraz obywateli III Rzeszy prze-
bywających na terenie Polski. 
Większość internowanych 
osadzano w Berezie Kartu-
skiej. 

W ciągu pierwszej dekady 
września 1939 r.  Policja Pań-
stwowa borykała się z brakiem 
regulacji dotyczących zasad 
włączenia tej formacji w skład 
Sił Zbrojnych. Powodowało to 
problemy z dostępem do szpi-
tali wojskowych dla rannych 
w walkach funkcjonariuszy, 
zaopatrywaniem pododdzia-
łów zwartych Policji przez 
służby Sił Zbrojnych, jak rów-
nież ze zrozumieniem zasad 
podległości wobec organów 
cywilnych i wojskowych 
w czasie wojny. Ostatecznie 10 
września 1939 r. Ministrowie 
Spraw Wewnętrznych oraz 
Spraw Wojskowych, w poro-
zumieniu z Głównym Komisa-
rzem Cywilnym wydali sto-
sowne rozporządzenie, jednak 
wobec dramatycznej sytuacji 
wojsk polskich na froncie oraz 
permanentnych braków 
w łączności, wprowadzenie 
nowej regulacji w życie było 
w praktyce nierealne i nie 
przyniosło większego efektu.  

Bilans 
Policjanci tuż po wybuchu 

II wojny światowej z naraże-
niem życia wykonywali po-
wierzone im zadania, pono-
sząc przy tym ciężkie straty 
osobowe. Na wojennych ścież-
kach ewakuacji formacje poli-
cyjne uległy ostatecznie dez-
organizacji, na co wpływ miał 
nasilający się rozkład admini-
stracji publicznej oraz postępy 
wojsk niemieckich, a po 17 
września 1939 r. także sowiec-
kich. Kilka tysięcy funkcjona-
riuszy poległo w wojnie obron-
nej, wiele tysięcy zostało za-

mordowanych na terenie 
ZSRR. 

Wydaje się, że pomimo pro-
wadzenia w II Rzeczypospoli-
tej dość rozległych i szczegóło-
wych przygotowań obron-
nych, w kontekście wykorzy-
stania Policji Państwowej 
w czasie wojny, wiele koncep-
cji przygotowano zbyt pobież-
nie. Na taki stan rzeczy z pew-
nością miał wpływ brak stra-
tegicznej myśli prowadzenia 
wojny i przewidzenia warun-
ków, w których miała się ona 
toczyć. Ciężko sobie wyobra-
zić plan sprawnego wycofania 
Policji na kolejne rubieże, 
skoro nie istniał gotowy za-
miar takiego postępowania dla 
Sił Zbrojnych. Z dużą pewno-
ścią można było jednak prze-
widzieć kwestię ewakuacji Ko-
mendy Głównej Policji Pań-
stwowej, czy problem wycofa-
nia lub pozostawienia funkcjo-
nariuszy w Warszawie, lub in-
nych ośrodkach, od których 
oczekiwano obrony. Z przy-
czyn nie do końca zrozumia-
łych nie zdecydowano się 
w najważniejszym okresie 
przed wybuchem wojny 
na wydanie przepisów szcze-
gółowo regulujących status 
policjantów w ramach Sił 
Zbrojnych. Nie dokonano 
także scalenia Policji Woje-
wództwa Śląskiego z Policją 
Państwową, co wydawałoby 
się naturalne w warunkach 
konfliktu zbrojnego.  

Wybuch wojny 1 września 
1939 r. pokazał, że w warun-
kach prowadzenia przez agre-
sora faktycznych działań hy-
brydowych wobec Polski, 
w strukturach Policji Państwo-
wej pojawiło się wiele istotnych 
problemów. Na funkcjonariu-
szy nałożono szereg nowych 
obowiązków, którym musieli 
sprostać. Dalsze działania 
na obszarach zachodnich pań-
stwa, toczone już przy wkra-
czających wrogich wojskach, 
były niezmiernie trudne. Nie-
mniej funkcjonariusze Policji 
Państwowej oraz Policji Woje-
wództwa Śląskiego starali się 
jak najlepiej wypełniać swoje 
obowiązki, chroniąc tyły frontu 
przed naruszeniami bezpie-
czeństwa i porządku publicz-
nego, a w niektórych przypad-
kach także przed zbrojnymi 
wystąpieniami przedstawicieli 
mniejszości narodowych. Po-
stawa ta niewątpliwie miała 
wpływ na przedłużenie oporu 
Wojska Polskiego wobec agre-
sji. 

 

Doktor Piotr Hac 
Akademia Sztuki Wojennej  
w Warszawie
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Policja Państwowa wobec  
zagrożenia wojennego w 1939 roku

W różnych mundurach. Formacje policyjne w Polsce

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 IP
N

Szkolenie szeregowych 10. Kompanii Rezerwy 
Policyjnej z Jarosławia 1938 lub 1939 r.



W początkowym 
okresie II wojny 
światowej oku-
pacyjne władze 

niemieckie, mając świado-
mość, że siły etnicznie nie-
mieckie są zbyt szczupłe by 
w pełni zarządzać podbitym 
terenem powołały do życia Po-
lnische Polizei im General-
gouvernement – Policję Polską 
(PP) Generalnego Gubernator-
stwa, którą od koloru mun-
duru powszechnie nazywano 
granatową. Nowa formacja 
utworzona oficjalnie 17 grud-
nia 1939 r. w większości skła-
dała się ze zmuszonych 
do służby byłych Policjantów 
Państwowych. Została ona 
bezwzględnie podporządko-
wana rozkazom niemieckiej 
policji porządkowej (Ordnun-
gspolizei). Przedwojennych 
funkcjonariuszy Służby Śled-
czej wtłoczono bezpośrednio 
do niemieckiej Kriminalpolizei 
(policji kryminalnej), tworząc 
z nich polnische Kriminalpoli-
zei (polską Policję Kryminalną 
– PPK, Kripo). W Polnische Po-
lizei, zgodnie z rozkazem orga-
nizacyjnym, za nie wykonanie 
rozkazu niemieckiego groziła 
kara śmierci. Koniecznie na-
leży podkreślić, że ani PPK ani 
Polnische Polizei nie były for-
macjami policyjnymi państwa 
polskiego lecz Rzeszy Niemiec-
kiej, choć składały się z Pola-
ków.  

