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W ramach struktur policji w okresie mi dzywojennym funkcjonowa a tzw. 

defensywa. Zajmowa a si  rozpracowaniem ycia spo eczno-politycznego kraju, 

a przede wszystkim zwalczaniem tzw. organizacji wywrotowych1. W Policji 

Pa stwowej (dalej: PP) defensywa zosta a utworzona zaraz po wej ciu w ycie 

ustawy o PP. W pa dzierniku 1919 r. w Komendzie G ównej PP (dalej: KGPP) 

w Warszawie utworzono Inspektorat Defensywy Politycznej. W sierpniu 1920 r. 

w PP wykrystalizowa  si  ustrój organów defensywy. W KGPP utworzono od-

r bny pion nazwany „Wydzia em IV-D”, który podlega  bezpo rednio komen-

dantowi g ównemu2. W komendach okr gowych PP utworzono ekspozytury 

Wydzia u IV-D, którym podlega y dzia aj ce przy komendach powiatowych 

agentury. 

W 1923 r. w Polsce, pod naciskiem w adz administracji pa stwowej, dosz o 

do pierwszej gruntownej reorganizacji pionu politycznego s u by bezpiecze -

stwa. Kierownicy urz dów administracyjnych uwa ali, i  dualizm kompetencyj-

ny w sprawach bezpiecze stwa publicznego jest szkodliwy dla w adz admini-

stracyjnych i interesów pa stwa, a tak e prowadzi do os abienia powagi w adzy, 

tworzy konflikty kompetencyjne oraz powoduje antagonizmy3. Strona admini-

stracyjna optowa a za w czeniem organów defensywy politycznej w struktury 

                                                 
1 Mianem dzia alno ci wywrotowej okre lano wszystkie d enia zmierzaj ce do zmiany istniej -

cego ustroju na drodze rewolucyjnej. