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JERZY KOCHANOWSKI

O kształt polskiej policji—styczeń 1917—listopad 1918

W ybuch I w ojny światowej przyniósł po raz pierwszy od ponad pięć
dziesięciu la t możliwość utw orzenia na terenie K rólestw a Polskiego 
polskich organizacji policyjnych. Pierwsze, ochotnicze m ilicje i straże 
powstały w  latach 1914— 1915, w  czasie wycofywania się Rosjan z K ró
lestwa *. Obywatelskie organizacje bezpieczeństwa m iały pełnić swoje 
obowiązki tymczasowo — do chwili pow rotu władz ca rsk ich 2. W ojna 
przekreśliła te plany, pozostawiając całe Królestwo Polskie pod okupa
cją austriacko-niem iecką na ponad trzy  lata.

Okupanci obejm ując władzę w  K rólestw ie zastali w wielu miejsco
wościach zorganizowaną już służbę bezpieczeństwa. Mogli problem  ten 
rozwiązać w dwojaki sposób — likw idując lub też utrzym ując milicje 
i stopniowo je uzależniając. Zdecydowano się na drugie rozwiązanie, z 
jednej strony  licząc się z nastrojam i ludności, a z drugiej uzupełniając 
polskimi jednostkam i własne, słabe jeszcze oddziały żandarm erii i poli
cji. W m iarę krzepnięcia władz okupacyjnych zamieniano stopniowo 
utrzym ane milicje w  platné, regularne jednostki o znacznie ograniczo
nych kom petencjach. Np. przekształconą ze S traży Obyw atelskiej Milicję 
Miejską m iasta stołecznego W arszawy pozbawiono upraw nień policji k ry 
m inalnej, obyczajowej i politycznej; funkcje jej ograniczono do policji 
ruchu miejskiego, handlu, sanitarnej i przem ysłowej 3.

Zaważyło to na stanie bezpieczeństwa kraju , zagrożonego w zrastającą 
liczbą p rzestępstw 4. Dopiero w  końcu 1916 r. niektórym  z polskich m ili
cji przyznano praw o dokonywania rewizji, ale w takiej sytuacji, gdy po
licja niem iecka natrafiła  na szczególnie trudny  przypadek, którego nie

1 W miarę opuszczania przez Rosjan terenów Królestwa znoszono także m iej
scową policję. Tylko we wrześniu 1914 r. do warszawskiej służby bezpieczeństwa 
włączono policje Kielc i Kalisza oraz powiatów — pińczowskiego, olkuskiego, wło- 
szczowskiego, stopnickiego, mławskiego, ciechanowskiego, wieluńskiego, sieradzkie
go i będzińskiego. Ich miejsce zajmowały ochotnicze milicje, organizowane naj
częściej za zgodą i z pomocą władz rosyjskich. Największe obywatelskie straże 
powstały w  Zagłębiu Dąbrowskim i Łodzi. Por. W. S t r z e l e c k i ,  Bezpieczeń
stwo na ziemiach Polski, Warszawa 1934, s. 168 nn.: „Kurier Warszawski” nr 241 
z 1 września, nr 268 z 28 września, nr 270 z 30 września 1914.

2 Np. policję warszawską wysłano początkowo niedaleko za linię frontu i do
piero gdy okupacja niemiecka się przedłużyła, ewaukowano ją do Trebizondy, 
gdzie podobno aż do rewolucji lutowej istniały etaty „warszawskich cyrkułów”. 
Por. M. J a n k o w s k i ,  Pierwsze dni okupacji niemieckiej, [w:] Warszawa w  pa
miętnikach pierwszej w o jny  światowej, Warszawa 1971, s. 132; „Zorza” 1916, nr 22.

8 W. S z w a r c ,  Podstawy prawne działalności policyjnej okupacyjnego zarzą
du cywilnego w  Generalnym Gubernatorstwie i organizacja jego aparatu w y k o 
nawczego 1915—1918, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, 1975, se
ctio G, vol. XX, s. 111, 113 n.; Sprawozdanie Kom itetu  Obywatelskiego m. Warsza
w y  za rok 1916 do czasu likwidacji, Warszawa 1917, s. 10.
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mogła rozwiązać w łasnym i s iłam i5. Cesarsko-niemieckiej policji niezbyt 
często udawało się doprowadzić śledztwo do końca. Pomimo istnienia 
specjalnej „Komisji przeciw bandyckiej” przy niemieckim zarządzie gu- 
bernialnym , nie osiągnęła ona dobrych rezultatów . Niemieccy kom isarze 
osiągali poważne zyski z zaniechania dochodzeń i niejednokrotnie przy 
cięższych przestępstwach, takich jak  m orderstwo, kradzież, oszustwo i 
m alwersacja zainteresowani starali się o jak najszybsze przekazanie 
spraw y w ręce niemieckiej Policji K rym inalnej, gdzie najczęściej uda
wało się ją załatw ić polubownie 6.

Sytuacja ta uległa, przynajm niej teoretycznie, zmianie po akcie 5 lis
topada, zapowiadającym  utworzenie K rólestw a Polskiego i przejęcie 
adm inistracji przez władze polskie. Państw o nie mogło istnieć bez zor
ganizowanej służby bezpieczeństwa. Spraw a jej powstania zajm owała 
szczególne miejsce w planach Tymczasowej Rady S tanu i Rady Regen
cyjnej, będąc źródłem stałych konfliktów  z władzam i niemieckimi i au
striackimi. Problem  ten pozostał niezauważony przez badaczy. Może 
świadczyć o tym  fragm ent z wydanej na początku lat trzydziestych histo
rii polskiej policji: „Nawet po proklam ow aniu przez Niemcy i A ustrię 
Królestwa Polskiego nie mogło być mowy o połączeniu luźnych organi
zacji policyjnych na terenie Królestwa wspólnym węzłem organizacyj
nym. Nie było to możliwe ze względu na założenia lokalne przy tw orze
niu tych organizacji oraz ze względu na pewien opór okupantów. Mimo 
to milicje u trzym ują z sobą tajny  kontakt i w  sposób zakonspirowany 
przygotowują pro jek t ew entualnej wspólnej organizacji policyjnej tak, 
że początek listopada 1918 roku nie dal wprawdzie powstającym  w ła
dzom państw owym  gotowej i jednolitej organizacji, dał jednak szereg 
luźnych jednostek policyjnych, przepojonych wolą służenia Państw u i 
przygotowanych ideowo do wytworzenia jednolitego korpusu służby bez
pieczeństwa” 7.

Nie można oczywiście negować wagi współpracy poszczególnych m i
licji 8, nie było to jednak działanie najważniejsze. Sprawą poważniejszą

4 Poniższy wykaz ilustruje wzrost liczby przestępstw w Warszawie w  latach 
1916, 1917 oraz pierwszym kwartale roku 1918:

zabójstwa i morderstwa 20 17 15
kradzieże 9900 13002 4150
oszustwa 1094 1618 454
przywłaszczenia 766 1110 284

Lata 1917—1918 były także okresem największego rozkwitu spekulacji, pas- 
karstwa i hazardu. Por. Sprawozdanie Magistratu m. st. Warszawy za rok 1916, 
s. 179; Sprawozdanie Magistratu m. st. Warszawy za okres czasu od 1 stycznia  
1917 do 31 marca 1918, Warszawa 1920, s. 149; H. W a r d ę s k i ,  Moje wspomnie
nia policyjne,  Warszawa 1925, s. 116—117, 1*19, 178 i nast.