Strukturę organizacyjną po-
licji granatowej zredukowano 
do szczebla powiatowego i po-
szczególnych placówek, two-
rzonych zazwyczaj w dotych-
czasowych miejscach (komisa-
riaty w dużych miastach oraz 
posterunki). W Kielcach zorga-
nizowano Komendę Powia-
tową Polnische Polizei oraz ko-
mendę miejską. Początkowo 
istniał tu jeden komisariat PP. 
Przypuszczalnie pod koniec 
okupacji utworzono drugi. 
Łącznie siły PP w mieście wy-
nosiły w roku 1940 około 100 
funkcjonariuszy, w 1941 – 154, 
a w latach 1943–1944 – 141. Kie-
rowane były przez majora 
Adama Janasińskiego, a na-
stępnie kapitana Lucjana Pa-
przyckiego. Funkcję komen-
danta komisariatu w Kielcach 
pełnił kpt. Jan Gawlik. O wiele 
mniej liczna była polnische 
Kriminalpolizei, której stan 
w 1940 r. wynosił 27 funkcjo-
nariuszy. Kierownikiem PPK 
mianowano kpt. Aleksandra 
Zdankiewicza. Aby uzupełnić 

braki kadrowe zarówno w PP 
jak też i PPK na przełomie 
1939/1940 Nie-mcy skierowali 
do Generalnego Gubernator-
stwa, w tym do  Kielc, szereg 
policjantów z ziem wcielonych 
do Rzeszy, ponieważ tam poli-
cji granatowej nie utworzono.  

Początkowo na barkach 
funkcjonariuszy Polnische Po-
lizei i polnische Kriminalpoli-
zei spoczęła większa część 
obowiązków przedwojennych, 
które można określić mianem 
utrzymania i zabezpieczenia 
porządku publicznego, w tym 
zwalczanie pożarów i prze-
stępstw pospolitych. Z biegiem 
czasu Niemcy coraz bardziej 
wykorzystywali PP i PPK do re-
alizowania własnych celów 
okupacyjnych, sprowadzają-
cych się do brutalnego wyzy-
sku ludności polskiej. Jedno-
cześnie obie formacje zostały 
użyte do realizowania niemiec-
kiej polityki antyżydowskiej. 
Sprowadzało się to m.in. 
do ogólnego nadzoru nad lud-
nością żydowską, zabezpiecze-
nia zewnętrznych murów i gra-
nic gett, niszczenia skupisk ży-
dowskich oraz ujmowania Ży-
dów, a także ich zabójstw 
w trakcie i po akcji Reinhardt. 
Wszystko to sprawiło, że funk-
cjonariusze policji granatowej 
i kryminalnej (powszechnie 
na funkcjonariuszy PPK mó-
wiono „tajniacy”) już w trakcie 
okupacji zyskali miano kolabo-
rantów i cieszyli się jak najgor-
szą opinią społeczną. 

Poza badaniem roli funkcjo-
nariuszy PP i PPK w realizowa-
niu niemieckiej polityki okupa-
cyjnej warto pochylić się 
nad zjawiskiem przeciwstaw-
nym, polegającym na udziale 
w szeregach organizacji kon-
spiracyjnych czy biernym opo-
rze przeciwko Niemcom. Zaan-
gażowanie „granatowych” w  
działania podziemnych orga-
nizacji było dla jednych ele-
mentem wyrobienia sobie alibi 
w perspektywie zbliżającego 
się końca wojny, inni nato-
miast związali się z konspiracją 
już wcześniej z pobudek pa-
triotycznych.  

Najprawdopodobniej więk-
szość funkcjonariuszy PP zaan-
gażowanych przeciwko nie-
mieckiemu okupantowi zwią-
zana była z Polskim Państwem 
Podziemnym i Armią Krajową. 
Niewątpliwie jedną z ciekaw-
szych inicjatyw była działal-
ność wywiadu ZWZ w ramach 
polnische Kriminalpolizei 

w Kielcach. Placówkę zorgani-
zował wspomniany kpt. Alek-
sander Zdankiewicz, używa-
jący w konspiracji pseudonimu 
„Oskar”. Zdankiewicz pierwot-
nie działał w Organizacji Orła 
Białego, a następnie ZWZ. 
Siatka powstała w grudniu 
1939 r. i jak wynika z relacji jed-
nego z jej członków - funkcjo-
nariusza Kripo Franciszka Sta-
rościka pseudonim „Kot” (uży-
wał również nazwiska Karol 
Dewoński oraz pseudonim 
„E30”) - obejmowała kilka 
osób. W jej skład wchodzili 
między innymi policjanci 
Kripo: wspomniany Starościk 
oraz Stanisław Wesołowski. 
W strukturach Armii Krajowej 
działał również posterunkowy 
Józef Zawada. 

Część policjantów była 
związana z innymi organiza-
cjami konspiracyjnymi. 
Do Polski Niepodległej należał 
Ludwik Stefaniak z pierw-

szego komisariatu. Edward Fi-
lipecki pseudonim „Mrok” 
do czasu naturalnej śmierci 
w 1942 r. należał do organiza-
cji o nazwie Oddział Zbrojnej 
Polski i utrzymywał kontakty 
między Kielcami i Skarży-
skiem-Kamienną. Z Narodo-
wymi Siłami Zbrojnymi 
współpracował Jan Kowalski 
z kieleckiego Białogonu. 

Zwiększony akces w struk-
tury organizacji konspiracyj-
nych wśród policjantów grana-
towych i kryminalnych nastą-
pił pod koniec wojny, w poło-
wie 1944 r., co wynikało przede 
wszystkim z ówczesnej sytu-
acji frontowej i pewnego roz-
przężenia okupacji niemiec-
kiej. Część dezerterów dołą-
czała bezpośrednio do oddzia-
łów zbrojnych. Na przykład 
w maju 1944 r. Stanisław Ra-
czyński wszedł w skład formo-
wanego 4 pułku piechoty Le-
gionów Armii Krajowej, gdzie 

przebywał do demobilizacji 
oddziału jesienią 1944 r. W tym 
samym czasie zdezerterował 
Stanisław Kunachowicz. 
Po uprzednim nawiązaniu 
kontaktu, najprawdopodob-
niej w maju 1944 r., udał się 
do 204 pułku Narodowych Sił 
Zbrojnych. Tam walczył 
do października 1944 r. Nato-
miast Stanisław Gizowski 
uciekł z bronią w czerwcu 1944 
r. i wstąpił do Batalionów 
Chłopskich. 

Współpraca z podziemiem 
nie oznaczała automatycznego 
wejścia w struktury organiza-
cyjne. Wielu policjantów, na-
wet tych, o których nie posia-
damy precyzyjnych danych 
aby byli formalnie związani 
z podziemiem, wspierało 
w różny sposób opór społe-
czeństwa polskiego. Jan Stę-
plewski według wielu powo-
jennych oś-wiadczeń ułatwiał 
zwolnienie aresztowanym Po-
lakom z więzienia w Kielcach. 
Pozytywne przekazy zacho-
wały się także na temat po-
stawy kapitana Lucjana Pa-
przyckiego, który pomógł 
ukrywać się w powiecie kielec-
kim Piotrowi Berenstain – Bier-
nackiemu i jego rodzinie. Z ko-
lei w lipcu 1944 r. Paprzycki nie 
wykonał rozkazu nakazują-
cego ewakuację policji grana-
towej z Kielc. W związku 
z czym był ścigany przez Niem-
ców i ukrywał się wraz z ro-
dziną. 

Wiadomo, że niemieccy 
przełożeni przez całą wojnę 
skrupulatnie weryfikowali za-
chowania funkcjonariuszy, a re-
presje spotykały tych, którzy 
stanęli przeciwko okupantowi. 
Na podstawie przeprowadzo-
nej weryfikacji w 1941 r., wła-
dze niemieckie uznały jedynie 
około dziewięć procent poli-
cjantów w Kielcach za podej-
rzanych, a więc tych co do któ-
rych istniały poszlaki wskazu-
jące na zaangażowanie konspi-
racyjne lub antyniemieckie. 
Biorąc pod uwagę ogólną liczbę 
policjantów w mieście wynosi-
łoby to ledwie około szesnaście 
osób. Był to więc odsetek sto-
sunkowo niewielki. Co ciekawe 
mimo posiadanych informacji 
o kontaktach z podziemiem ge-
stapo czy Orpo nie dokonywało 
aresztowań policjantów ze 
względu na ich fachową wie-
dzę.  

W niektórych przypadkach 
jednak zaangażowanie anty-
niemieckie musiało być na tyle 

potwierdzone lub z punktu wi-
dzenia interesów niemieckich 
tak niebezpieczne, że skoń-
czyło się tragicznie. Rzecz do-
tyczy między innymi dwóch 
oficerów policji granatowej 
i kryminalnej, a mianowicie 
kapitana Jana Gawlika oraz ka-
pitana Aleksandra Zdankiewi-
cza. Do rozpracowania kapi-
tana Gawlika Niemcy użyli 
agenta (tak zwana osoba za-
ufana – V Person) o pseudoni-
mie 5992. Był nim bliżej nie-
znany szeregowy PP. W spo-
rządzonych raportach donosił, 
że Gawlik wśród „polskich 
urzędników policji” rozpo-
wszechniał wiadomości, które 
w jego ocenie mogły pochodzić 
tylko z czasopism nielegalnych 
lub audycji radiowych „i za-
wsze - bez wyjątku dotyczą 
wyników i sukcesów wrogów 
Niemiec”. Zdaniem agenta 
Gawlik miał też być w ścisłym 
kontakcie z majorem Adamem 
Janasińskim. Razem czytali 
nielegalne gazety. Ten sam 
agent informował, że co naj-
mniej kilku kieleckich funkcjo-
nariuszy policji granatowej na-
leżało do konspiracyjnych or-
ganizacji. Najprawdopodob-
niej to donosy V-Person 5992 
doprowadziły do  aresztowa-
nia kapitana Gawlika i jego 
śmierci w obozie koncentracyj-
nym Auschwitz 7 września 
1942 r. Niemcy wpadli również 
na trop Zdankiewicza. Nie 
znamy okoliczności jego za-
trzymania, niemniej wbrew 
rozpowszechnionym opiniom 
nie został on aresztowany 11 li-
stopada 1940 r., ale jak przeko-
nują dokumenty niemieckie 11 
listopada 1942 r. Zmarł w obo-
zie koncertracyjnym Lublin 
na Majdanku 24 lutego 1943 r. 

Prawdopodobnie w następ-
nych latach funkcjonariuszy 
gotowych do porzucenia nie-
mieckiej służby było znacznie 
więcej, o czym przekonują ma-
sowe dezercje w lipcu 1944 r. 
Wówczas również w poszcze-
gólnych oddziałach Armii Kra-
jowej, Batalionów Chłopskich 
czy Narodowych Sił Zbroj-
nych dokonywano niejedno-
krotnie obrachunku z wojenną 
przeszłością funkcjonariuszy 
eliminując tych, którym udo-
wodniono wysługiwanie się 
Niemcom i prześladowania 
ludności cywilnej. 

 
Doktor Tomasz Domański 
Delegatura Instytutu Pamięci 
Narodowej w Kielcach
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policjantów granatowych i kryminalnych 
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Szkoła Policji Polskiej 
(granatowej) w Nowym 

Sączu, 1941 r.



Milicja Obywatelska 
w pierwszej deka-
dzie Polski Ludo-
wej była integralną 

częścią struktur organów bez-
pieczeństwa publicznego, za-
angażowaną w budowę sys-
temu komunistycznego. 

Powołana w 1944 r. MO 
w intencji komunistów miała 
stanowić inną jakość. Sama na-
zwa nowej organizacji – „Mili-
cja Obywatelska” zrywała 
z tradycją przedwojennej for-
macji, czyli „Policji Państwo-
wej”. Minister resortu bezpie-
czeństwa publicznego Stani-
sław Radkiewicz twierdził, że: 
„Nasza Milicja jest milicją kla-
sową, tj. taką milicją, która 
służy interesom klas pracują-
cych i jest wrogiem wyzyski-
waczy i obrońcą wyzyskiwa-
nych”. Obecnie podkreśla się 
jednak, że MO – wbrew swojej 
nazwie – nie odwoływała się 
do aktywności obywatelskiej, 
lecz była organem państwo-
wym, scentralizowanym, po-
wiązanym z aparatem bezpie-
czeństwa. 

Już w Manifeście Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodo-
wego wzmiankowano utwo-
rzenie milicji, „której zada-
niem będzie utrzymanie po-
rządku i bezpieczeństwa”. 
Przyjmuje się, że proces bu-
dowy struktur MO rozpoczął 
się 27 lipca 1944 r. W tym dniu 
rozwiązano Policję Państwową 
na podstawie dekretu PKWN, 
który jednocześnie tworzył 
MO. Jednak ze względu 
na sprzeciw niektórych człon-
ków PKWN, dekret nie wszedł 
w życie. Punktem spornym 
okazała się kwestia kontroli 
nad milicją, która miała być 
sprawowana przez rady naro-
dowe. Ostatecznie przeważyła 
koncepcja scentralizowanej 
struktury organów bezpie-
czeństwa według sowieckiego 
schematu, gdzie nadrzędnym 
organem były służby spe-
cjalne. W konsekwencji mini-
ster Radkiewicz spowodował, 
że cały nakład dziennika ustaw 
z problematycznym dekretem 
został wycofany, a następnie 
zniszczony. Nowo wydruko-
wany dziennik ustaw już nie 
zawierał spornego dekretu. 
Tym sposobem formacja MO 
przez pierwsze miesiące pozo-
stała bez podstawy prawnej.  

Proces tworzenia MO 
Formalne powołanie 

w praktyce już istniejącej mili-
cji nastąpiło na podstawie de-
kretu z 7 października 1944 r. 
Został on przyjęty, gdy Milicja 

Obywatelska istniała już we 
wszystkich rejonach opanowa-
nych przez komunistów. Doku-
ment ten sankcjonował więc 
istniejący stan faktyczny.  

