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Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest działalność Milicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1949. 
Artykuł zawiera ogólne informacje na temat jej tworzenia, organizacji, działania, a także dane staty-
styczne dotyczące pochodzenia społecznego funkcjonariuszy, ich wykształcenia i przynależności do 
partii politycznych.
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Abstract
The subject of the article is the activity of Civic Militia in Lover Silesia between 1945–1949. The 
article contains general information about the formation, organization, functioning of this institution 
and statistical information on the structure of origin, education and affiliation of militiamen to politi-
cal parties.
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Wprowadzenie1. 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią zespoły aktowe dotyczące działalno-
ści Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu oraz podległych jed-
nostek, zgromadzone w oddziale IPN we Wrocławiu. Zawierają one szereg informacji 
dotyczących tworzenia i funkcjonowania tej instytucji, jak również opinie dotyczące ży-
cia politycznego, gospodarczego czy nastrojów wśród ludności ówczesnego wojewódz-
twa wrocławskiego. Składają się na nie raporty sytuacyjne, meldunki nadzwyczajne, 
sprawozdania z pracy poszczególnych służb. Część tych dokumentów oznaczona była 
jako ściśle tajne, a klauzulę tajności zniesiono w 2002 r. Teczki aktowe obejmujące 
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swym zakresem temat niniejszego artykułu odnoszą się do lat 1945–1949. Istotne infor-
macje dotyczące współpracy milicji i prokuratury oraz podejmowanej przez prokurato-
rów działalności edukacyjnej wobec funkcjonariuszy milicji zawierają zgromadzone we 
wrocławskim IPN teczki aktowe dotyczące organizacji i działalności prokuratury. Istot-
ne informacje związane m.in. ze stanem bezpieczeństwa i działalności poszczególnych 
jednostek milicji zawierają zgromadzone w Archiwum Państwowym we Wrocławiu 
sprawozdania sytuacyjne sporządzane przez organy administracji. 

Tworzenie i struktura Milicji Obywatelskiej2. 

Od marca 1945 r. w Krakowie rozpoczęto organizowanie batalionu operacyjnego 
MO, który miał zostać skierowany na Dolny Śląsk. Jego dowódcą mianowano 9 kwietnia 
1945 r. mjr. Władysława Mazura. W skład batalionu wchodziło 550 osób1. Początkowo 
członkowie batalionu zostali skierowani do Oleśnicy, gdzie dotarli 11 kwietnia 1945 r., 
a następnie do Trzebnicy, gdzie zorganizowano komendę powiatową. Podjęto także dzia-
łania celem organizacji komend powiatowych w Sycowie, Oleśnicy, Oławie, Namysło-
wie, Miliczu i Brzegu2. Pierwsza grupa milicjantów, która udała się do Wrocławia po 
zaprzestaniu na jego terenie działań wojennych, wynosiła 50 osób. Ich dowódcą był kpt. 
Boniński, zastępca operacyjny mjr. Mazura3. W połowie kwietnia 1945 r. na Dolny Śląsk 
przybyła kolejna grupa operacyjna pod dowództwem mjr. Eugeniusza Dowkana4. W okre-
sie od 1 do 18 maja 1945 r. rozpoczęto organizację dalszych komend powiatowych5.

Do 15 maja przyjęto do milicji tylko 44 osoby6. Na dzień 18 maja 1945 r. stan liczeb-
ny funkcjonariuszy milicji we Wrocławiu został powiększony do ok. 200 osób pochodzą-
cych spośród miejscowych Polaków. Stan osobowy w województwie wrocławskim wy-
nosił w tym czasie 13 oficerów oraz 500 funkcjonariuszy. Osobami tymi obsadzono 21 
powiatów. Ze względu na bardzo trudną sytuację (rozgrabianie majątku przez żołnierzy 

 1 W. Fijałkowski, Milicja Obywatelska i Służba Bezpieczeństwa w województwie wrocławskim w latach 
1945–1987, Wrocław 1989, s. 22. W skład batalionu wchodziło 356 milicjantów z Batalionu Zapasowego 
w Krakowie, 50 milicjantów z Batalionu Zapasowego Ostrowiec–Radom i 55 milicjantów z Warszawy. 
Pozostali przyjęci zostali w drodze przeprowadzonego werbunku.
 2 M. Sodel, W walce o ład i bezpieczeństwo na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław 1979, s. 78. W. Fijałkowski, op. cit., s. 22. Władysław Mazur nazywał się wła-
ściwie Władysław Marchoł, pseudonim Mazur. W sporządzanych dokumentach podpisywał się jako Włady-
sław Mazur.
 3 IPN Wr 145/56 Raporty sytuacyjne KWMO z siedzibą w Legnicy 1945. Raport z dnia 18 maja 1945 r., 
k. 2. Prezydent Wrocławia Drobner planował samodzielnie powołać milicję, od czego odstąpił dopiero po 
rozmowach z Bonińskim.
 4 M. Sodel, op. cit., s. 79.
 5 W. Fijałkowski, op. cit., s. 22. Były to komendy w Wołowie, Środzie Śląskiej, Górze Śląskiej, Lubi-
nie, Legnicy, Żaganiu, Dzierżoniowie, Strzelinie, Ząbkowicach, Kłodzku, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze 
i Wałbrzychu.
 6 W. Fijałkowski, op. cit., s. 23.
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sowieckich, ludność cywilną i samych milicjantów) zgłaszano konieczność zatrudnienia 
przynajmniej 1500 milicjantów, w tym przynajmniej 300 w samym Wrocławiu7.

Siedziba komendy wojewódzkiej wstępnie znajdowała się w Trzebnicy, a następnie 
w lipcu 1945 r. została przeniesiona do Legnicy. W dniu 9 lipca 1945 r. wojskowe wła-
dze sowieckie nakazały wszystkim instytucjom, w tym milicji oraz ludności cywilnej, 
przeniesienie się do jednej dzielnicy, co spowodowało poważne problemy w jej funkcjo-
nowaniu8. W połowie października 1945 r. siedziba komendy wojewódzkiej została 
przeniesiona do Wrocławia9. 

W kompetencje milicji wchodziły urzędy bezpieczeństwa, dochodziło do areszto-
wań funkcjonariuszy oraz odbierania im broni. Podobną postawę prezentowali sowieccy 
komendanci wojenni, a sytuacja zmieniła się dopiero po zniesieniu tej instytucji. Często 
dochodziło do zabójstw milicjantów, m.in. w wyniku napadów i rabunków dokonywa-
nych przez żołnierzy sowieckich, polskich czy maruderów różnych narodowości10. Nie-
rzadko zdarzały się aresztowania milicjantów w związku z popełnianymi przez nich 
przestępstwami11, a także miały miejsce dezercje funkcjonariuszy12. 