5 Rozkazy dzienne Milicji Miejskiej m. st. Warszawy nr 47 i 238 z 1916 r.
* Według sprawozdania tylko jednego z warszawskich komisariatów Milicji

Miejskiej, na jego terenie w  1917 r. policja niemiecka zwolniła pięciu przestępców,
w  pierwszej połowie 1918 r. — jedenastu; w szyscy byli pochwyceni na gorą
cym uczynku, z narzędziami zbrodni. Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lu
belskiego, Archiwuin Jana Steckiego [dalej cyt.: KUL, Archiwum J. Steckiego], 
s. 571, k. 203; H. W a r d ę s k i ,  op. cit., s. 114; „Kurier Warszawski” nr 323
z 1918 r.

7 W. S t r z e l e c k i ,  op. cit., s. 166 n.
8 Milicje m iejskie organizowane na terenie b. Królestwa Polskiego opierały 

się na wzorcu warszawskim. Oficerowie warszawskiej milicji tworzyli organiza
cje w  innych miastach — Tytus fMakowski w  Lublinie, Witold Dziewulski w  Piotr
kowie, Jerzy Poraziński, Emil Rauer w  Płocku. Por. W. S t r z e l e c k i ,  op. cit., 
s 163.
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była w alka o jednolitą polską polięję, podjęta już przez TRS. Działania 
te ograniczyły się w praktyce do sfery projektów, w  m inim alny sposób 
wprowadzonych w życie przed listopadem  1918 r.; okazały się jednak 
nieocenione podczas prac nad Policją Państw ow ą w roku następnym .

W artykule  zwrócono szczególną uwagę na pokazanie roli i m iejsca 
służby bezpieczeństwa w rozgrywkach między władzam i okupacyjnym i 
a polskimi i w  przyszłym  państw ie polskim. Tylko fragm entarycznie 
rozpatrzono poglądy polskich partii politycznych na kwestię bezpieczeń
stw a publicznego. Nastawienie takie jest dodatkowo um otywowane tym, 
że aż do jesieni 1918 r. (będącej końcową cezurą czasową artykułu) za
gadnieniem  tym  zainteresowane były tylko stronnictw a stojące na sta
nowisku aktyw istycznym , zgrupowane w utworzonej 15 listopada 1916 r. 
Radzie Narodowej — m.in. C entralny K om itet Narodowy, Liga Państw o
wości Polski czy też Związek P racy Narodowej. Także i człowiek, k tó 
ry  w latach 1917— 1918 dokonał najw ięcej dla spraw y polskiej policji — 
Jan  Stecki, w 1917 r. porzucił Stronnictw o Narodowe i przeszedł na po
zycje aktyw istyczne.

Narodowi demokraci zainteresowali się problem em  bezpieczeństwa 
dopiero u progu niepodległości, tworząc wobec zbliżającej się walki po
litycznej tzw. Straż Narodową, istniejącą do stycznia 1919 roku. R ady
kalna lewica (SDKPiL, PPS-Lew ica i Bund) już w połowie 1915 r. w y
dały odezwę „Przeciw milicjom burżuazyjnym ”, nie czyniąc jednak żad
nych kroków przy organizacji własnej. Dopiero koniec 1917 r. przyniósł 
powołanie przez PPS-F rakcję Pogotowia Bojowego, które miało jednak 
charakter bardziej terrorystyczny niż policyjny, a jest w arte uwagi z te 
go powodu, że stało się bazą dla Milicji L udow ej9.

Już na czw artym  posiedzeniu Tymczasowej Rady Stanu, w  dniu 20 
stycznia 1917 r. podniesiono spraw ę bezpieczeństwa kraju . Paw eł Ja n 
kowski, Błażej Stolarski i Andrzej Maj złożyli wniosek w spraw ie utw o
rzenia K rajow ej S traży Bezpieczeństwa Publicznego 10. N iestety nie zna
m y jego treści. Jedynie ze źródeł pośrednich można wnioskować, że za
w ierał on pro jek t połączenia istniejących milicji m iejskich i wiejskich. 
Memoriał przekazano Sekcji III (adm inistracji ogólnej) D epartam entu 
Spraw  W ewnętrznych, gdzie najprawdopodobniej utonął w  gąszczu nie 
załatwionych s p ra w u . Możliwe jednak, że zajęcie się problem em  bez
pieczeństwa wpłynęło na zwiększenie kom petencji polskich milicji, k tó
re w  tym  czasie otrzym ały praw o wym ierzania kar policyjnych oraz za
rządzania policyjnych środków przym usowych 12.

» Szerzej o Pogotowiu Bojowym i Milicji Ludowej por. A. L e i n w a n d ,  Po
gotowie Bojowe i Milicja Ludowa w  Polsce 1917—1919, Warszawa 1972.

18 AAN, zespół akt Tymczasowej Rady Stanu [dalej cyt.: TRS] t. 92, k. 55, 
75. Interesujący jest skład Rady Departamentu Spraw Wewnętrznych: Michał Łem- 
picki, Stefan Dziewulski, Ludomir Grendyszyński, Stanisław Janicki, Paweł Jan
kowski, Józef Kozłowski, Antoni Łuniewski, książę Franciszek Radziwiłł, Artur Ś li
wiński, Błażej Stolarski, Władysław Studnicki, Bolesław Sztobryn, Antoni Bie
liński, Józef Brudziński, książę Włodzimierz Czetwertyński, Ludwik Krzywicki, 
Tomasz Nocznicki, hrabia Adam Ronikier, Bronisław Sobolewski, Stanisław Sta
niszewski, Stanisław Zakrzewski, Ludwik Zieliński. Por. Prace Departamentów  
i Biur Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego wykonane lub przygotowa
ne przez czas je j  istnienia t.j. od dnia 15 stycznia do 1 września 1917 roku, War
szawa 1918, s. 18.