Dekret z 7 października 
1944 r.  liczył zaledwie 9 arty-
kułów. Jego lakoniczność spo-
wodowała, że gros istotnych 
spraw nie zostało formalnie 
uregulowanych. Poza przepi-
sami znalazły się kwestie 
struktury, organizacji we-
wnętrznej, kompetencji MO, to 
jest  szczegółowego zakresu 
działania. Dekret nie normo-
wał również statusu funkcjo-
nariuszy, zasad i warunków 
mianowania, przenoszenia 
i zwalniania funkcjonariuszy 
i pracowników MO, czy pod-
staw odpowiedzialności dys-
cyplinarnej. Te kwestie miały 
być uregulowane w rozporzą-
dzeniu Ministra Bezpieczeń-
stwa Publicznego. 

Milicja Obywatelska została 
podporządkowana Minister-
stwu Bezpieczeństwa Publicz-
nego zarówno organizacyjnie, 
jak i personalnie. MO formalnie 

i faktycznie była integralną 
częścią MBP. 

W świetle artykułu 1 de-
kretu z października 1944 r. 
MO była prawno-publiczną 
formacją służby Bezpieczeń-
stwa Publicznego. Przepisy ar-
tykułu 4 stanowiły, że MO pod-
legała Kierownikowi Resortu 
Bezpieczeństwa Publicznego. 
Ten ostatni przepis decydował 
o hierarchicznej strukturze or-
ganizacyjnej formacji MO. 

Podporządkowanie milicji 
organom Urzędu Bezpieczeń-
stwa stwarzało dogodną sytu-
ację dla władzy komunistycz-
nej m.in. w zakresie nowej po-
lityki wobec oponentów poli-
tycznych. Formacja podlega-
jąca Radkiewiczowi miała być 
użyta przeciwko „mordercom, 
bandytom (…) oraz wszelkim 
mętom reakcyjnego podzie-
mia”. 

MO podlegała organom UB 
także pod względem działalno-
ści operacyjno-śledczej. Dekret 
z 1944 r.  nie zawierał takiego 
przepisu, ale minister Radkie-
wicz wydał stosowne wy-

tyczne. Milicja na podstawie 
rozkazu z 23 lipca 1946 r.  zo-
stała zobligowana do współ-
pracy z UB w zakresie działań 
operacyjno-śledczych. Jed-
nostki MO były więc podpo-
rządkowane operacyjnie sze-
fom UB. 

Przepis artykułu  7 dekretu 
z 1944 r. stanowił, że rady naro-
dowe będą sprawować kontrolę 
społeczną nad działalnością mi-
licji. Były to próby zachowania 
pozorów demokracji. Warto 
jednak podkreślić, że w ramach 
struktur MO utworzono sieć 
pełnomocników partyjnych 
w celu kontroli tej formacji 
przez  Polską Partię Robotniczą, 
(następnie PZPR). Dodatkowo 
dużą rolę przywiązywano 
do szkolenia ideologicznego 
i politycznego funkcjonariuszy. 
Wydaje się zatem, że ścisły nad-
zór nad MO był sprawowany za-
równo przez partię, jak i organy 
bezpieczeństwa. 

Terytorialne rozmieszczenie 
jednostek MO było dostoso-
wane do istniejącego podziału 
administracyjnego kraju na wo-
jewództwa i powiaty. Co intere-
sujące, w początkowym okresie 
strukturę jednostek MO i jej li-
czebność określono, sugerując 
się przedwojennym modelem 
organizacyjnym Policji Pań-
stwowej, choć tworzona forma-
cja bez wątpienia miała być 
„nowa w treści i formie”.  

Dekret z 20 lipca 1954 r. o Mi-
licji Obywatelskiej powtórzył 
przepis o dostosowaniu roz-
mieszczenia terytorialnego jed-
nostek MO do podziału admini-
stracyjnego kraju, zmienionego 
ustawą z czerwca 1950 r. 

Zakres działania MO 
W dekrecie z 1944 r.  okre-

ślono zakres działania MO 
w sposób lakoniczny. Zgodnie 
z przepisem art. 2 dekretu o Mi-
licji Obywatelskiej, do zadań 
MO należało: ochrona bezpie-
czeństwa, spokoju i porządku 
publicznego, dochodzenie 
i ściganie przestępstw, wyko-
nywanie zleceń władz admini-
stracyjnych, sądów i prokura-
tury w zakresie prawem prze-
widzianym. 

Ze względu na brak uregu-
lowań w kwestii obowiązków 
milicjantów, w 1953 r. komen-
dant główny MO płk Stanisław 
Wolański rozkazem specjal-
nym nałożył na funkcjonariu-
szy katalog zadań. Rozkazywał 
podwładnym „walczyć […] 
o przestrzeganie naszej socja-
listycznej praworządności – 
podstawy działania ludowej 
Milicji […] zgodnie z wytycz-

nymi naszej Partii […] skutecz-
nie ochraniać własność socja-
listyczną i własność osobistą 
obywatela, stale podnosić po-
ziom ideologiczny, wychowy-
wać w duchu wysokiej ide-
owości i bezgranicznego odda-
nia dla naszej Partii […]”. Wo-
lański, kładąc nacisk na ko-
nieczność podporządkowania 
UB, podkreślał także, że „mu-
simy […] zacieśniać współ-
pracę bojową z organami bez-
pieczeństwa publicznego, 
a tym samym ulepszać sku-
teczność naszej walki z wro-
giem klasowym i obcą agen-
turą”. 

Dekret z dnia 20 lipca 1954 
r. o Milicji Obywatelskiej okre-
ślał zakres działania MO już 
w sposób bardziej szczegó-
łowy. Milicja w świetle pream-
buły dekretu z 1954 r.  została 
powołana do ochrony ludo-
wego porządku prawnego, 
opartego na zasadach Konsty-
tucji PRL. Zadaniem MO było 
strzeżenie porządku i ładu we-
wnętrznego. Milicja miała pro-
wadzić nieubłaganą walkę 
z wszelką działalnością go-
dzącą w „ustalony wolą ludu 
pracującego porządek 
prawny”.  

Według artykułu 2 dekretu 
z 1954 r. – precyzującego prze-
pisy preambuły, każdy funk-
cjonariusz MO powinien strzec 
porządku i ładu wewnętrz-
nego, ochraniać własność spo-
łeczną oraz bezpieczeństwo 
i mienie obywateli, przeciw-
działać i zapobiegać przestęp-
czości, a ponadto przeprowa-
dzać postępowanie przygoto-
wawcze w sprawach karnych, 
wykonywać zlecenia prokura-
torów i sądów oraz innych wła-
ściwych organów państwo-
wych – w zakresie prawem 
przewidzianym. 

Status funkcjonariusza 
milicji 
Aż do 1954 r. nie opraco-

wano definicji funkcjonariusza 
MO i nie uregulowano jego sta-
tusu. Dopiero dekret z 20 lipca 
1954 r. o Milicji Obywatelskiej 
określał, kto może podjąć się 
tej służby. Według przepisów 
milicjantem mogła zostać 
osoba, która po dobrowolnym 
zgłoszeniu się została miano-
wana na stanowisko służbowe 
przez ministra bezpieczeństwa 
publicznego, komendanta 
głównego MO lub osobę przez 
niego upoważnioną. Kandydat 
musiał złożyć ślubowanie, 
po czym nadawano mu sto-
pień szeregowca, podoficera, 
oficera lub generała MO. 

Przepis artykułu 7 dekretu 
określał wymogi dla funkcjona-
riuszy. Były one następujące: 
obywatelstwo polskie, odpo-
wiedni poziom polityczno-mo-
ralny, odpowiednie wykształ-
cenie ogólne i przygotowanie 
zawodowe. Kandydat powi-
nien ponadto odbyć zasadniczą 
służbę wojskową albo zostać 
przeniesiony do rezerwy lub 
zwolniony od powszechnego 
obowiązku wojskowego. Wa-
runkiem był również odpo-
wiedni stan zdrowia, potwier-
dzony orzeczeniem lekarskim. 

Dekret Rady Państwa z 20 
lipca 1954 r.  nakładał na funk-
cjonariusza MO zobowiązanie 
do „ochrony ludowego po-
rządku prawnego” oraz prowa-
dzenie nieubłaganej walki „z 
wszelką działalnością godzącą 
w ustalony wolą ludu pracują-
cego porządek prawny”. Pod-
kreślano, że funkcjonariusz MO 
powinien ze wszystkich sił słu-
żyć Ojczyźnie, stać na straży 
ustalonego przez prawo lu-
dowe ładu i porządku we-
wnętrznego, działać w ścisłej 
zgodności z przepisami, strzec 
własności społecznej oraz bez-
pieczeństwa i mienia obywa-
teli, wykonywać dokładnie roz-
kazy i polecenia władz przeło-
żonych oraz przestrzegać ściśle 
przepisów regulaminowych. 
Ponadto w postępowaniu 
swym powinien kierować się 
zasadami godności i uczciwo-
ści oraz stale podnosić poziom 
swego uświadomienia politycz-
nego, a także wiedzy ogólnej 
i zawodowej. Funkcjonariusz 
MO był zobligowany do zacho-
wania w tajemnicy wszyst-
kiego, o czym dowiedział się 
w związku ze swym stanowi-
skiem. Obowiązek ten istniał 
zarówno podczas służby, jak 
i po zwolnieniu z niej. 

Zmiany w formalnym pod-
porządkowaniu MO organom 
bezpieczeństwa oraz w zakresie 
działania tej formacji wiązały 
się z likwidacją Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego 
i powołaniem w jego miejsce 
w 1954 r. Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych oraz Komitetu 
do spraw Bezpieczeństwa Pu-
blicznego przy Radzie Mini-
strów. Milicja została podpo-
rządkowana MSW, natomiast 
organizację, obowiązki i zakres 
działania MO określono w no-
wym dekrecie z 1955 r., który 
obowiązywał do roku 1983.  

 
Doktor Marta Paszek  
Uniwersytet Rzeszowski; 
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Ulotka wydana w 1. rocznicę 
powstania Milicji Obywatelskiej

W różnych mundurach. Formacje policyjne w Polsce



Budowa struktur orga-
nizacyjnych Milicji 
Obywatelskiej na tere-
nie województwa kie-

leckiego przebiegała dosyć 
sprawnie i rozpoczęła się już 
na przełomie sierpnia i wrze-
śnia 1944 r., na tzw. przyczółku 
sandomierskim. Osoby, które 
zgłaszały się do pracy w MO, 
nie zawsze posiadały odpo-
wiednie predyspozycje. Dla-
tego też w „Gazecie Kieleckiej” 
z dnia 14 lutego 1945 r. ukazało 
się ogłoszenie, w którym wy-
mieniono warunki, jakie powi-
nien spełniać kandydat 
do służby w MO. Poszukiwano 
osób w wieku od 25 do 40 lat, 
potrafiących biegle czytać i pi-
sać, posiadających kategorię 
zdrowia umożliwiającą pełnie-
nie służby wojskowej z bronią. 

„Władza ludowa” dążyła 
do rozbudowy aparatu repre-
sji, którego głównym zada-
niem była obrona i utrwalanie 
komunizmu. Zadanie to reali-
zowano poprzez totalną inwi-
gilację społeczeństwa oraz li-
kwidację rzeczywistych oraz 
domniemanych zagrożeń, mo-
gących zdestabilizować pod-
stawy budowanego systemu. 
Sprawujący władzę dążyli 
do pozyskania i aktywizacji 
maksymalnej liczby osób z róż-
nych środowisk, które często 
bezkrytycznie akceptowały 
nową rzeczywistość i gotowe 
były stanąć w obronie władzy. 
Temu między innymi miała 
służyć podjęta w dniu 21 lutego 
1946 r. uchwała Rada Mini-
strów, upoważniająca ministra 
bezpieczeństwa publicznego 
do zorganizowania przy Milicji 
Obywatelskiej nowej formacji, 
tj. Ochotniczej Rezerwy Milicji 
Obywatelskiej. Jak pilna była ta 
sprawa, świadczy fakt, że już 
następnego dnia minister bez-
pieczeństwa publicznego wy-
dał zarządzenie nr 2 o utworze-
niu Ochotniczych Oddziałów 
Rezerwy Milicji Obywatelskiej.  

Powstanie ORMO 
Utworzenie ORMO argu-

mentowano potrzebą wzmac-
niania szeregów MO przy zwal-
czaniu bandytyzmu, rabunku 
i innych przestępstw, udziela-
nia pomocy milicji, przygoto-
wania rezerw dla uzupełnienia 
szeregów MO w celu utrzyma-
nia spokoju i porządku publicz-

nego. Komórki organizacyjne 
ORMO (bataliony, kompanie, 
plutony, drużyny) zorganizo-
wane były na wzór wojskowy 
przy komendach: wojewódz-
kich, powiatowych oraz komi-
sariatach i posterunkach MO. 
Za pomysłodawcę utworzenia 
tej formacji należy uznać Wła-
dysława Gomułkę, który w re-
feracie wygłoszonym na ple-
num KC PPR 10 lutego 1946 r.   
stwierdził, że siły aparatu bez-
pieczeństwa są zbyt szczupłe, 
a na ich rozbudowę nie ma pie-
niędzy. Ochotnicza Rezerwa 
Milicji Obywatelskiej miała 
znacząco wspomóc aparat re-
presji.  

Członkiem ORMO mogła 
zostać osoba w wieku 18–45 lat, 
będąca obywatelem Polski, 
prezentująca „właściwy stosu-
nek do  władzy komunistycz-
nej”. Jednakże do służby kiero-
wano przede wszystkim człon-
ków Polskiej Partii Robotniczej 
(następnie PZPR) lub organiza-
cji społecznych popierających  
władze. Funkcjonariusze 
ORMO nie otrzymywali żad-
nego wynagrodzenia, służbę 
pełnili społecznie. O przyjęciu 
kandydata w szeregi organu 
decydowała komisja kwalifika-
cyjna w składzie: komendant 
ds. ORMO, przedstawiciel 
Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego oraz właściwej tery-
torialnie komendy MO.  