W lipcu 1945 r. w województwie wrocławskim zatrudniano 35 oficerów, 252 pod-
oficerów i 1458 funkcjonariuszy. Nosili oni różnego rodzaju mundury niemieckie (60%), 
a pozostali ubrania cywilne. Tylko połowa z nich posiadała broń różnego rodzaju. Przy 
komendzie wojewódzkiej utworzono kompanię operacyjną w liczbie 90 osób i pluton 
sztabowy w liczbie 35 osób13. W sierpniu 1945 r. stan osobowy w województwie wyno-
sił 54 oficerów, 886 podoficerów, 6040 szeregowych i 216 pracowników cywilnych. 
W tym też czasie obsadzono 33 powiaty i 5 miast wydzielonych. Na ich terenie zorgani-

 7 IPN Wr 145/56 Raporty sytuacyjne KWMO z siedzibą w Legnicy 1945. Raport z dnia 18 maja 1945 r., k. 2. 
 8 IPN Wr 145/56 Szyfrogram nr 1 z 14 lipca 1945 r., k. 3.
 9 M. Sodel, op. cit., s. 80.
 10 IPN Wr 145/56 Raport sytuacyjny za okres od 15 czerwca do 15 lipca 1945 r., z dnia 16 lipca 1945 r., 
k. 4–6. „Współpraca z sowieckimi komendantami wojennymi jest w 40% powiatów nie dobra, a zdarzają się 
wypadki jak np. w powiecie Jelenia Góra […] gdzie komendant wojenny mjr. Smyrnow prześladuje M.O. 
i wszystkich polaków wyraźnie faworyzując niemców […]. Są natomiast powiaty gdzie komendanci wojen-
ni przekazali władze całkowicie władzom administracyjnym polskim” [pisownia oryginalna]. IPN Wr 
145/56 Raport sytuacyjny za okres od 15 lipca do 5 sierpnia 1945 r., z dnia 6 sierpnia 1945 r., k. 7–9. IPN 
Wr 145/56 Raport sytuacyjny za okres od 21 do 30 września 1945 r., k. 20–22. IPN Wr 145/56 Raport sytu-
acyjny za okres od 10 do 20 października 1945 r., k. 29–32. IPN Wr 145/56 Raport sytuacyjny za okres od 
10 do 20 listopada 1945 r., k. 42–44. IPN Wr 145/56 Raport sytuacyjny za okres od 20 do 30 listopada 
1945 r., k. 46–49. IPN Wr 145/56 Raport sytuacyjny za okres od 1 do 10 grudnia 1945 r., k. 52–55.
 11 IPN Wr 145/56 Raport sytuacyjny za okres od 10.09 do 20.09.1945 r., z 22.09.1945 r., k. 16–17.
 12 IPN Wr 145/56 Raport sytuacyjny za okres od 21 do 30 września 1945 r., k. 20–22 (10 dezercji), IPN 
Wr 145/56 Raport sytuacyjny za okres od 1 do 10 października 1945 r., k. 24–25 (3 dezercje), IPN Wr 
145/56 Raport sytuacyjny za okres od 20 do 30 października 1945 r., k. 34–35 (3 dezercje), IPN Wr 145/56 
Raport sytuacyjny za okres od 1 do 10 listopada 1945 r., k. 37–40 (3 dezercje), IPN Wr 145/56 Raport sytu-
acyjny za okres od 1 do 10 grudnia 1945 r., k. 55–58 (2 dezercje), IPN Wr 145/56 Raport sytuacyjny za okres 
od 10 do 20 grudnia 1945 r., k. 60–63 (2 dezercje).
 13 IPN Wr 145/56 Raport sytuacyjny za okres od 15 czerwca do 15 lipca 1945 r., z dnia 16 lipca 1945 r., k. 4–6.
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zowano 52 komisariaty i 264 posterunki. Wraz ze wzrostem liczebności kadry spadł stan 
uzbrojenia. Zwracano uwagę na brak kwalifikacji funkcjonariuszy milicji do pełnienia 
stanowisk kierowniczych14. 

We wrześniu 1945 r. zatrudniano 67 oficerów, 1182 podoficerów, 7258 szerego-
wych oraz 418 pracowników cywilnych. Brakowało ciepłych płaszczy, bielizny oraz 
obuwia. Broń pochodziła z różnych źródeł – była przekazywana przez komendantów 
wojennych, znajdowana, wydobywana z rzek, szczególnie Odry i Nysy. W tym czasie 
funkcjonowało 128 posterunków i 19 komisariatów w miastach wydzielonych15.

Na dzień 10 listopada 1945 r. stan osobowy w województwie wrocławskim wyno-
sił 90 oficerów, 1109 podoficerów, 3899 szeregowych i 265 pracowników cywilnych. 
Z milicji usunięto część funkcjonariuszy niespełniających wymogów służby. Uzbrojenie 
było zabezpieczone w całości, lecz nadal brakowało odzieży. W komendzie wojewódz-
kiej nie były w pełni obsadzone wydziały służby zewnętrznej i kryminalnej służby śled-
czej, natomiast w pełni obsadzony był m.in. wydział polityczno-wychowawczy. W tym 
czasie zastosowano wobec funkcjonariuszy 140 kar dyscyplinarnych (w tym areszty lek-
kie i średnie), a 10% spraw skierowano do prokuratur. Powodem stosowania kar były 
nadużycia władzy, niewykonywanie rozkazów, kradzieże16. W lutym 1946 r. ogólna licz-
ba funkcjonariuszy wynosiła 5541 osób, w tym około 150 z nich było oficerami17. 
W okresie od maja do lipca wydalono dyscyplinarnie 176 funkcjonariuszy, ukarano dys-
cyplinarnie 876, a 101 osób zdezerterowało18. Komisje weryfikacyjne na koniec wrze-
śnia usunęły 272 funkcjonariuszy ze służby. We wrześniu aresztowano i przekazano do 
sądów 31 funkcjonariuszy, którym zarzucono działalność polityczną, antyrządową i an-
tysemityzm19. W tym czasie wymierzono 300 kar dyscyplinarnych20. Do końca listopada 
w wyniku akcji weryfikacyjnej usunięto z szeregów milicji 674 osoby21. 

Poziom pracy organów milicji był oceniany jako niezwykle niski. Funkcjonariusze 
nie znali i nie rozumieli przepisów prawa oraz wykazywali minimalną inicjatywę w wy-

 14 IPN Wr 145/56 Raport sytuacyjny za okres od 15 lipca do 5 sierpnia 1945 r., z dnia 6 sierpnia 
1945 r., k. 7–9.
 15 IPN Wr 145/56 Raport sytuacyjny za okres od 5 sierpnia do 10 września 1945 r., z dnia 14 września 
1945 r., k. 10–13.
 16 IPN Wr 145/56 Raport sytuacyjny z dnia 12 listopada 1945 r., k. 14–15. Wacław Fijałkowski w swej 
książce podaje, że na przełomie 1945 i 1946 r. dokonano weryfikacji kadr z uwagi na to, że stan faktyczny 
był wyższy o 40% od stanu etatowego; idem, op. cit., s. 25.
 17 IPN Wr 145/172 Sprawozdanie z dnia 19 lutego 1946 r., k. 14–22.
 18 IPN Wr 145/171 Raport sytuacyjny za okres 1–31.07.1946 r., k. 115–122.
 19 IPN Wr 145/172 Sprawozdanie z pracy polityczno-wychowawczej za okres od 1 do 30 września 
1946 r., k. 71–80.
 20 IPN Wr 145/171 Raport sytuacyjny za czas od 1 do 30 września 1946 r., z 10 października 1946 r., 
k. 127–132.
 21 IPN Wr 145/171 Sprawozdanie z pracy polityczno-wychowawczej za okres od 1 do 30 listopada 
1946 r., k. 137–148. 
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krywaniu sprawców przestępstw. Uniemożliwiało to sprawne i szybkie zakończenie 
spraw, a duży ich odsetek umarzano. Powody tego widziano w braku odpowiedniego 
stopnia inteligencji, wykształcenia i wyszkolenia, jak również braku dostatecznych kwa-
lifikacji do ścigania przestępstw. Wpływało to negatywnie na szybkość i jakość pracy 
wymiaru sprawiedliwości. Konsekwencją powyższego była także konieczność dokładne-
go określania czynności do wykonania i wielokrotnego uzupełniania dochodzeń. Dodat-
kowym utrudnieniem była niewystarczająca obsada komisariatów i posterunków22. Na 
282 etaty służby śledczej we wrześniu 1946 r. 28 etatów nie było obsadzonych23, w listo-
padzie na 330 etatów zatrudniano 266 osób24, w grudniu zaś na 364 etaty – 294 osoby25. 