11 Prace Departamentów i Biur..., s. 18.
12 W. S z w a r c ,  op. cit., s. 107.
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Sprawa ta została ponownie podjęta przez TRS podczas rozpatryw a
nia w m arcu 1917 r. wniosku o sam orządach m iejsckich i upraw nieniach 
wójtów. Szczególne kontrow ersje wzbudził paragraf 8 punktu  12, 
brzmiący: „Troska o zapewnienie gminie publicznego bezpieczeństwa 
osób i m ienia, z o r g a n i z o w a n i e  m i l i c j i  g m i n n e j  i s t r ó 
ż y” [podkreślenie w  oryginale — J. K.J. Dyskusja, k tóra w ynikła z po
wodu tego punktu, przekroczyła ram y problem u organizacji gmin, dając 
nam obraz poglądów członków TRS na planow aną służbę bezpieczeń
stwa. Podstaw ą nieporozumień stała się spraw a wew nętrznej organiza
cji policji: czy budować m ałe i słabe autonom iczne policje gm inne i w iej
skie, czy też stworzyć organizację ogólnokrajową. Pierwsze stanowisko 
reprezentow ali —  Józef Kozłowski i dyrektor D epartam entu Gospodar
czo-Społecznego Stanisław  Janicki. Twierdzili oni, że milicje są już wszę
dzie tam , gdzie pow stały rady  gminne; są to w większości organizacje 
nieoficjalne, ochotnicze i bezpłatne, ale władze się z nimi liczą. Kozłow
ski zauważył również, że w okupacji austriackiej istnieją milicje gminne, 
na czele k tórych stoją funkcjonariusze rządowi. Stanowisko przeciwne 
zajął naczelnik warszawskiej Milicji M iejskiej i członek Rady D eparta
m entu Spraw W ewnętrznych książę Franciszek Radziwiłł, zalecając ra 
czej utworzenie milicji krajowej. Do tego wniosku nawiązał Józef Koz
łowski, udowadniając, że dopóki ogólnopaństwowej organizacji nie bę
dzie, milicje, k tóre już istnieją należy poddać pod czyjąś władzę 13.

Odzewem na to stanowisko było vo tum  separatum  Radziwiłła. W arto 
przytoczyć fragm ent jego wypowiedzi, jako naczelnika najpoważniejszej 
organizacji bezpieczeństwa w kraju , m ającej największe szanse na zdo
minowanie przyszłej policji lub m ilicji państw owej. — „Niniejszym  zgła
szam votum, separatum  do punktu  12 § 8 --------. Organizowanie bowiem
m ilicji gm innej nie jest przewidziane praw em  ani przepisem, natom iast 
może to dawać pozory zorganizowania służby bezpieczeństwa, k tó ra  jest 
wyłącznym atrybu tem  państw ow ym ------- , a nie gm in wiejskich. W gm i
nach m iejskich tylko część służby bezpieczeństwa może być przekazy
wana m agistratom  i każdorazowo za zezwoleniem szczególnym rzą
du” ».

Praw o o radach gminnych z powodu oporu okupantów  nie zostało 
rozpatrzone aż do końca działania TRS. W rozmowie przeprowadzonej 
10 sierpnia 1917 r. przez dyrektora D epartam entu Spraw  W ewnętrznych 
z hr. Lerchenfeld-K offering uzyskano w tej spraw ie najogólniejszą odpo
wiedź: „szef adm inistracji cywilnej nadaje tej spraw ie wielkie znaczenie 
i jest zdania, że w  całej spraw ie chodzi o nową ustaw ę gminną, a to już 
zahacza o życie polityczne i publiczne k ra ju ”. Przedstaw icieli TRS za
pewniono, że jak tylko von Kreis wróci z urlopu, zajmie się tym  proble
mem 13. Nie stało się tak nigdy: dwa tygodnie później Tymczasowa Rada 
Stanu złożyła dymisję.

Jednakże nie tylko opór okupantów  był powodem zawieszenia sp ra
wy służby bezpieczeństwa. Z oficjalnych spraw ozdań D epartam entu 
Spraw W ew nętrznych wynika, że jego działalność była świadomie ogra
niczana przez sam ą TRS. Np. w π ^ ίμ  Rada D epartam entu odbyła tylko 
jedno posiedzenie, na którym  obok pro jek tu  organizacji opieki nad dzieć
mi i młodzieżą w  Polsce rozpatryw ano spraw ę zniesienia opłat na rzecz

И AAN, TRS t. 7, k. 13—14ІГ 
Tamże, k. 14—15. 

ls Tamże, k. 35.
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m iasta Płocka od protestu  weksli i od aktów  apelacyjnych, jak również 
zniesienia kopytkowego w tym  mieście 16.

Początkowo strona polska nie występowała do okupantów  z całościo
wym projektem  przejęcia adm inistracji. Problem  ten znalazł miejsce 
dopiero w złożonej władzom niemieckim deklaracji TRS. Odpowiedź B er
lina i W iednia nadeszła 1 czerwca 1917 r. Rządy państw  centralnych 
przewidywały przekazanie władzom „królewsko-polskim ” (w obu oku
pacjach) sądownictwa, szkolnictwa, a następnie dobroczynności i opieki 
nad sztukam i p ięk n y m i17. Nie było natom iast wzmianki o policji i innych 
zasadniczych działach adm inistracji. Nie precyzowano także term inów.

Rozwój w ydarzeń przyśpieszył jednak wydanie przynajm niej częścio
wych decyzji w tej sprawie. K onferencja zarządów okupacyjnych w W ar
szawie w  dniach 28— 30 czerwca i napięcie wrywołane przez kryzys przy
sięgowy, zdecydowały o przekazaniu władzom polskim sądownictwa 
i szkolnictwa. Były to na razie wszystkie ustępstwa; resztę spraw  pozo
stawiono w zawieszeniu. Dopiero w połowie listopada 1917 r. odbyły się 
w W iedniu rokowania niem iecko-austriackie, podczas k tórych stw ierdzo
no, że z powodu trw ającej wojny, polskiemu rządowi nie można prze
kazać spraw  zagranicznych, wojskowych, kolei, poczty, żeglugi, policji, 
spraw  gospodarczych, paszportowych i kontroli prasy 18.

Ustalenia wiedeńskiej konferencji utrzym ano w ścisłej tajem nicy, nie 
powiadamiając o nich władz polskich. Nic więc dziwnego, że m inister 
spraw  w ew nętrznych w rządzie Jana Kucharzewskiego, Ja n  Stecki na
staw ił się na jak  najszybsze przejęcie policji, postępując zgodnie z pro
gram em  gabinetu przew idującym  „szybki, energiczny, mocny, wszech
stronny rozwój państwowości naszej, a więc zorganizowania władz pań
stwowych i urzędów, przede wszystkim  w zakresie adm inistracyjnym  
i skarbow ym ” 19. Rząd argum entow ał, że in teresy  polskie zbiegają się 
z interesam i Niemiec, „które muszą zrozumieć, że jeśli m ają kiedyś -— — 
mieć Polskę po swojej stronie, muszą przede wszystkim  zastąpić fikcję 
rządu polskiego przez rzeczywistość, a więc oddać nam  adm inistrację, 
policję, skarb oraz umożliwić tworzenie w ojska” 20.