W pierwszych latach wy-
znacznikiem była noszona 
na przedramieniu biało-czer-
wona opaska z napisem 
„ORMO”. W marcu 1948 r. 
członkowie tej formacji uzy-
skali prawo do noszenia mun-
durów. 

Formowanie oddziałów 
ORMO  w województwie  kie-
leckim przebiegało sprawnie, 
kandydatów nie brakowało. 
Członków rekrutowano głów-
nie ze środowisk robotniczych 
i chłopskich. W dniu 31 paź-
dziernika 1946 r., formacja ta 
na terenie województwa li-
czyła 5662 członków. Do jed-
nostek MO w Kielcach przypi-
sanych było 171 członków 
ORMO, z czego 112 było człon-
kami Polskiej Partii Robotni-
czej, 38 należało do Polskiej 
Partii Socjalistycznej, 11 
do Związku Walki Młodych, 
a 10 nie należało do żadnej for-
macji partyjnej. Natomiast 
do poszczególnych posterun-
ków MO w powiecie kieleckim 
przypisanych było 547 człon-
ków. W tej liczbie 216 należało 
do PPR, 185 do PPS, 106 
do Stronnictwa Ludowego, 11 
do ZWM, a 30 było bezpartyj-
nych.  

Na dzień 1 grudnia 1946 r., 
w poszczególnych jednostkach 
ORMO na terenie całego woje-
wództwa, służbę pełniło łącz-
nie 8034 członków. Natomiast 

w  maju 1948 r. do ORMO 
w województwie należało już 
10301 członków. W tej liczbie 
6986 należało do PPR, 821 
do PPS, 556 do SL, 746 
do ZWM, 69 do OMTUR, 40 
do ZMW „Wici”, a 1083 nie na-
leżało do żadnej organizacji po-
litycznej.  

Zakres działania 
Członków ORMO często 

wykorzystywano do zwalcza-
nia „szkodnictwa i spekulacji”, 
w tym głównie w handlu żyw-
nością oraz innymi dobrami 
poza oficjalnym obiegiem han-
dlowym wyznaczonym przez 
władze.  

Na terenie województwa 
kieleckiego w listopadzie 1948 
r. jednostki MO, wspierane 
przez ORMO przeprowadziły 
89 specjalnych akcji, w trakcie 
których wspólnie z Komisjami 
Specjalnymi do walki z Nad-
użyciami i Spekulacją zlikwido-
wano 18 nielegalnych garbarni, 
48 potajemnych gorzelni oraz 
nielegalne ubojnie zwierząt, 
ukryte magazyny zboża i żyw-
ności. W miejscach tych zabez-
pieczono 140 litrów samogonu, 
1100 litrów zacieru (półprodukt 
do wyrobu samogonu), 1199 
skór wyprawionych i około 200 
surowych, 1,5 tony krajanki ty-
toniowej, kilka ton mięsa, 6 ton 
zboża, znaczne ilości masła i jaj. 
Ukarano 1275 osób za niele-

galny handel na sumę 202 ty-
sięcy złotych. Ponadto ORMO 
wspólnie z MO zabezpieczały 
ważne dla władzy ludowej wy-
darzenia społeczno-polityczne. 

W 1968 r. tylko na terenie 
Kielc działania MO aktywnie 
wspomagało 1206 członków 
ORMO. W kieleckich struktu-
rach ORMO funkcjonowały: In-
spektorat do spraw Ruchu Dro-
gowego liczący 51 członków, 
siedem zespołów do spraw  
nieletnich liczących 47 człon-
ków, dwie jednostki do spraw 
bezpieczeństwa na kolei li-
czące 104 osoby, jedna drużyna 
wodna licząca 24 osoby. Po-
nadto w placówkach zakłado-
wych oraz dzielnicowych pra-
cowało 975 członków ORMO. 

Wśród organizacji młodzie-
żowych, które przystąpiły 
do współpracy z MO, były: 
Związek Młodzieży Socjali-
stycznej, Związek Socjalistycz-
nej Młodzieży Polskiej czy 
Ochotnicze Hufce Pracy. 
Współpraca ta miała polegać 
na tworzeniu w tych organiza-
cjach specjalistycznych dru-
żyn, czy zespołów ORMO 
na każdym szczeblu organiza-
cyjnym, ukierunkowanych 
na ujawnianie w środowiskach 
młodzieżowych zachowań 
przestępczych oraz młodzieży 
zdemoralizowanej. Po ujaw-
nieniu takich grup MO oraz  or-
ganizacje społeczne miały po-
dejmować działania uświada-
m i a jąc o - t e r a p e u t yc z n e  
i wspierające młodych ludzi. 
Tylko w okresie od 1 do 30 
czerwca 1970 r. na ternie po-
wiatu kieleckiego młodzie-
żowe zespoły ORMO ujawniły 
44 przypadki naruszenia 
prawa wobec dzieci i mło-
dzieży lub przez młodzież. 
W Kielcach takich przypadków 
było aż 241. Wszystkie infor-
macje na ten temat zostały 
przekazane do wiadomości po-
wiatowych i miejskich struktur 
milicyjnych.  

Regulacje prawne 
Zgodnie postanowieniami 

ustawy z 13 czerwca 1967 r. 
o Ochotniczej Rezerwie Milicji 
Obywatelskiej jej funkcjonariu-
sze mieli prawo do udzielania 
pouczeń osobom naruszają-
cym porządek publiczny, legi-
tymowania osób, kontroli 
uczestników ruchu drogo-

wego, doprowadzenia osoby 
podejrzanej o popełnienie 
przestępstwa lub wykroczenia 
do funkcjonariusza milicji, lub 
do najbliższej jednostki MO. 
Mieli również prawo do stoso-
wania środków przymusu bez-
pośredniego w stosunku 
do osoby, która nie podporząd-
kowała się wydawanym jej po-
leceniom lub stawiała opór. 
Członek ORMO mógł brać 
udział w kolegiach karno-ad-
ministracyjnych w charakterze 
oskarżyciela publicznego.  

Funkcjonariusze ORMO 
służbę pełnili samodzielnie, 
a w określonych sytuacjach re-
alizowali swoje zadania wspól-
nie z milicjantami lub innymi 
funkcjonariuszami formacji 
porządku publicznego. W trak-
cie służby korzystali z takiej sa-
mej ochrony prawnej jak mili-
cjanci.  

W latach 80. struktury orga-
nizacyjne MO w wojewódz-
twie kieleckim, realizując dy-
rektywy władz centralnych, 
szykowały się do konfrontacji 
ze społeczeństwem domagają-
cym się demokratyzacji życia 
publicznego. Po wprowadze-
niu stanu wojennego w obawie 
przed atakami na jednostki 
MO, wprowadzono cało-
dobową obsadę wszystkich 
jednostek organizacyjnych. 
Milicjanci zostali wyposażeni 
w broń długą. Członkowie 
ORMO wzmacniali tę ochronę.  