Liczbę przedwojennych policjantów pracujących w jednostkach milicji określano 
na 1% składu osobowego. Byli przeważnie zatrudnieni jako referenci śledczy w powia-
tach, gdzie z uwagi na swoje doświadczenie prowadzili referaty śledcze. Określano ich 
jako lojalnych, ale niebiorących większego udziału w życiu politycznym i społecznym. 
Liczbę byłych, ujawnionych żołnierzy Armii Krajowej pracujących w jednostkach mili-
cji określano na 1%. Oceniano ich jako osoby dobrze wywiązujące się ze swoich obo-
wiązków i w większości nie należące do żadnej partii politycznej26.

Ze względu na dużą liczbę wakatów, jakie powstały w wyniku działania komisji 
weryfikacyjno-personalnych, zachodziła konieczność ich szybkiej obsady. Uważano, że 
powinny być obsadzone nawet szeregowymi funkcjonariuszami, którzy dawali gwaran-
cję rzetelnego wykonywania obowiązków. Prace miały być zakończone do 15 września 
1946 r.27 W październiku 1946 r. informowano, że akcja werbunkowa w związku z we-
ryfikacją funkcjonariuszy nie jest w stanie uzupełnić braków kadrowych. Zwracano 
uwagę, że z szeregów milicji usunięto „element nieodpowiedni”, który stanowili jednak 
milicjanci posiadający praktykę w pracy. Systematycznie podejmowano działania mają-
ce na celu stworzenie „pewnych politycznie” kadr. Zamierzano to osiągnąć „przez cał-
kowite uświadomienie polityczne”. Akcje uświadamiające zwiększono w związku 

 22 IPN Wr 33/867 Protokół wizytacji Prokuratury Sądu Okręgowego w Brzegu w dniach 5–10 lutego 
1947 r., k. 30–31. IPN Wr 33/868 Protokół wizytacji Prokuratury Sądu Okręgowego w Głogowie z siedzibą 
w Nowej Soli przeprowadzonej w dniach od 27 maja do 2 czerwca 1947 r., k. 30–31. IPN Wr 33/871 Proto-
kół wizytacji Prokuratury Sądu Okręgowego w Oleśnicy, dokonanej w dniach 4–9 grudnia 1946 r. przez 
wiceprokuratora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Wojciecha Czownickiego, k. 31–32. IPN Wr 33/874 
Protokół wizytacji Prokuratury Sądu Okręgowego we Wrocławiu, prowadzonej w kwietniu i maju 1947 r. 
przez Prokuratora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu dr. Wiktora Gajewskiego i wiceprokuratora Sądu Ape-
lacyjnego we Wrocławiu Wojciecha Czownickiego, k. 89.
 23 IPN Wr 145/171 Sprawozdanie z pracy służby śledczej za wrzesień 1946 r., k. 94–99.
 24 IPN Wr 145/171 Sprawozdanie z pracy służby śledczej za listopad 1946 r., k. 106–110.
 25 IPN Wr 145/172 Sprawozdanie z pracy służby śledczej za grudzień 1946 r., k. 6–12.
 26 IPN Wr 145/172 Sprawozdanie z pracy polityczno-wychowawczej za okres od 15 kwietnia do 15 maja 
1946 r., k. 25–35. W tym czasie za pracę 214 milicjantów otrzymało nagrody pieniężne. Oceniano, że wpły-
wało to pozytywnie na pozostałych funkcjonariuszy.
 27 IPN Wr 145/172 Sprawozdanie z odprawy zastępców komendantów powiatowych MO z dnia 1 wrze-
śnia 1946 r., k. 55.
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z kampanią wyborczą do Sejmu Ustawodawczego. Zwrócono także uwagę na większą 
czujność celem ujawnienia „wszelkich przejawów roboty i propagandy reakcyjnej i an-
typaństwowej”28. 

Z uwagi na wystąpienia antysemickie w jednostkach milicji prowadzono akcję 
walki z antysemityzmem. Próby sprowokowania zajść były natychmiast likwidowane 
przez MO i UBP. Wśród funkcjonariuszy prowadzono w tym zakresie wykłady, poga-
danki oraz seminaria (3 przeprowadzono w komendzie wojewódzkiej, a 32 w komen-
dach powiatowych), a także indywidualne rozmowy z funkcjonariuszami, którzy „mo-
gliby być na podstawie obserwacji prawdopodobnie antysemitami”. W ich wyniku 
w sierpniu 1946 r. usunięto z milicji 19 funkcjonariuszy, a 5 za wystąpienia antysemickie 
aresztowano29. W październiku tego roku aresztowano i usunięto z MO jednego funkcjo-
nariusza30, a w listopadzie trzech funkcjonariuszy za „uprawianie czynnego antysemity-
zmu”. Twierdzono, że problem ten w niedługim czasie przestanie istnieć31. 

Na dzień 1 lutego 1947 r. stan komendy wojewódzkiej wynosił 5685 osób (108 
oficerów, 796 podoficerów, 4376 szeregowych i 405 pracowników cywilnych)32.

Praca dochodzeniowa w jednostkach terenowych uniemożliwiała planowe pełnie-
nie służby obchodowej. Dzielnicowi i obwodowi nie byli odprawiani do służby przez 
komendantów i często nie znali swoich obowiązków oraz nie składali sprawozdań ze 
służby. Zdarzało się, że dokumentacja w jednostkach zawierała fikcyjne wpisy bądź nie 
była w ogóle prowadzona33.