Nie zakładano jednak, że przejęcie w ładzy będzie czynnością au to
m atyczną i prostą. Stosunkowo najw ięcej problemów przewidywano 
właśnie z policją. Należy tu ta j zacytować dłuższy fragm ent wypowie
dzi Jana  Steckiego, jasno ukazujący stanowisko MSW wobec tej sprawy: 
„Gorzej ma się rzecz z właściwą siłą wykonawczą, z policją. Tej nie 
można zaimprowizować w ciągu krótkiego czasu, a jednak niepodobna 
absolutnie pozostać na łasce samej tylko policji okupantów. Nie cofną 
jej, ani też nie dadzą nam  do bezpośredniej dyspozycji, m usi przeto po
zostać w k ra ju  w charakterze pewnego rodzaju załogi rezerwowej, jedno
cześnie m usim y zaś jak  najszybciej tworzyć policję własną. Ponieważ 
wymagać to będzie sporo czasu, byłoby zaś rzeczą niezm iernie drażliw ą

16 AAN, TRS t. 17, k. 145, 154. TRS nie mogła jednak ingerować w  w ew nę
trzne sprawy milicji, które swoje problemy musiały rozwiązywać samodzielnie. 
M.in. z własnej inicjatywy udało się uruchomić w  Warszawie pierwszą szkołę po
licyjną. Na pierwszy turnus, który ruszył 1 lipca 1917 r. uczęszczało 435 słuchaczy. 
Por. H. W a r d ę s k i ,  op. cit., s. 133; Kalendarz Informator Milicji Miejskiej m. st. 
Warszawy na roje 1918 ,s. 45.

17 J. L e w a n d o w s k i ,  Królestwo Polskie pod okupacją austriacką, Warsza
wa 1980, s. 166.

и Tamże, s. 106, 111.
19 KUL, Archiwum J. Steckiego t. 571, k. 6.
20 Tamże, k. 7—8.
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posiłkować się policją obcą, przeto zanim  powstanie własna, trzeba się 
będzie uciec do form owania na razie milicji m iejskich i gminnych, jako 
organizacji przejściowej· i zastępczej. Policja okupantów spraw owałaby 
czyności swoje zupełnie osobno, podług zleceń, których by udzielali jej 
starostowie, nie bezpośrednio, lecz wyłącznie przez kom endy lokalne 
------ - i przy tym  tylko wtedy, kiedy by akcja milicji była niew ystarcza
jąca. Same zaś milicje przeznaczone byłyby do rychłego zwinięcia, a to 
w m yśl planu, podług którego istnieć ma tylko policja państw owa obok, 
być może żandarm erii —-—. Oczywiście, iż m usiałoby być zapewnione 
zwijanie policji okupantów, w m iarę form owania przez nas własnej. Tak 
w tej sprawie, jak  i we wszystkich, w arunkiem  niezbędnym  i podsta
wową zasadą układu m usi być mocne i jasne ugruntow anie w iary, że 
nie tw orzy się organizacji przeciw nim [władzom okupacyjnym  — J. Κ.], 
z myślą polityczną, lecz jedynie dla celów rzeczowych, dla nadania k ra 
jowi pewnych form  życia” 21.

Ustalone przez Radę M inistrów w styczniu 1918 r. „Zasady przew od
nie przejm ow ania adm inistracji przez władze polskie” przew idyw ały za
jęcie się spraw am i policji w tzw. III kategorii, obejm ującej dozór nad 
gminami, reem igracją i służbą bezpieczeństwa. Nie podano jednak żad
nego term inu wykonania tego założenia (oprócz najbardziej ogólnego — 
sześciomiesięcznego)22. M inisterstwo Spraw  W ewnętrznych nie czekało 
na jego upłynięcie. Jeszcze w styczniu 1918 r. opracowano etatow y plan 
policji, składającej sî ę z 12 tysięcy funkcjonariuszy23. W ystosowano tak 
że pismo do G enerał G ubernatorstw a inform ujące o form owaniu policji 
państwowej o charakterze policyjnym, wcieleniu do niej milicji m iej
skich oraz o szkoleniu kadr 24.

W politycznych w arunkach pierwszych dwóch miesięcy 1918 roku 
stworzenie polskiej policji było dla okupantów  nie do przyjęcia. Po po
koju brzeskim  przez obie okupacje, ze szczególnym nasileniem  w austria
ckiej przetaczała się fala strajków  i m anifestacji. Atakowano i rozbraja
no wojsko i żandarm erię, co z kolei powodowało coraz częstsze używ a
nie broni przez okupantów. Istniejące policje stanęły w większości po 
stronie dem onstrantów . Funkcjonariusze warszawskiej Milicji M iejskiej 
nie dali się użyć do tłum ienia m anifestacji, a przypuszczalnie niektórzy 
sami wzięli w nich udział, skoro wkrótce po rozruchach Niemcy areszto
wali pięciu m ilicjantów. Odebrano także m ilicji posiadany przez nią m i
nim alny przydział broni p a ln e j2S.

Nastaw ienie okupantów  nie zmieniło się po ustąpieniu rządu, gdy 
stanowisko m inistra  spraw  w ew nętrznych po nieustępliw ym  Janie Stec
kim objął bardziej ugodowy Stanisław  Dziewulski. Nie zaniechano jed
nak prac nad przyszłą służbą bezpieczeństwa. Jej s truk tu rę  starano się 
dopasować do kształtu  adm inistracyjnego państw a. Niezbędne jest więc 
prześledzenie kolejnych projektów  podziału k ra ju  na jednostki te ry to 
rialne, od czego m iał zależeć wygląd policji. W edług pierwszych wnios
ków Królestwo miało zostać podzielone na gminy, powiaty i wojewódz

21 Tamże, k. 9.
22 AAN, zespół akt Prezydium Rady Ministrów (dalej PRM) cz. II, t. 49. Ka

tegoria I miała obejmować sprawy szkolne, statystykę i odbudowę, II — sprawy 
sanitarne, weterynaryjne, rolnictwo, przemysł, handel i komunikację.

28 KUL, Archiwum J. Steckiego t. 571, k. 23.
24 Tamże, k. 24. ' f
25 J. L e w a n d o w s k i ,  op. cit., s. 117; „Gazeta Polska” (Dąbrowa) z 25 lu

tego 1918.
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twa, z tym , że najpierw  planowano wprowadzenie tylko dwóch pierw 
szych stopni. Dotychczasowe kreisam ty i kom endy powiatowe m iały 
zostać zastąpione przez 73 powiaty (z przedw ojennych 84); 11 podleg
łych niem ieckiem u zarządowi wojskowem u na razie miało nie wejść do 
s tru k tu r  adm inistracyjnych 28. P ro jek t ten  nie przew idyw ał jeszcze w pro
wadzenia do hierarchii policyjnej stojących na czele powiatów staros
tów. Mieli oni Jednak prawo wpływać na działalność służby bezpieczeń
stw a oraz żądać od niej spraw ozdań27.

Plany te wywołały szereg sprzeciwów. W edług szefa Sekcji Samo
rządowej niew prow adzenie starosty  do hierarchii policyjnej i łącząca się 
z tym  konieczność przeznaczenia dla każdej jednostki terytorialnej osob
nego naczelnika służby bezpieczeństwa bardzo by podrożyło adm inistra
cję i uczyniło ją m niej sprężystą. Dla uniknięcia tego problem u nale
żałoby sięgnąć po przykład P rus i Francji, gdzie szefowie jednostek adm i
nistracji ogólnej są zarazem naczelnikam i policji odpowiednich okrę
gów 28.