Wśród organizacji tworzą-
cych aparat represji, ORMO 
jako organizacja ochotnicza, 
okazała się jedną z najbardziej 
trwałych. Rozwiązana została 
dopiero ustawą z 23 listopada 
1989 r. Pomimo faktu, że za-
kres narzędzi represyjnych tej 
formacji w porównaniu z pozo-
stałymi organami był ograni-
czony, społeczeństwo postrze-
gało członków ORMO bardzo 
negatywnie. Powodów można 
doszukiwać się w aktywności 
kontrolerskiej oraz znacznym 
ingerowaniu ORMO w życie 
społeczności lokalnych, nieak-
ceptujących indoktrynacji poli-
tycznej oraz powszechnej in-
wigilacji.  ą 
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Ochotnicza Rezerwa Milicji 
Obywatelskiej.  

Miejsce w aparacie represji  
województwa kieleckiego
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Uczestnicy I Kursu Dowódców Jednostek ORMO przy Komendzie 
Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Białogardzie, 1949 r. 
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Departament Szkolenia 
i Doskonalenia Zawo-
dowego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrz-

nych przez wiele lat wydawał fa-
chowe czasopismo zatytuło-
wane „Służba MO”. Ukazywało 
się ono w formie kilkusetstroni-
cowych książeczek, po kilka 
razy w roku. Stałe działy to mię-
dzy innymi „Prawo i praworząd-
ność”, czy „Zapobieganie prze-
stępstwom”. Ważne wątki, 
szczególnie w kontekście zmian 
społeczno-politycznych dekady 
lat 80., poruszane były między 
innymi w sekcji „Ideologia. Po-
lityka. Wychowanie”.  

MO w czasie 
„Karnawału 
Solidarności”  
Wydarzenia z lata 1980 r., 

strajki, porozumienia robotni-
ków z władzami i powstanie 
Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidar-
ność” zmieniły Polskę. Szesna-
ście miesięcy wolności spowo-
dowało, że społeczeństwo na-
uczyło się działać dla dobra 
wspólnego. Mimo wielu we-
wnętrznych różnic i sporów  
Związek był w stanie funkcjono-
wać, a jego przywódcy podej-
mować konstruktywną działal-
ność. Był to czas przebudowy 
świadomości Polaków. „Karna-
wał wolności” spowodował, że 
prawie 10 milionów obywateli 
opowiedziało się po stronie de-
mokratycznych zmian w kraju.  

Powstanie „Solidarności” 
wprowadziło pewną „odnowę”, 
także wśród milicjantów. Część 
funkcjonariuszy, szczególnie 
z jednostek średniego i niższego 
szczebla, podjęła starania 
o utworzenie Związku Zawodo-
wego Funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej. Dnia 20 maja 
1981 r. przedstawiciele 120 jed-
nostek garnizonu katowickiego 
uchwalili postulaty dotyczące 

m.in. niewykorzystywania MO 
do rozgrywek politycznych, wy-
nagrodzenia za pracę w nadgo-
dzinach i dniach wolnych oraz 
utworzenia związku zawodo-
wego milicjantów. W ciągu ko-
lejnych miesięcy ruch związ-
kowy objął 428 jednostek MO 
w 40 województwach i 3 jed-
nostki szkoleniowe, czyli około 
16 procent wszystkich jednostek 
organizacyjnych. W czerwcu 
1981 r. odbyły się dwa nieza-
leżne zjazdy delegatów MO. 
W Warszawie listę obecności 
podpisało 578 funkcjonariuszy, 
a w Katowicach 111.  

Oddolne inicjatywy milicjan-
tów nie były akceptowane przez 
najwyższe władze MO oraz kie-
rownictwo Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej. Jeszcze 
w czerwcu 1981 r. rozpoczęły się 
czystki, do października tego 
roku przeprowadzono ponad 
500 rozmów z funkcjonariu-
szami zaangażowanymi w two-
rzenie Związku Zawodowego 
Funkcjonariuszy MO, z pracy 
zwolniono około 120 osób. 

Wprowadzony 13 grudnia 
1981 r. stan wojenny zahamował 
demokratyczne zmiany w kraju. 
Nasiliła się cenzura, wzmogły się 
represje, aresztowania, zakazy, 
ograniczenia.  Komunistyczne 
władze powróciły do dawnych 
praktyk rządzenia krajem. Inter-
nowano prawie 10 tys. działaczy 
opozycji, wielu aresztowano. 
Kontynuowano rozmowy 
ostrzegawcze z milicjantami za-
angażowanymi w tworzenie nie-
zależnego związku, internowano 
co najmniej 25 funkcjonariuszy, 
trzech aresztowano pod zarzu-
tem ujawnienia członkom „Soli-
darności” tajemnicy służbowej. 

Indoktrynacja 
Dokonywane na łamach cza-

sopisma „Służba MO” analizy 
sytuacji społeczno-politycznej 
między innymi lat 80. są wyra-

zem zdumiewającego wręcz 
„karmienia” milicjantów anty-
solidarnościową propagandą. 
Wybuch społecznego niezado-
wolenia latem 1980 r. określony 
został m.in. jako „narastająca 
i zaplanowana działalność grup 
antykomunistycznych, usiłują-
cych wygrać konflikt dla wro-
gich celów politycznych”.  

Należy podkreślić, że często 
pojawiają się informacje o trud-
nościach, problemach gospo-
darczych i złych decyzjach po-
dejmowanych przez niektórych 
przywódców rządzącej partii. 
Stwierdzono na przykład, że od-
bywający się w lutym 1980 r. VIII 
Zjazd PZPR „zawiódł nadzieje 
klasy robotniczej”, a „głos i po-
stulaty mas nie zostały uwzględ-
nione”. Doprowadzić to miało 
do wzrostu społecznego napię-
cia, przede wszystkim na tle 
ekonomicznym. Wybuchające 
w kraju protesty próbowano 
sprowadzić wyłącznie do nieza-
dowolenia spowodowanego po-
garszającą się stopą życiową. 
Warto jednak podkreślić, że 
w czasie kryzysów społecznych 
czy „polskich miesięcy” oprócz 
postulatów dotyczących mate-
rialnej sfery życia pojawiały się 
także hasła dotyczące walki 
o prawa człowieka, godność, de-
mokratyzację życia i pełną su-
werenność Polski. 

Poszukiwanie wroga 
Na łamach „Służby MO” 

próbowano zidentyfikować 
jednostki i środowiska odpo-
wiedzialne za „podsycanie” na-
strojów niezadowolenia. Czę-
sto podkreślano znaczącą rolę 
intelektualistów i istniejących 
organizacji opozycyjnych, jak 
KSS KOR. Pojawiają się stwier-
dzenia, że do uzasadnionych fi-
nansowych żądań robotników 
środowiska te zaczęły „prze-
mycać” wrogie treści poli-
tyczne. Opozycjoniści dążyć 

mieli do opanowania kanałów 
informacji, wejścia w skład ko-
mitetów strajkowych oraz na-
rzucenia protestującym „do-
radztwa opozycyjnie nastawio-
nych intelektualistów”.  