 28 IPN Wr 145/172 Sprawozdanie z pracy polityczno-wychowawczej za okres od 1 do 31 października 
1946 r., k. 88–95. Prowadzono m.in. pogadanki pt. „Druga rocznica powstania Milicji Obywatelskiej”, „Kto 
przeszkadza w odbudowie Polski”, „XI Sesja KRN”. Odbywały się także dalsze seminaria dla zastępców 
komendantów powiatowych i instruktorów powiatowych do spraw polityczno-wychowawczych. Przeprowa-
dzono także 10-dniowy kurs dla komendantów powiatowych i instruktorów powiatowych do spraw politycz-
no-wychowawczych, który obejmował powyższe zagadnienia oraz dotyczące nowej ordynacji wyborczej. 
Nadal odczuwano braki w umundurowaniu. W komendzie wojewódzkiej przystąpiono do współzawodnictwa 
pracy. Brano pod uwagę punktualność, szybkość, porządek, dokładność, wyniki i osiągnięcia, wygląd ze-
wnętrzny, poziom uświadomienia politycznego i obywatelskiego oraz pracę kulturalno-oświatową.
 29 IPN Wr 145/172 Sprawozdanie z pracy polityczno-wychowawczej za okres od 1 lipca do 1 sierpnia 
1946 r., k. 48–53. Sprawozdanie z pracy polityczno-wychowawczej za okres od 1 do 30 września 1946 r., 
k. 71–80.
 30 IPN Wr 145/172 Sprawozdanie z pracy polityczno-wychowawczej za okres od 1 do 31 października 
1946 r., k. 88–95.
 31 IPN Wr 145/172 Sprawozdanie z pracy polityczno-wychowawczej za okres od 1 do 30 listopada 
1946 r., k. 98–109.
 32 IPN Wr 145/183 Sprawozdanie z działalności Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we 
Wrocławiu za okres od 1 grudnia 1946 r. do 1 lutego 1947 r., k. 49–51. W tym czasie przyjęto 749 osób, 
a zwolniono 220, wydalono na podstawie rozpracowania – 33, weryfikacji – 8, wyroku sądowego – 26. 
Udzielono 197 pochwał. W tym okresie dokonano zabójstw 19 funkcjonariuszy, 23 zdezerterowało.
 33 IPN Wr 145/183 Raport sytuacyjny z 8 lipca 1947 r., k. 1–27. Funkcjonariusze milicji brali nadto 
czynny udział w komisjach sanitarnych organizowanych przez lekarzy powiatowych, w zakresie przeciw-
działania chorobom wenerycznym i zakaźnym oraz podejmowali czynności w ramach zwalczania żebrac-
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Problem stanowiły negatywne zachowania milicjantów objawiające się jako opil-
stwo, łapownictwo, bezczynność służbowa, jak również ucieczki więźniów. W związku 
z nimi podjęto decyzję, aby przy najbliższej sprawie sądowej prowadzonej przeciwko 
milicjantom z powodu ucieczki więźnia zarządzony został proces pokazowy34. W listopa-
dzie 1947 r. stan dyscypliny wśród funkcjonariuszy milicji uległ pogorszeniu, co tłuma-
czono faktem wyjazdów szkoleniowych komendantów posterunków i komendantów po-
wiatowych35. Narzekano też na przeciążenie pracą. Było to spowodowane nieobsadzeniem 
wielu stanowisk oraz często organizowanymi szkoleniami36. W styczniu 1948 r. zatrud-
niano 101 oficerów, 1182 podoficerów i 3118 szeregowych37. Czas pracy wynosił średnio 
od 12 do 16 godzin, w tym w niedziele i święta. W wyniku prowadzonych kontroli ponad 
500 milicjantów, ze względu na przeszłość i działalność przed wstąpieniem do MO, zali-
czono „do elementu politycznie niepewnego”. Uznano, że zachodziła wobec nich ko-
nieczność wydalenia z szeregów milicji. Byli to członkowie organizacji podziemnych 
NSZ, WIN „oraz ludzie bezpośrednio bądź pośrednio związani z inicjatywą prywatną”. 
Nie czyniono tego jedynie z powodu braków kadrowych i niezaspokajającego potrzeb 
werbunku38. Notowano wypadki występowania milicjantów z partii. W kwietniu 1948 r. 
bez obsady pozostawało 9 stanowisk komendantów powiatowych oraz 18 zastępców po-
lityczno-wychowawczych. Jakość pracy określano jako niską39. W wyniku zakończonej 
w listopadzie 1948 r. „czystki” funkcjonariuszy milicji wydalono 15 oficerów i osób na 
stanowiskach oficerskich, 87 podoficerów, szeregowych i pracowników cywilnych. Uka-
rano odpowiednio 43 oficerów i osób na stanowiskach oficerskich oraz 301 podoficerów, 
szeregowych i pracowników cywilnych. Uważano, że „czystka” miała pozytywny wpływ 
na stan dyscypliny w poszczególnych jednostkach40. Nie ujawniono negatywnych nastro-

twa i włóczęgostwa. Dla przykładu w Kożuchowie utworzono trzy komisje sanitarne, w skład których we-
szli delegaci zrzeszeń kupieckich i dzielnicowi. Prowadziły one kontrole sklepów i hoteli.
 34 IPN Wr 145/183 Raport sytuacyjny Wojewódzkiej Komendy MO we Wrocławiu za październik 
1947 r., k. 73–77. W okresie sprawozdawczym ukarano 120 milicjantów za drobne przewinienia dyscypli-
narne.
 35 IPN Wr 145/183 Raport sytuacyjny Wojewódzkiej Komendy MO we Wrocławiu za listopad 1947 r., 
k. 80–83. W okresie tym zatrzymano 13, a ukarano dyscyplinarnie 132 funkcjonariuszy. 
 36 IPN Wr 145/229 Raport sytuacyjny Wojewódzkiej Komendy MO we Wrocławiu za styczeń 1948 r., 
k. 4–8. W tym czasie aresztowano 7 milicjantów (2 za dezercję, 5 za przestępstwa kryminalne).
 37 W. Fijałkowski, op. cit., s. 26.
 38 IPN Wr 145/229 Raport sytuacyjny Wojewódzkiej Komendy MO we Wrocławiu za luty 1948 r., 
k. 9–13. W tym czasie aresztowano 14 milicjantów, w tym za dezercję – 4, postrzelenie – 2, pijaństwo – 1, 
kradzież – 2, nadużycie władzy – 2, inne – 3. Dyscyplinarnie ukarano 145 funkcjonariuszy. Określano, że 
60% przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy miało związek z nadużyciem przez nich alkoholu. 
W powiatach jeleniogórskim, bystrzyckim, kłodzkim, zgorzeleckim „notowano wypadki współpracy funk-
cjonariuszy MO z bandą”. Z kolei przypadki nasilenia antysemityzmu, „wrogiego ustosunkowania się” do 
rządu i ZSRR notowano w Komendzie Miasta MO we Wrocławiu.
 39 IPN Wr 145/229 Raport sytuacyjny Wojewódzkiej Komendy MO we Wrocławiu za kwiecień 1948 r., 
k. 39–43.
 40 IPN Wr 145/229 Raport sytuacyjny z dnia 9 grudnia 1948 r., k. 71–83.



38

Andrzej Lichwa 

jów funkcjonariuszy milicji w czasie kongresu zjednoczeniowego PPR i PPS. Brali oni 
udział w akcji przedkongresowej, jednak stopień ich uświadomienia określano jako niski. 
Jako konsekwencje złej pracy polityczno-wychowawczej wytykano dużą religijność mi-
licjantów i znajdowanie się pod wpływem kleru. Stwierdzano także wrogie nastawienie 
do panującego ustroju i ZSRR41. 

W wyniku dalszej weryfikacji 336 funkcjonariuszy zakwalifikowano jako nienada-
jących się do służby, natomiast 174 mianowano na wyższe stanowiska (w tym 5 na sta-
nowiska komendantów powiatowych i 54 na stanowiska komendantów posterunków). 
Mimo to dyscyplina pracy w niektórych komendach (Jelenia Góra, Żagań, Bystrzyca, 
Góra, Kłodzko) była na bardzo niskim poziomie. Systematyczne „oczyszczanie szere-
gów MO” zwiększało liczbę wolnych stanowisk. Na 1878 kandydatów przyjęto 611. Na 
koniec 1948 r. było 509 wakatów, w tym 221 na stanowiskach oficerskich i podoficer-
skich42. Jedno z najczęstszych wykroczeń stanowiło zaniedbywanie obowiązków służ-
bowych, co wiązało się m.in. z obciążeniem pracą43. W styczniu 1949 r. brakowało 549 
funkcjonariuszy, natomiast liczba przyjętych do MO nie przekraczała 20% werbowa-
nych osób44.

W lutym 1949 r. przystąpiono do organizowania pierwszych spółdzielni produkcyj-
nych. Z uwagi na towarzyszące im zdarzenia komendant wojewódzki na jednej z od-
praw polecił „wziąć w specjalną opiekę ośrodki spółdzielcze i członków spółdzielni”. 
Akcja werbunkowa nadal nie przynosiła żadnych zmian odnośnie do zmniejszenia ob-
ciążenia funkcjonariuszy45. Nadal trwała „czystka”, braki kadrowe utrudniały pracę, 
a ponadto istniały problemy z dyscypliną i właściwym zachowaniem funkcjonariuszy. 
W grudniu 1949 r. planowano uzupełnienie osób na stanowiskach funkcyjnych46. 