Podczas narady, k tóra odbyła się w  M inisterstw ie Spraw  W ewnę
trznych 26 m arca 1918 r. przychylono się do tego wniosku. W edług u sta 
leń spotkania przyszła Policja Państw ow a byłaby wojskowo zorganizo
waną strażą specjalną, podległą ogólnemu kierow nictw u MSW. K ie
rownictwo policji w powiatach zamierzano powierzyć starostom , podle
gającym  z -kolei naczelnikom obwodów [województw — J. K.l, zarzą
dzających służbą bezpieczeństwa w swoim okręgu. Dla W arszawy i Ło
dzi przew idyw ano osobne D yrekcje Policji Państw owej z podlegającymi 
nadburm istrzom  dyrektoram i na czele. Także Lublin, Częstochowa i Sos
nowiec m iały być kom isariatam i wydzielonymi, kierow anym i przez za
leżnych od nadburm istrzów  komisarzy. W pozostałych m iastach kierow 
nictwo policji zamierzano powierzyć powiatowym  komisarzom Policji 
Państw ow ej. W gminach przewidywano posterunki liczące po 4—6 lu 
dzi, dowodzone przez sierżantów. Dziesięć posterunków  m iało tworzyć 
kom endę kierow aną przez adiunkta. W szystkim powyższym funkcjona
riuszom zagwarantowano status pracowników państwowych. Stw ierdze
nie to jest o tyle ważne, że przyw idyw ano powstanie obok Policji P ań 
stwowej także organizacji kom unalnych (policja ruchu, budowlana i d ro
gowa), powierzonych zarządom związków kom unalnych, ale pod ogól
nym  nadzorem, zależnie od pozycji m iasta —  starosty, nadburm istrza 
lub prezydenta obwodu 29.

Zdecydowano także przeforsować wprowadzenie od razu adm inistra
cyjnego podziału państwTa na 18 województw i 64 pow iaty Do tej 
liczby jednostek tery torialnych  starano się dostosować stan  etatow y po
licji. W sumie dla k ra ju  o powierzchni 126 955 km 2 i liczbie ludności 
rzędu 11 milionów przewidywano 84 komisarzy, 84 podkomisarzy, 246 
sierżantów, 1304 kaprali, 5590 szeregowców i 360 osób obsługi adm ini
stracyjnej. Ustalono także nazwy- szarż funkcjonariuszy: generał policji,

26 „Nowa Reforma” z 16 kwietnia 1918.
27 KUL, Archiwum J. Steckiego t. 571, k. 94.
28 Tamże, k. 114.
»  Tamże, k. 137, 153—154.
30 Przewidywano następujące województwa — mariampolskie, suwalskie, łom

żyńskie, mławskie, płockie, włocławskie, kaliskie, łódzkie, łowickie, piotrkowskie, 
częstochowskie, kieleckie, radomskie, sandomierskie, zamojskie, warszawskie, lu 
belskie oraz trzy miasta wydzielone — Warszawa, Łódź i Lublin. „Nowa Gazeta” 
z 30 kwietnia 1918.
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pułkownik, podpułkownik, m ajor, kapitan, porucznik, podporucznik,, 
sierżant, kapral i szeregowiec 31.

Stopniowe normalizowanie się od kw ietnia 1918 r. stosunków m ię
dzy Radą Regencyjną i jej rządem  a władzam i okupacyjnym i, wznowie
nie rokowań o przekazyw aniu adm inistracji władzom polskim, uczyniło 
powstanie jednolitej polskiej policji spraw ą bardziej realną. Dwumie
sięczne milczenie okupantów  skłoniło M inisterstw a Spraw W ew nętrz
nych do w ystąpienia z pismem ponaglającym . Zdaniem  rządu, władze 
niemieckie m ogły mieć wątpliwości tak  długo, dopóki policja okupacyj
na wyw iązywała się ze swoich zadań — interw encyjnych i co w ażniej
sze —■ prew encyjnych działań politycznych. W danym  momencie (jak 
udowadnia MSW) skorum powana policja niem iecka nie jest jednak zdol
na do skutecznych działań. W tej sytuacji rzeczą niezbędną jest więc 
umożliwienie Polakom  tworzenie w łasnej siły egzekucyjnej 32.

Dnia 29 kw ietnia rząd Steczkowskiego wystosował notę do gabine
tów A ustrii i Niemiec z propozycjam i rozwiązań w duchu niem iecko
-polskim. W następnym  miesiącu prowadzono rozmowy przygotowawcze, 
zakończone konferencją w  W arszawie w  dniach 23—25 m aja. Ustalenia 
zaw arte w tajnym  protokole nie mówią nic o polskiej służbie bezpie
czeństwa; pewnych inform acji dostarcza analiza poszczególnych sfor
mułowań. Uznano bowiem, że adm inistracja publiczna powinna być 
przekazana w jak  najszerszym  zakresie, jednak z ograniczeniami w yni
kającym i z istniejącego stanu w ojny oraz przyczyn wojskowych i gos
podarczych. Nie uwzględniono policji w możliwych do natychm iastow e
go przekazania działach adm in istrac ji33 Państw a okupacyjne oczekiwa
ły jednak wzorów projektów  praw nych w spraw ach, k tórych przekaza
nie mogłoby nastąpić niezwłocznie (m.in. organizacja adm inistracji wew
nętrznej) й . Nie wiadomo czy pod tak  ogólnym  sform ułow aniem  należy 
rozumieć i służbę bezpieczeństwa. Należy raczej sądzić, że tę  spraw ę 
przełożono na później, skoro jeszcze przed ustaleniam i konferencji (w po
łowie maja) Jan  Stecki informował przedstaw icieli prasy, że pod wzglę
dem bezpieczeństwa długo jeszcze trzeba będzie współdziałać z istn ie

31 KUL, Archiwum J. Steckiego t. 571, k. 242—243, 248- Podana liczba doty
czy tylko służby bezpieczeństwa w  powiatach, nie licząc policji w  wielkich mia
stach.

32 Szczególnie podkreślano bezradność niemieckiej policji wobec Pogotowia Bo
jowego PPS i P.O.W. — „Jeżeli policja niemiecka nie zdoła jej [Pogotowia Bo
jowego — J. Κ.] wykryć i zniweczyć, w  krótkim czasie sterroryzują oni nieuzbro
joną milicję miejską do tego stopnia, że usuwać się będzie z drogi zwyczajnym  
rabusiom, cóż dopiero zb ójcom .------- A tymczasem jak zachowuje się policja nie
miecka? Na przedmieściach Warszawy — znów w  biały dzień ćwiczą się w  strze
laniu do celu z brauningów i mauserów liczne grona. Funkcjonariusze m ilicji m iej
skiej, bezbronni próbują ich tylko moralizować, bojąc się nawet donieść o tem  po
licji niemieckiej, żeby nie paść ofiarą zemsty. —■— Różnego rodzaju spelunki, 
kluby nocne, domy gry, są nie tylko tolerowane, lecz osłaniane przez policję kry
minalną, rzekomo pod pozorem, iż służyć mogą za miejsca wywiadów. Naprawdę 
zaś za grube datki pieniężne”. KUL, Archiwum J. Steckiego t. 571, k. 25—26.