Analiza wydarzeń związa-
nych z „karnawałem wolności” 
dotyczy między innymi proble-
mów z rejestracją NSZZ „Solidar-
ność”, kiedy to komunistyczne 
władze pomimo podpisanych 
porozumień sierpniowych sta-
rały się zapobiec legalizacji 
związku. Fakty te na łamach 
„Służby MO” zinterpretowano 
jako pierwszą próbę „zepchnię-
cia rodzącego się związku 
na tory działalności antypań-
stwowej”. Stwierdzono, że ogól-
nopolski strajk ostrzegawczy, 
pod pozorem walki o związek, 
w rzeczywistości miał być „wy-
muszeniem bezkarności dla ak-
tywistów związkowych i przed-
stawicieli grup antypaństwo-
wych, którzy popełnili wykro-
czenia lub przestępstwa”. Strajk 
generalny stał się w ten sposób 
skutecznym narzędziem 
w walce z władzami komuni-
stycznymi.  

Pisano, iż w środowiskach 
młodzieżowych pojawiła się 
w tym czasie tendencja do two-
rzenia nielegalnych grup „o wy-
raźnych skłonnościach do anar-
chizmu i terroryzmu”. Uwidocz-
niła się również skłonność 
do tworzenia ruchów samorzą-
dowych, w tym próby zmiany 
charakteru ideowo-politycz-
nego harcerstwa. Niezależne 
Zrzeszenie Studentów stanowić 
zaś miało „centrum działalności 
antypaństwowej”. Organizacja 
ta została określona jako zaple-
cze dla „Solidarności” przy orga-
nizowaniu wszelkich wrogich 
działań.  

Przedstawiając kolejne mie-
siące legalnego funkcjonowania 
Związku, pisano, że zaczęły się 
w tym okresie mocno aktywizo-

wać inne grupy antykomuni-
styczne, jak np. Konfederacja 
Polski Niepodległej. Działalność 
„Solidarności” pod wpływem 
„ekstremy” miała nabierać co-
raz bardziej skrajnego i konfron-
tacyjnego charakteru. Słusznie 
zauważono, że elementem łą-
czącym różne nurty opozycji 
była powszechnie deklarowana 
wrogość do socjalizmu i PZPR.  

Odkrywanie prawdy 
historycznej 
Interesujące stwierdzenia 

poczyniono w kontekście walki 
NSZZ „Solidarność” i innych or-
ganizacji opozycyjnych o ujaw-
nianie prawdziwej historii Pol-
ski. Ciekawe uwagi poczynił je-
den z autorów artykułu za-
mieszczonego w „Służbie MO” 
z 1984 r. Słusznie stwierdził, że 
„w toczącej się współcześnie 
ostrej walce o przyszłość Polski 
ważną dziedziną konfrontacji 
ideologicznej i politycznej stała 
się świadomość historyczna 
narodu”. Dodał następnie, że 
poszczególne ugrupowania 
opozycyjne w historii szukały 
genezy i uzasadnienia swego 
istnienia oraz argumentów 
świadczących o swej przydat-
ności politycznej i celowości ist-
nienia.  

Kolejne analizy prowadzą 
do jednoznacznych wniosków. 
Po sierpniu 1980 roku „siły kon-
trrewolucyjne”, takie jak KSS 
KOR, KPN czy ekstrema „Soli-
darności”, miały oprócz spraw 
społeczno-gospodarczych rów-
nież historię traktować jako 
„płaszczyznę walki z socja-
lizmem, upatrując w niej moż-
liwość zburzenia i zdeformo-
wania świadomości społecz-
nej”. Punktem wyjścia, jak to 
określono, „działań wrogich 
Polsce socjalistycznej” miało 
być hasło odkłamywania histo-
rii. W wyniku takiej taktyki do-
konać się miał proces nieko-

rzystnych zmian w świadomo-
ści społecznej narodu. Opozy-
cja kierowała tym procesem 
poprzez dyskredytowanie „ca-
łego dorobku lewicy społecznej 
w dziejach narodu”. Zdaniem 
autora artykułu „zniekształ-
cano więc obraz dziejów lewi-
cowego, marksistowsko-leni-
nowskiego internacjonalistycz-
nego nurtu polskiego ruchu ro-
botniczego”.  

Szczególnie często na ła-
mach opozycyjnej prasy opisy-
wane były dzieje Armii Krajo-
wej. Autor podkreślił, że „ukry-
wano przy tym prawdę o anty-
komunistycznej i antyradziec-
kiej polityce i działalności kie-
rowniczych czynników tej or-
ganizacji”. Eksponowano po-
staci, które zasłynęły z bez-
względnej walki z komuni-
stami. Z wyrzutem stwierdził, 
że w latach 1980–1981 w opozy-
cyjnych czasopismach za-
mieszczono około 400 artyku-
łów historycznych, w tym zale-
dwie dwa o Leninie! W ogóle 
nie było zaś tekstów o Ludo-
wym Wojsku Polskim, Gwardii 
Ludowej czy Armii Ludowej! 

Autor podkreślił, że w latach 
80. opozycja posługując się pla-
katem z końca 1944 ., przedsta-
wiającym Armię Krajową jako 
„zaplutego karła reakcji”, 
chciała w ten sposób uzasadnić 
ataki na partię komunistyczną. 
Operowanie tym plakatem 
miało być „szczególnie cy-
niczną formą manipulowania 
historią, był to bowiem fakt 
oderwany, sprzeczny z cało-
kształtem polityki PPR wobec 
AK, zapoczątkowanej jeszcze 
w okresie okupacji”.  

Poznawanie prawdy histo-
rycznej i jej propagowanie 
przez środowiska opozycyjne, 
na łamach „Służby MO” okre-
ślone zostało jako działanie, 
które zapoczątkowało proces 
niekorzystnych zmian w świa-
domości narodu. 

Przepojone komunistyczną 
propagandą teksty miały pełnić 
rolę ideologicznego przewod-
nika dla funkcjonariuszy. Choć 
część środowiska milicyjnego 
po powstaniu NSZZ „Solidar-
ność” włączyła się w nurt prze-
mian demokratycznych, proces 
ten został zatrzymany. 
Po wprowadzeniu stanu wo-
jennego indoktrynacja nasiliła 
się, a milicjanci, którzy próbo-
wali się jej przeciwstawić, byli 
szykanowani. Prawdziwe 
zmiany w tym środowisku roz-
poczęły się dopiero po przeło-
mie roku 1989.  

 
Doktor Marzena Grosicka 
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W służbie… komunistycznej 
propagandy. Indoktrynacja Milicji Obywatelskiej

Zorganizowany przez „Solidarność” demonstracyjny przejazd przez 
centrum Warszawy w kierunku budynku KC PZPR, zablokowany przez 

funkcjonariuszy MO, 1981 r. 

W różnych mundurach. Formacje policyjne w Polsce
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Czasopismo „Służba MO”
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