 41 IPN Wr 145/229 Raport sytuacyjny z dnia 10 stycznia 1949 r. za grudzień 1949 r., k. 84–92. „[…] 
w Wałbrzychu milicjanci poświęcili 1 dzień pracy w kopalni wydobywając przeszło 400 ton węgla. […] 
zawodowi górnicy pracując w tej samej ilości co funkcjonariusze MO wydobyli mniej o 72 tony węgla. […] 
Po zapadniętych Uchwałach Kongresowych daje się zauważyć lepsze podejście klasowe milicjantów do 
ludności, widać głębsze zainteresowanie w stosunku do zagadnień walki klasowej”.
 42 IPN Wr 145/229 Sprawozdanie z dnia 30 grudnia 1948 r., k. 108–110.
 43 IPN Wr 145/248 Raport sytuacyjny z dnia 8 lutego 1949 r. za styczeń 1949 r., k. 4–10.
 44 IPN Wr 145/248 Raport sytuacyjny z dnia 8 marca 1949 r. za luty 1949 r., k. 11–16.
 45 IPN Wr 145/248 Raport sytuacyjny z dnia 8 kwietnia 1949 r. za marzec 1949 r., k. 17–20. Komendant 
Wojewódzki MO we Wrocławiu ppłk Orłowski pisał „[…] walka klasowa na wsi w ośrodkach spółdzielni 
produkcyjnych rozgorzała do czerwoności. Członkom spółdzielni odmawia się pomocy sąsiedzkiej. Istnieją 
fakty odgrażania się, członkowie są często terroryzowani. Walka ta wkroczyła nawet na teren rodzin. […] 
Komitetowi organizacyjnemu jednej spółdzielni, wybierającemu się samochodem do województwa prze-
dziurawiono opony. W czasie obrad jakie prowadziłem osobiście wybito szyby”.
 46 IPN Wr 145/248 Raport sytuacyjny z 9 lipca 1949 r. za czerwiec 1949 r., k. 28–29. IPN Wr 145/248 
Raport sytuacyjny za lipiec 1949 r., k. 30–31. Komendant MO, ppłk Orłowski pisał „Uchwała Watykanu, 
«cud lubelski» i towarzysząca im wzmożona działalność wroga klasowego na odcinku dywersji i sabotażu 
w miesiącu sprawozdawczym odkryły przed nami nowe luki i nie domagania naszych szeregów w walce 
z wrogiem. […] Czystka szeregów w dalszym ciągu trwa, kierownictwo Komenda Pow. i Miast daleko 
nieodpowiednie, obciążenie pracą milicjantów w dalszym ciągu duże. Wydziały Służby Śledczej i Ze-



39

Wybrane zagadnienia dotyczące działalności Milicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1949

W województwie wrocławskim funkcjonowały jednostki milicji kolejowej i rzecz-
nej. W czerwcu 1947 r. były to: Komisariat Kolejowy MO we Wrocławiu (49 osób), 
Komisariat Kolejowy MO w Legnicy (4 osoby), Komisariat Rzeczny MO we Wrocła-
wiu (47 osób), Komisariat Rzeczny MO w Głogowie (4 osoby). Ze względu na rozle-
głość teren działania komisariatu rzecznego i kolejowego był podzielony na dzielnice, 
które obsługiwali dzielnicowi. Milicja rzeczna zajmowała się egzekwowaniem zakazu 
kąpieli, nielegalnego połowu ryb, kontrolą przepływających statków. Na terenie kolejo-
wym notowano często kradzieże walizek, dokumentów, przesyłek, włóczęgostwo, jazdę 
bez biletów, brak dokumentów, wywóz mienia. Zwracano uwagę na konieczność uzu-
pełnienia stanu osobowego w komisariatach rzecznych i kolejowych47. Milicja drogowa 
zajmowała się m.in. przeprowadzaniem kontroli na drogach we wszystkich powiatach 
województwa dolnośląskiego oraz sprawdzaniem właściwego rozmieszczenia znaków 
drogowych48. 

Od 1946 r. rozpoczęto prowadzenie albumu rozpoznawczego przestępców. Prze-
prowadzono także kurs daktyloskopii w komendach powiatowych milicji49. Na terenie 

wnętrznej przeciążone pracą z braku ludzi, trudności się piętrzą. [...] Cud Lubelski nie ominął funkc., którzy 
wykorzystując możliwość wyjazdu do Lublina (konwuj) sami rozsiewali wieści o «cudzie», widzianym 
przez nich na własne oczy” [pisownia oryginalna]. IPN Wr 145/248 Raport sytuacyjny za listopad 1949 r., 
k. 38–39. IPN Wr 145/248 Raport sytuacyjny za grudzień 1949 r., k. 40–41.
 47 IPN Wr 145/183 Sprawozdanie z dnia 7 czerwca 1947 r., w sprawie milicji kolejowej i rzecznej, 
k. 28–34. W czerwcu 1947 r. przez wrocławski komisariat rzeczny ukaranych zostało 13 osób, zarekwiro-
wano 5 wędek. Skontrolowano 5 statków i 34 barki. Funkcjonariusze z komisariatu kolejowego wylegity-
mowali na Dworcu Głównym we Wrocławiu 700 osób, z których 9 zatrzymano, a 14 osobom zarekwiro-
wano wywożone mienie. Funkcjonariusze z posterunku w Legnicy przeprowadzili 3 kontrole, w trakcie 
których wylegitymowali 186 osób, z których zatrzymano 17. Zarekwirowano też wywożone mienie. IPN 
Wr 145/183 Sprawozdanie z działalności Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu za 
okres od 1 grudnia 1946 r. do 1 lutego 1947 r., k. 49–51. W okresie od 1 grudnia 1946 r. do 1 lutego 1947 r. 
milicja kolejowa dokonała 140 obław, 150 kontroli pociągów. Zatrzymano 1085 osób. Różne formacje 
milicji ukarały mandatami karnymi 4006 osób.
 48 IPN Wr 145/183 Sprawozdanie z dnia 8 czerwca 1947 r., k. 38–40. W okresie sprawozdawczym na 
punktach kontrolnych i posterunkach milicji ruchu skontrolowano dokumenty 8788 pojazdów mechanicz-
nych. Wykroczenia drogowe popełniło 531 osób. Odebrano 17 praw jazdy, które przekazano do wojewódz-
kiego urzędu motoryzacji. Do sądów przekazano 9 spraw. W celu zapobiegania wypadkom drogowym oso-
bom je powodującym odbierano prawo jazdy i przesyłano do wojewódzkiego urzędu motoryzacji. 
Kierujący zobowiązany był do powtórnego złożenia egzaminu. IPN Wr 145/183 Sprawozdanie z działalno-
ści Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu za okres od 1 grudnia 1946 r. do 1 lutego 
1947 r., k. 49–51. W okresie od 1 grudnia 1946 r. do 1 lutego 1947 r. sprawdzono na punktach kontrolnych 
10 379 pojazdów.
 49 IPN Wr 145/171 Sprawozdanie miesięczne z pracy służby śledczej za styczeń–kwiecień 1946 r., k. 43. 
IPN Wr 145/171 Uzupełnienie raportu sytuacyjnego za czas od 1.06 do 30.06.1946 r., k. 66–67. IPN Wr 
145/171 Raport sytuacyjny za okres 1–31.07.1946 r., k. 68–75. IPN Wr 145/171 Raport sytuacyjny za okres 
1–31.08.1946 r., k. 76–89. W czerwcu 1946 r. daktyloskopowano 24 osoby, wykonano fotografie 11 osób, 
W lipcu odpowiednio 447 i 122, w sierpniu 586 i 169. IPN Wr 145/229 Sprawozdanie z wytycznych pracy 
dla służby śledczej na 1948 r., k. 93–97. Na koniec 1948 r. komendy powiatowe i równorzędne im nie otrzy-
mały walizek śledczych. We wszystkich tych jednostkach zorganizowano pracownie fotograficzne. Część 
jednostek miała psy tropiące. Zostały one zaopatrzone w kojce. Wszelkie ślady były przesyłane do komendy 
wojewódzkiej.
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Dolnego Śląska organizowano sieć informatorów, która na koniec września 1946 r. wy-
nosiła 789 osób. Informatorzy rekrutowali się ze środowiska robotniczego i rolniczego. 
Większość z nich – jak podawano – była członkami partii, a około 70% miało pracować 
„ideowo”50. Ich informacje miały przyczynić się do wykrycia około 100 przestępstw51. 
W 1948 r. dokonano rejestracji 848 kobiet uprawiających prostytucję. Wytypowano 30 
z nich w charakterze informatorów (zabójstwa, oszustwa, kradzieże, przestępstwa sek-
sualne)52. Organizacja agentury na początku prowadzona była chaotycznie. Z końcem 
1948 r. postanowiono poddać ją weryfikacji i oczyścić z osób „obcych klasowo”. Ludzi 
werbowano według przyjętego planu, mając na uwadze konkretne rodzaje przestępstw. 
Wśród 300 zwerbowanych osób przeważali robotnicy (80% ogółu informatorów)53.