33 Uznano za ' możliwe przekazanie Polakom następujących działów: spraw  
wyznań, opieki nad nauką, sztuką i zabytkami, archiwów (bez akt resortów nie 
przekazywanych), dobroczynności publicznej, rozstrzygania o zmianach nazw, za
twierdzania darów i legatów na cele publiczne, udzielanie koncesji na druki pe
riodyczne, budownictwo, nadzór nad rolniczymi zakładami badawczymi i  szkol
nymi. kontrolę kotłów parowych, meliorację, kontrolę stanu wód, administrację 
komunalną, wystawianie paszfcfortów na podróże wewnątrz Królestwa i pośredni
ctwo pracy. Por. J. L e w a n d o w s k i ,  op. cit., s. 129.

34 Tamże, s. 129—130.
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jącą żandarm erią i policją austriacką i niem iecką K. Już znacznie później 
stanowisko to motywowano w ten sposób, że powolne przejm ow anie po
licji pozwoli na uniknięcie dwoistości władzy i zapobiegnie przeciw sta
wianiu się samorządów rządowi centralnem u 36.

W ykonano jednak zalecenie okupantów  o przedstaw ieniu wzorów pro
jektów  praw nych dotyczących w ew nętrznej organizacji państwa. 3 lipca
1918 r. przedłożono Radzie S tanu pro jek t ustro ju  adm inistracyjnego K ró
lestw a Polskiego, w  zasadzie potw ierdzający ustalenia z przełomu m arca 
i kwietnia. Zdecydowano się na trójstopniow y podział te ry to ria lny  na 
województwa, pow iaty i gminy. W niosek przewidywał, że naczelnikiem  
policji w województwie będzie wojewoda m ianowany przez króla na 
przedstaw ienie R ady M inistrów. Jego kom petencje były jednak ogra
niczone — do spraw y służby bezpieczeństwa miał posiadać radcę, jako 
jednego z ośm iu urzędników przydzielonych bezpośrednio przez króla. 
Podobnie na szczeblu pow iatu naczelnikiem  policji jest starosta, wspo
m agany przez królewskiego urzędnika. P ro jek t ustaw y dawał stosunko
wo duże kom petencje przedstawicielom  adm inistracji w  w ym ierzaniu 
k a r policyjnych. M inister spraw  w ew nętrznych był w ładny wydawać 
rozporządzenia ,,w przedmiocie ochrony porządku i bezpieczeństwa pub
licznego” dla całego kraju , lub jego części, z zagrożeniem kary  pienięż
nej do 2000 m arek  i kary  aresztu do jednego miesiąca. W ojewodowie 
m ieli praw o wym ierzać karę (na terenie województwa) do 1000 m arek 
i dwóch tygodni, starostow ie (w powiecie) — 500 m arek i tydzień, w ła
dze gminne, m iejskie i wiejskie — do 100 m arek i trzech dni aresztu 37.

Wzbudziło to oczywiście spore kontrow ersje w  społeczeństwie. Uzys
kano jednak zapew nienie władz, że upraw nienia adm inistracji w zakre
sie w ydaw ania ogólnych rozporządzeń policyjnych posiadają charakter 
tymczasowy, a istnieć muszą ze względu na w yjątkow e położenie kraju . 
Staną się natom iast zbyteczne z chwilą, gdy zostaną ustalone norm alne 
insty tucje  adm inistracyjne i sam orządow e38.

O rganizacji służby bezpieczeństwa w  powiatach, gminach i m iastach 
nie posiadających jeszcze m ilicji mieli się podjąć naczelnicy danej jed
nostki, już z chwilą mianowania. W tym  celu zażądano od władz oku
pacyjnych oddania do dyspozycji (jako instruktorów ) tych obyw ateli 
polskich, k tórzy aktualnie pełnią służbę w niem ieckiej lub austriackiej 
żandarm erii i policji, pozostawiając im broń. M inisterstwo Spraw  W ew
nętrznych ma otrzym ać poza tym  taką ilość broni palnej i białej, jaka 
będzie potrzebna do należytego zaopatrzenia policji państwowej. Ponad
to władze okupacyjne zezwolą na w stąpienie w polską służbę policyjną 
pewnej liczbie oficerów i podoficerów policji okupacyjnej, na w arunkach 
umowy kontraktow ej, z obowiązkiem jednak złożenia przepisowej p rzy 
sięgi służbowej 39.

W roku 1918 planowano zorganizowanie służby bezpieczeństwa tylko 
w siedm iu pow iatach na teren ie obu okupacji; wykonanie tego planu 
miano rozpocząć po 1 październ ika40. Jedną z przyczyn tej decyzji był 
katastro falny  b rak  kadr. Rozpoczęty w  kw ietniu 1918 r. kurs dla kan 
dydatów  policyjnych nie wystarczał. W lipcu zaczęto myśleć o bardziej

35 „Kurier Poznański” z 15 maja 1918.
38 „Dziennik Poznański” z 22 czerwca 1918.
37 AAN, Gabinet Cywilny Rady Regencyjnej t. 121, k. 112—118.
38 „Przegląd Wieczorny” z 11 lipca 1918.
3ł KUL, Archiwum J. Steckiego t. 571, k. 62—63.
40 „Głos Narodu” z 14 lipca 1918.
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kompleksowym szkoleniu. Jan Stecki złożył ppłk. Gamppowi pro jek t 
zorganizowania trzech kursów dla sierżantów i niższych podoficerów (po 
120— 150 osób każdy) w W arszawie, Łodzi i Lublinie. Szkolenie miało 
się opierać na system ie wojskowym, przew idującym  dość długi okres 
skoszarowania kandydatów  (podoficerowie i sierżanci 5 lat, oficerowie 3 
lata). Planowano także porozumieć się z Polską Siłą Zbrojną, co by u ła t
wiło prowadzenie ćwiczeń oraz przechodzenie szeregowców, sierżantów 
i oficerów z wojska do milicji. Poza tym  oficerowie mieli być kształceni 
na specjalnym  kursie (50—70 osób), k tó ry  m iał się odbyć w W arsza
wie 41.

M inisterstwo Spraw  W ew nętrznych nie ograniczało się do działań te 
go typu; trw ała  wytężona praca nad  projektem  ustaw y policyjnej, co 
wobec w ypadków października 1918 r. stało się szczególnie naglące. Już  
w połowie tego miesiąca prasa donosiła, że przy MSW ma zostać u ru 
chomiony D epartam ent Policji, m ający „przejąć obecną milicję m iejską 
i zająć się jej reorganizacją w duchu potrzeb obecnych, łącznie z po
większeniem kadrów  policyjnych” 42.