W latach 1945–1950 zginęło łącznie 245 funkcjonariuszy milicji, w tym 170 zosta-
ło zabitych w czasie wykonywania czynności służbowych (przez członków różnych 
ugrupowań podziemnych, band, indywidualnych przestępców, dezerterów, maruderów, 
w wyniku wybuchu min), a 136 w wyniku innych zdarzeń (wypadków komunikacyj-
nych i kolejowych, zabójstw w trakcie urlopu, przypadkowych postrzeleń przez innego 
funkcjonariusza lub żołnierza, postrzelenia się w wyniku nieostrożnego obchodzenia się 
z bronią, rozerwania granatu lub miny lub innych nieustalonych przyczyn)54.

Pochodzenie społeczne i przynależność partyjna funkcjonariuszy 3. 
milicji

Systematycznie podejmowano działania mające na celu „upartyjnienie” jak naj-
większej liczby funkcjonariuszy przy jednoczesnym wyeliminowaniu z szeregów milicji 
osób „niepewnych politycznie”. Mimo to jeszcze w lutym 1946 r. większość milicjan-
tów była bezpartyjna (60%). Z pozostałych funkcjonariuszy 8% należało do PPR, 12% 
do PPS, 19% do SL i 1% do PSL. Różnice w przynależności partyjnej nie wpływały 
negatywnie na pracę. Istotne stanowiska w wydziałach polityczno-wychowawczym, 
personalnym i śledczym komendy wojewódzkiej były obsadzone w 90% przez człon-
ków PPR. Wydziały służby zewnętrznej i gospodarczy były obsadzone w 99% przez 
bezpartyjnych. Zwracano przy tym uwagę na niedostatecznie rozwinięty aktyw politycz-
no-wychowawczy. W komendzie wojewódzkiej stanowił on 25 osób, najlepiej zaś zor-
ganizowany był w Komendzie Powiatowej MO w Wałbrzychu. W tym czasie pochodze-

 50 IPN Wr 145/171 Raport sytuacyjny za okres 1–30.09.1946 r., k. 90–93. IPN Wr 145/171 Sprawozda-
nie z pracy służby śledczej za wrzesień 1946 r., k. 94–99. W sprawozdaniu z pracy służby śledczej za wrze-
sień 1946 r. liczbę tę określano na 598 osób.
 51 IPN Wr 145/171 Raport sytuacyjny za okres 1–30.11.1946 r., k. 111–114.
 52 IPN Wr 145/229 Sprawozdanie z wytycznych pracy dla służby śledczej na 1948 r., k. 93–97.
 53 IPN Wr 145/229 Sprawozdanie z dnia 30 grudnia 1948 r., k. 108–110.
 54 W. Fijałkowski, op. cit., s. 44.
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nie robotnicze miało 40% oficerów, chłopskie – 10%, z inteligencji pracującej 
wywodziło się 40%, a pochodzenie 10% określano jako urzędnicze. Odnośnie do pod-
oficerów i szeregowych – 60% było pochodzenia robotniczego, 20% chłopskiego, po-
chodzenie 10% określanego jako urzędnicze, a 10% należało do inteligencji pracującej. 
Ww. w 60% byli bez zawodu, 10% stanowili robotnicy, 10% rolnicy, 10% inne zawody, 
10% uczęszczało do różnego rodzaju szkół55.

W maju 1946 r. wśród oficerów do PPR należało 60%, PPS – 25%, SL – 10%, nato-
miast bezpartyjnych było 5%. Wśród podoficerów i szeregowych do PPR należało 35%, 
PPS – 20%, SL – 10%, SD – 5%, SP – 3%, PSL – 1%, a bezpartyjnych było 27%. Zwra-
cano uwagę na bardzo niskie uświadomienie polityczne milicjantów. W tym czasie po-
chodzenie robotnicze miało 40% oficerów, chłopskie – 40%, rzemieślnicze 10%, z inteli-
gencji pracującej wywodziło się 10%. Wśród podoficerów i szeregowych – pochodzenie 
robotnicze miało 60% funkcjonariuszy, chłopskie – 30%, rzemieślnicze – 10%. Wśród 
oficerów robotnicy stanowili – 30%, rolnicy – 30%, inteligencja pracująca – 20%, bez 
zawodu było 20% funkcjonariuszy. Wśród podoficerów i szeregowych robotnicy stano-
wili 80%, rolnicy – 15%, inne zawody – 5%56. 

W lipcu 1946 r. do PPR należało 2180 osób, do PPS 903 osoby, a 267 do innych 
partii57.  Kompania operacyjna w czerwcu 1946 r. liczyła 118 funkcjonariuszy. Na dwóch 
oficerów jeden był robotnikiem, drugi rolnikiem. Na 27 podoficerów przypadało 9 rolni-
ków, 8 rzemieślników i 10 robotników. Wśród 99 szeregowych było 24 rolników, 48 
robotników, 27 rzemieślników. Do PPR należało 30 funkcjonariuszy, do PPS – 5, do SL 
– 26. Ich aktywność określano jako słabą58. 

We wrześniu 1946 r. wszyscy komendanci powiatowi byli członkami PPR. Sied-
miu wśród nich było byłymi członkami KPF (Francuskiej Partii Komunistycznej). 
W milicji zatrudniono łącznie 600 Polaków przybyłych z Francji59. 

W listopadzie 1946 r. do PPR należeli wszyscy funkcjonariusze i pracownicy z kil-
ku komend powiatowych milicji. Milicjant poza zdrowiem moralnym miał być „poli-
tycznie pewny”. Przeprowadzano więc kursy i szkolenia nowych kadr oraz zakładano, 
że praca polityczno-wychowawcza pozwoli na stworzenie politycznie pewnej kadry mi-
licyjnej. W tym celu we wszystkich komendach powiatowych i większości posterunków 
przeprowadzano codzienne półgodzinne czytanie gazet, a dwa razy w tygodniu – poga-
danki. W komendzie wojewódzkiej odbywały się seminaria skierowane do zastępców 

 55 IPN Wr 145/172 Sprawozdanie w sprawach polityczno-wychowawczych z dnia 19 lutego 1946 r., k. 14–22.
 56 IPN Wr 145/172 Sprawozdanie z pracy polityczno-wychowawczej za okres od 15 kwietnia do 15 maja 
1946 r., k. 25–34.
 57 IPN Wr 145/171 Raport sytuacyjny za okres 1–31.07.1946 r., k. 115–122.
 58 IPN Wr 145/172 Sprawozdanie z pracy polityczno-wychowawczej w kompanii operacyjnej w okresie 
od 7 maja do 5 czerwca 1946 r., k. 46.
 59 IPN Wr 145/171 Raport sytuacyjny za okres 1–30.09.1946 r., k. 127-132.
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komendantów powiatowych i instruktorów powiatowych ds. polityczno-wychowaw-
czych. W listopadzie 1946 r. ich tematem była „nowa ordynacja wyborcza”, „trzyletni 
plan odbudowy” i „o co toczy się walka”. W związku ze zbliżającymi się wyborami 
podjęto działania związane z wyeliminowaniem przeciwników politycznych60. 