W tym  czasie pro jek t ustaw y o służbie bezpieczeństwa był już go
towy. Przedstawiono go na posiedzeniu Rady M inistrów 20 października. 
W edług „M otywów wniosku o organizacji policji państw ow ej” od jej 
powstania uzależniono spraw ne i celowe działanie całego organizm u pań
stwowego. Należało się zdecydować na jeden z dwóch modeli —  policji 
państwowej zarządzanej przez organ centralny, lub też m ilicji m unicy
palnej kierow anej przez organa sam orządu miejskiego lub wiejskiego 
i przez podległych im urzędników kom unalnych. Rozważono także, jako 
pośredni, system  istniejący we Francji, gdzie równocześnie działała po
licja kom unalna i państwowa. Zdecydowano się na model centralistycz
ny, co uzasadniono w następujący sposób: „Państwowość polską odradza
się w w yjątkow ych w arunkach —■— , sp o łeczeń stw o -------nie posiada
dostatecznej ilości jednostek należycie przygotowanych do skomplikowa
nych zadań sa m o rz ą d u .-------Jeżeli zatem  Rząd Polski w w arunkach
obecnych ma mieć należytą powagę i siłę, w inien oprzeć się na organach 
władzy adm inistracyjnej li tylko od niego zależnej.

Powołane wyżej względy przem aw iają za koniecznością zorganizowa
nia tak w  miastach, jak i po wsiach policji wyłącznie państw owej, [pod
kreślenie w oryg. — J. Κ.], co jednak  nie wyklucza możności w p rzy
szłości, szczególnie w wielkich m iastach w m iarę rozwoju i doskonalenia 
się sam orządu wyelim inowania pew nych czynności policyjnych i p rze
kazania ich organom  sam orządu” 43. Zauważono również, że opracow a
nie ustaw y o organizacji K rólew sko-Polskiej policji napotyka na szereg 
trudności, k tóre z powodów politycznych nie mogą być usunięte. P ro 
jektow ane przepisy m ają wobec tego charak ter tylko prowizoryczny i 
będą obowiązywać do czasu wydania właściwej u s ta w y 44.

P ro jek t przew idyw ał, że istniejące na teren ie  całego k raju  kom unal
ne milicje zostaną upaństwowione i przekształcone w Państw ow ą S traż 
Policyjną, podlegającą m inistrowi spraw  w ew nętrznych. W celu bezpoś
redniego nadzoru planowano ustanow ienie przy  MSW stanowiska Na
czelnego Inspektora S traży Policyjnej. K ierow nikam i policji w powia

41 KUL, Archiwum J. Steckiego t. 571, k. 201.
42 „Kurier Warszawski'’ гйт 284—285 z 1918 r.
«  A AN, PRM, cz. II, t. 15, k. 242 nn.
44 Tamże.
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tach m ieli być komisarze, podlegający szefom politycznym  danych jed 
nostek adm inistracyjnych. Mimo, że S traż Policyjna byłaby organiza
cją tylko i wyłącznie państwową, to w ydatki na nią m iały być pokry
wane w rów nych częściach przez skarb państw a oraz gm iny i związki 
samorządowe 45.

W dyskusji zgodzono się, że milicjfe kom unalne i powiatowe powinny 
zostać upaństwowione, a koszta obciążyć skarb i samorządy. Przyjęcie 
całego p ro jek tu  okazało się jednak niemożliwe, ze względu na brak opi
nii M inisterstw a Skarbu, na k tó re  zostały nałożone duże zobowiązania 
finansowe. Postanowiono polecić Janow i Steckiem u opracowanie k ró t
kiego, trzypunktow ego dekretu  o upaństw owieniu policji. Sprawa służby 
bezpieczeństwa m iała ponownie zająć miejsce w  obradach Rady M ini
strów  dopiero po rozpatrzeniu pro jek tu  przez M inisterstwo Skarbu ',0.

Trwało to ponad dwa pełne w ydarzeń tygodnie, właściwie uniem ożli
wiające wszelkie poprzednie ustalenia. Wniosek o organizacji policji był 
ponownie rozpatryw any na posiedzeniach rządu w dniach 7 i 8 listo
pada. Przyjęto  przedstaw iony przez M inisterstwo Spraw  W ewnętrznych 
kilkupunktow y dekret, dodając do niego dużo mówiącą adnotację: „uzna
no, że odpowiedni dekret Rady Regencyjnej będzie mógł być w ydany 
dopiero po powołaniu nowego rządu, tymczasowo zaś należy organizo
wać policję bez dekretu, w drodze odpowiednich zarządzeń doraź
nych” 47.

Były to tylko słowa, działania bowiem zaczęto już dużo wcześniej. 
Problem  policji poruszono w rokowaniach polsko-austriackich rozpoczę
tych 27 października w W arszawie. Strona polska żądała, aby przeka
zywanie adm inistracji odbyło się w ciągu listopada w ten sposób, żeby 
od 1 grudnia cały zarząd spoczywał całkowicie w polskich rękach. Urzęd
nicy galicyjscy mieli zostać jak najszybciej przydzieleni do polskich m i
nisterstw , planowano też utworzenie kadr instruktorskich dla policji. Żą
dano, aby cała żandarm eria i inne oddziały okupacyjne złożone z funk
cjonariuszy narodowości polskiej przeszły od 1 grudnia pod polskie roz- 
kazodawstwo. Zobowiązano także władze austriackie do pozostawienia 
broni w ilości w ystarczającej do w yekw ipow ania przyszłej policji. Na
stępnego dnia, jeszcze przed osiągnięciem porozum ienia rozeszła się w ia
domość o powołaniu nowego rządu pod kierownictw em  Józefa Sw ierzyń- 
skiego, wobec czego dotychczasowe ustalenia przestały mieć jakiekolwiek 
znaczenie 48.

Równie daleko posunęły się skierowane do Niemców żądania nowej 
Rady M inistrów. Na posiedzeniu 30 października ustalono bowiem tekst 
pisma do władz okupacyjnych, przewidującego ze strony MSW między 
innym i oddanie z dniem  15 listopada całej policji adm inistracyjnej i k ry 
m inalnej 49.

Polskie organizacje polityczne nie czekały jednak na rozporządzenia 
władz. Już w  połowie października nadkom isarz Sekcji II (sprawy są
dowe i krym inalne) warszawskiej Milicji M iejskiej H enryk W ardęski 
udał się do kierow nika niem ieckiej policji krym inalnej Sommera, pró
bując dowiedzieć się o term inie przekazania tego działu władzom pol-

45 Tamże.
46 AAN, PRM, cz. Ia, t. 4. Protokół z 63 posiedzenia Rady Ministrów zdnia 20 

października 1918, k. 105—110.
47 Protokół z posiedzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada, tamże, k. 276.
w J. L e w a n d o w s k i ,  op. cit., s. 136.
49 AAN, PRM, cz. Ia, t. 4, k. 299.
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skim. Som mer nie potrafił dokładnie określić daty. Dopiero 9 listopada 
wezwał W ardęskiego, inform ując, że za tydzień niem iecka policja zacz
nie zdawać swoje agendy 3rt.