W związku z uchwałą sierpniowego plenum KC PPR dotyczącego oczyszczenia 
szeregów partyjnych podjęto decyzję o usunięciu z szeregu partii ok. 10 komendantów 
powiatowych i 12 zastępców do spraw polityczno-wychowawczych oraz pozbawienie 
ich zajmowanych stanowisk61. 

W styczniu 1949 r. aparat polityczno-wychowawczy obejmował 50% komendan-
tów posterunków, referentów i milicjantów62, przy czym wszyscy komendanci posterun-
ków w Trzebnicy i Wrocławiu byli członkami aktywu komitetów gminnych PZPR63.

Działalność edukacyjna wobec funkcjonariuszy milicji4. 

Już w 1945 r. prokuratorzy i sędziowie przystąpili do organizacji kursów i wykła-
dów dla funkcjonariuszy milicji. Skuteczność szkoleń zmniejszał brak współpracy mię-
dzy komendą wojewódzką i komendami powiatowymi a prokuraturą polegający np. na 
nieprzekazywaniu prokuraturze informacji o wydawanych instrukcjach, ich sprzeczno-
ści z przepisami KPK czy sporządzaniu formularzy bez porozumienia z prokuraturą64. 

Większość milicjantów posiadała bardzo niskie wykształcenie, a ze względu na 
„ograniczony poziom umysłowy” mieli oni trudności z przyswajaniem wiadomości. 
Około 40% z nich nie ukończyło siedmiu klas szkoły powszechnej. Przyjmowani do służ-
by wywodzili się przeważnie ze środowisk robotniczych i chłopskich, a przez brak edu-
kacji stali na niskim poziomie intelektualnym. Kursy dokształcające nie przynosiły rezul-
tatów z powodu przeciążenia milicjantów pracą, przez co nie mieli oni czasu na naukę65.

W lipcu 1945 r. został zorganizowany trzytygodniowy kurs podoficerski, w którym 
uczestniczyli funkcjonariusze pionu wychowania politycznego. W październiku 1945 r. 
przeprowadzono jednotygodniowy kurs dla funkcjonariuszy ruchu drogowego66.

 60 IPN Wr 145/171 Sprawozdanie z pracy polityczno-wychowawczej za okres od 1 do 30 listopada 
1946 r., k. 137–148.
 61 IPN Wr 145/229 Sprawozdanie za październik 1948 r., k. 64–67.
 62 IPN Wr 145/248 Raport sytuacyjny z dnia 8 marca 1949 r. za luty 1949 r., k. 11–16.
 63 IPN Wr 145/248 Raport sytuacyjny z dnia 8 lutego 1949 r. za styczeń 1949 r., k. 4–10.
 64 S. Petrusewicz, Szkolenie Milicji Obywatelskiej, [w:] A. Olbromski (red.), Sądownictwo dolnośląskie 
w rocznicę powstania Apelacji Wrocławskiej. Wrocław 1945–1946, Wydawnictwo Sądu Wrocławskiego, 
Wrocław 1946, s. 35–37. Opisano przypadek, w którym jeden z komendantów powiatowych wydał instruk-
cję, z której wynikało, że milicjant po otrzymaniu łapówki połowę zatrzymywał dla siebie, a połowę wpłacał 
do kasy komendy.
 65 IPN Wr 145/172 Sprawozdanie z pracy polityczno-wychowawczej za okres od 1 do 30 września 
1946 r., k. 71–80.
 66 W. Fijałkowski, op. cit., s. 83.
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We wrześniu 1945 r. we Wrocławiu utworzono Wojewódzką Szkołę Podoficerską 
MO. Odbywały się w niej 6-tygodniowe kursy szeregowych z terenu województwa. 
W okresie do 1 czerwca 1946 r. odbyły się cztery kursy, na których przeszkolono każdo-
razowo po 200–220 funkcjonariuszy. Na kursach tych wykładali m.in. wrocławscy pro-
kuratorzy i sędziowie67.  Na zorganizowanych przez komendę wojewódzką kursach 
przeszkolono 227 zastępców komendantów posterunków. Poziom kursów określono 
jako średni. Stwierdzono, że około 10% funkcjonariuszy nie nadawało się do zajmowa-
nia piastowanych stanowisk68. 

W czerwcu 1946 r. rozpoczął się kolejny kurs przeszkolenia szeregowych MO. Słu-
chacze zostali podzieleni na trzy kompanie. W składzie kompanii polityczno-wychowaw-
czej było 75% członków PPR, 12% PPS, 3% SL i 10% bezpartyjnych. Pochodzenie spo-
łeczne funkcjonariuszy w 65% było robotnicze, a w 25% chłopskie. Około 3% elewów 
stanowili byli żołnierze AK. W składzie kompanii służby śledczej było 47% członków 
PPR, 33% – PPS, 7% – SL, 13% bezpartyjnych. Ich pochodzenie społeczne w 90% było 
robotnicze, w 8% chłopskie, a 2% określono jako urzędnicze. W kompanii służby ze-
wnętrznej było 33% członków PPR, 22% PPS, 8% SL, 37% bezpartyjnych. Ich pocho-
dzenie społeczne w 55% było robotnicze i w 45% chłopskie. Większość elewów nie mia-
ła ukończonych siedmiu klas szkoły powszechnej. W kursie nie uczestniczyli byli 
policjanci69. Kolejny kurs szeregowych MO rozpoczął się 26 czerwca 1947 r. Obejmował 
zachowanie na służbie, służbę wartowniczą, służbę obchodową, zagadnienia dotyczące 
używania broni, zatrzymywanie i legitymowanie, konwojowanie, zwalczanie lichwy 

 67 R. Szura, Pomoc sądownictwa dolnośląskiego w szkoleniu Milicji Obywatelskiej, [w:] A. Olbromski 
(red.), op. cit., s. 48. „Na apel Prokuratora Sądu Ap. W. Gajewskiego, prokuratorzy sądów okręgowych 
w Oleśnicy, Świdnicy, Kłodzku, Jeleniej Górze, Głogowie, Brzegu i Legnicy, zaraz po zorganizowaniu Pro-
kuratur, przystąpili do szkolenia milicjantów w sposób dostosowany do lokalnych warunków. […] wszyscy 
prokuratorzy przeprowadzili jeden lub więcej kursów, z reguły trwających kilka tygodni w siedzibie Urzę-
du, a często i w innych miastach powiatowych swojego okręgu”.
 68 IPN Wr 145/172 Sprawozdanie z pracy polityczno-wychowawczej za okres od 15 kwietnia do 15 maja 
1946 r., k. 25–34.
 69 IPN Wr 145/172 Sprawozdanie za okres od 18 czerwca do 7 września 1946 r., k. 58–70. Kurs obejmo-
wał wyszkolenie wojskowe (musztra, wyszkolenie strzeleckie, nauka o broni, wyszkolenie bojowe i tereno-
znawstwo), wychowanie polityczno-wychowawcze i naukę o Polsce, wyszkolenie fachowe (kodeks karny 
i prawo o wykroczeniach, kodeks postępowania karnego, służba śledcza, instrukcja służbowa, przepisy admi-
nistracyjne i nowe ustawodawstwo, prawo administracyjne formalne, organizacja władz i urzędów, przepisy 
biurowe, ustawodawstwo wojskowe), zasady dobrego wychowania, zajęcia praktyczne w jednostkach MO. 
Przynależność zawodowa funkcjonariuszy kompanii społeczno-politycznej przed wstąpieniem do MO: ro-
botnicy fabryczni – 60%, robotnicy rolni – 20%, uczniowie – 7%, bez zawodu – 3%. Przynależność zawodo-
wa kompanii służby śledczej przed wstąpieniem do MO: 60% – robotnicy fabryczni, 20% – robotnicy rolni, 
7% – uczniowie, 3% – bez zawodu. Przynależność zawodowa kompanii służby zewnętrznej przed wstąpie-
niem do MO: 65% – robotnicy fabryczni, 25% – rolnicy, 10% – bez zawodu. W trakcie kursu 5 elewów wy-
dalono za niemoralne prowadzenie i opuszczanie koszar bez zezwolenia, 7 na skutek orzeczenia lekarskiego, 
3 ze względu na fakt, że byli analfabetami. IPN Wr 145/172 Sprawozdanie z pracy polityczno-wychowawczej 
za okres od 1 do 30 września 1946 r., k. 71–80.
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i spekulacji, wyszkolenie wojskowe, w tym musztrę, oraz elementy walki wręcz. W szko-
leniu kompanii służby zewnętrznej zwracano szczególną uwagę na służbę obchodową, 
służbę dyżurnych, służbę dzielnicowych i obwodowych. Kursanci brali udział w obła-
wach na spekulantów na placach targowych oraz pełnili służbę obchodową70.

W dniu 10 lutego 1947 r. w komendzie wojewódzkiej rozpoczął się czwarty kurs 
szeregowych, który objął łącznie 300 osób. Czterotygodniowe kursy szeregowych roz-
poczęły się także w komendach powiatowych i miały objąć 20% stanu osobowego sze-
regowych71. 

W czerwcu 1947 r. we wszystkich jednostkach milicji przeprowadzono po dwa se-
minaria. Ich tematem były m.in. zagadnienia dotyczące spekulacji. W tym czasie opra-
cowano i nadano trzy audycje radiowe o tematyce dotyczącej pracy milicji. Odbywały 
się także odprawy dla pracowników aparatu polityczno-wychowawczego. Ostatnia 
z nich była odprawą specjalną i miała na celu zapoznanie zastępców komendantów po-
wiatowych z założeniami polityki rządu72. Zwracano jednocześnie uwagę na niski po-
ziom pracy partyjnej73. W kwietniu 1948 r. w województwie wrocławskim 501 milicjan-
tów uczęszczało do szkół podstawowych, 202 do szkół średnich, 8 na studia wyższe. 
W maju tego roku na 250 wytypowanych funkcjonariuszy z komendy miejskiej we Wro-
cławiu – 200 kontynuowało naukę w szkołach podstawowych. W czerwcu tego roku 50 
z nich ukończyło szkołę podstawową. W tym też czasie do szkół średnich uczęszczało 
20 milicjantów74. W województwie wrocławskim zorganizowano 102 zespoły dokształ-
cające z zakresu szkoły powszechnej, do których uczęszczało 694 funkcjonariuszy, oraz 
23 zespoły z zakresu gimnazjum, do których uczęszczało 416 funkcjonariuszy milicji. 
Wydział polityczno-wychowawczy prowadził ewidencję nauczycieli uczących na kur-
sach dokształcających dla milicjantów. Były to osoby „pewne politycznie”, członkowie 
partii polecani przez władze PPR75. 

 70 IPN Wr 145/183 Raport sytuacyjny z 8 lipca 1947 r., k. 1–27.
 71 IPN Wr 145/183 Sprawozdanie z działalności Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we 
Wrocławiu za okres od 1 grudnia 1946 r. do 1 lutego 1947 r., k. 49–51.
 72 IPN Wr 145/183 Sprawozdanie z pracy polityczno-wychowawczej Komendy Wojewódzkiej Milicji 
Obywatelskiej we Wrocławiu za okres od 1 do 30 czerwca 1947 r., k. 54–58.
 73 IPN Wr 145/183 Raport sytuacyjny Wojewódzkiej Komendy MO we Wrocławiu za sierpień 1947 r., 
k. 64–68. Dowkan pisał: „W Komendzie Wojewódzkiej nie ma w tej chwili towarzysza, który mógłby tę 
pracę przeprowadzić, aby przeciwdziałać atmosferze, panującej w Komendzie Wojewódzkiej. Panuje bo-
wiem atmosfera wybitnie drobnomieszczańska, ludzi poza zaspokojeniem prymitywnych potrzeb życio-
wych nic więcej nie interesuje. Na zebrania partyjne przychodzą ze strachu. Odsiedzą milcząco czas po-
trzebny na wygłoszenie monologu przez sekretarza koła lub prelegenta i szybko się ulatniają. […] Drugą 
sprawą budzącą poważne obawy na przyszłość to sprawa pseudo religijności i klerykalizmu w aparacie MO. 
[…] Jeśli u nas pracownicy aparatu Pol.-Wych. […] nie uznają ślubów cywilnych i za właściwe usankcjo-
nowanie ich związku małżeńskiego uważają dopiero ślub kościelny, to wydaje mi się, że coś w naszej pracy 
partyjnej i pol-wychowawczej nie jest w porządku” [pisownia oryginalna]. 
 74 W. Fijałkowski, op. cit., s. 95–96.
 75 IPN Wr 145/229 Sprawozdanie wydziału polityczno-wychowawczego z 29 grudnia 1948 r., k. 100–102.
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Zakończenie5. 

Zadania Milicji Obywatelskiej określono w dekrecie PKWN z 7 października 
1944 r.76 W zamierzeniu rządzących miała ona brać wspólnie z innymi instytucjami 
czynny udział w kolejnych etapach umacniania się komunistów. Funkcjonariusze za-
bezpieczali ważne z punktu widzenia nowej władzy zdarzenia, takie jak referendum 
ludowe z 1946 r., wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r., zjednoczenie PPR 
i PPS, organizowanie spółdzielni produkcyjnych, podejmowali też walkę z podzie-
miem niepodległościowym. Bez wątpienia przeszłość i przynależność partyjna kadry 
dowódczej świadczyła o założeniach i kierunkach rozwoju tej instytucji. Jednocześnie 
nie sposób nie brać pod uwagę nikłego upartyjnienia funkcjonariuszy w początkowej 
fazie jej istnienia i braku wymiernych, a w dużej mierze wyłącznie formalnych wyni-
ków w zakresie zwiększenia przynależności funkcjonariuszy do PPR, a później do 
PZPR. Sytuacji tej nie zmieniły także prowadzone systematycznie „czystki” mające 
na celu m.in. eliminację osób „niepewnych politycznie”. W ich konsekwencji usuwa-
no doświadczonych funkcjonariuszy. Podejmowano także próby izolacji tego środo-
wiska, polegające chociażby na organizowaniu odrębnej opieki medycznej dla funk-
cjonariuszy i ich rodzin czy klubów sportowych, z których zawodnicy nie mogli 
przejść do innych klubów niezwiązanych z resortem bezpieczeństwa77. Prowadzone 
działania przy chronicznym braku nowych, przygotowanych kadr przyczyniały się do 
zwiększenia obciążenia funkcjonariuszy i znacznie osłabiały skuteczność milicji w za-
kresie wypełniania jej ustawowych obowiązków polegających na utrzymaniu porząd-
ku i ściganiu przestępstw. 
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