W ypadki potoczyły się jednak inaczej. 2 listopada zaczęło się roz
brajanie A ustriaków  w Lublinie, dziewięć dni później Niemców w W ar
szawie, w czym niem ały udział m iały i polskie milicje 51. W w arunkach 
dopiero co odzyskanej niepodległości nie można było wykonać tak  długo 
opracow ywanych założeń jednolitej policji. Zaczął się blisko roczny okres 
„anarchii policyjnej”. Jak  pisał Józef Ł a w n i k ,  „praw ie każde ugru
powanie polityczne, zaangażowane w walkę o zdobycie władzy, starało 
się stworzyć podporządkowane sobie organy bezpieczeństwa, bowiem 
w zależności od tego, kto będzie dysponował wojskiem i aparatem  bez
pieczeństwa, ten zdobędzie władzę” 62.

Ustawa o Policji Państw ow ej została przy jęta  przez sejm  24 lipca
1919 r. Nie wiadomo jednak jaki byłby kształt polskiej policji bez o lbrzy
miego w ysiłku poniesionego w latach pierwszej w ojny światowej M.

Ежи Кохановски

К ВОПРОСУ О ПОЛЬСКОЙ ПОЛИЦИИ — ЯНВАРЬ 1917—НОЯБРЬ 1918 ГГ.

После занятия в 1915 г. немецкими и авство-венгерскими войсками Царства Польского 
оккупационные власти постепенно позволяли полякам создавать органы самоуправления 
и культурно-просветительные учреждения, а после акта 5 ноября 1916 г. решились создать 
видимость польской государственности. В её рамках оказались также полицейские формации, 
немногочисленные и уполномоченные заниматься исключительно городским движением,

50 H. W а г d ę s k i, op. cit., s. 192 n.
51 Np. w Warszawie funkcjonariusze IV Komisariatu opanowali dworzec Ko- 

welski (Gdański) oraz magazyny na Stawkach. Komisarz V okręgu Ignacy Koral 
z kilkoma milicjantami zajął skład benzyny i smarów na Smoczej i centralny 
magazyn paliw i spirytusu na Powązkach. Podkomisarz Karol Fuchs opanował ko
szary na Placu Broni, komisarz Maurycy Sonnenberg czwartą inspekcję policji nie
mieckiej na Chłodnej 14 i koszary przy ul. Ciepłej. Komisarzowi Charlemagne 
udało się zatrzymać Prezydenta Cesarsko-Niemieckiej Policji Glasenappa i  jego 
zastępcę kapitana Hecka. Milicjanci zajęli także były pałac prymasowski na uł. 
Senatorskiej, tracąc przy tym jednego ciężko rannego. Por. „Kurier Warszawski” 
nr 313 z 1918 r.; H. W a r d ę s k i ,  op. cit., s. 211 nn.

52 J. Ł a w n i k ,  Represje policyjne wobec ruchu robotniczego 1918—1939, War
szawa 1979, s. 11.

Na terenie kraju obok licznych oddziałów Milicji Ludowej PPS i m ilicji m iej
skich i w iejskich działały tuż po odzyskaniu niepodległości następujące organizacje 
bezpieczeństwa — Lubelska Żandarmeria Krajowa, Żandarmeria Krajowa (na te 
renie b. zaboru austriackiego), Polska Żandarmeria Krajowa (Poznańskie), Straż 
Kolejowa, Straż Rzeczna, Wojskowa Żandarmeria Polowa (ziemie wschodnie). De
kretem z 5 grudnia 1918 r. utworzono państwową Milicję Ludową, znosząc jedno
cześnie wszystkie milicje i straże, z wyjątkiem  podległych samorządom. Kolejny 
dekret — z 9 stycznia 1919 r. przewidywał włączenie wszystkich organizacji ko
munalnych do utworzonej Policji Komunalnej. Por. J. Ł a w n i k ,  op. cit., s. 12 
nn.; W. S t r z e l e c k i ,  op. cit., s. 174.

53 Utrzymane w  stanie prawie niezmienionym przez całe dwudziestolecie prze- : 
pisy z , 24 lipca 1919 r. są niezwykle podobne do ustaleń sprzed listopada 1918 r. 
Struktura organizacyjna policji była dostosowana z małymi odstępstwami do po- . 
działu administracyjnego krajny W zakresie służby bezpieczeństwa i czynności w y
konawczych Policja Państwowa podlegała wojewodom i starostom. Por. J. Ł a w 
n i k ,  op. cit., s. 17 n.
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санитарным состоянием страны и регулированием торговли. Они создавались из добро
вольческих гражданских дозоров. Параллельно действовала полиция оккупантов, она ве
дала политическими и уголовными делами.

В статье представлено количественное и качественное развитие польских формаций, 
идушее, особенно в конечный период войны, вразрез с намерениями оккупационных властей. 
Отмечены также в общих чертах усилия политических партий, которые, готовясь принять 
власть в будущем польском государстве, стремились подчинить себе органы общественного 
порядка. Независимо от этих процедур формации, о которых идёт речь, сыграли серьёзную 
роль в момент провала центральных государств в ноябре 1918 г, Их члены приняли, в ча
стности, участие в обезоруживании оккупационных войск.

Исторической базой послужили автору архивные материалы, созданные польскими 
политическими и самоуправленческими учреждениями в 1915—1918 гг., рукописное наследие 
их деятелей, а также печать.

Jerzy Kochanowski

I
LA POLICE POLONAISE DU ROYAUME DE POLOGNE SOUS L’OCCUPATION 

ALLEMANDE ET AUSTRO-HONGROISE (1917-1918)

Les autorités allemandes et austro-hongroises régissant le Royaume de Po
logne depuis 1915 permirent progressivement de créer des organes d’autogestion 
et des institutions éducationnelles et culturelles polonaises. L’acte du 5 novembre 
1916 a même c'onstitué un succédané d’Etat polonais. Dans le cadre de celui-ci 
se sont trouvées aussi des formations de police, peu nombreuses et autorisées 
uniquement à s’occuper du trafic municipal, de l’état sanitaire du pays et de 
l’organisation du commerce. Elles étaient issues des „gardes civiles” formées de 
volontaires, au début de la guerre. Parallèlement, fonctionnait la police des occu
pants à laquelle revenait l’ensemble des questions politiques et criminelles.

L’article présente le développement quantitatif et qualitatif de la police p o
lonaise allant à l’encontre — surtout vers la fin de la Première guerre mondiale 
— des projets des autorités d’occupation. Il esquisse aussi les efforts des partis 
politiques qui, se préparant à prendre le pouvoir aspiraient à se subordonner les 
organes de l’ordre public. Indépendamment de ces tentatives, les formations en 
question jouèrent un rôle important au moment de la défaite des pays centraux 
en novembre 1918; leurs membres prirent part au désarmement des troupes d’oc
cupation.

Les archives des institutions polonaises des années 1915-1918, les fonds per
sonnels de nombreux militants de même que la presse ont servi de base docu
mentaire à cette étude.
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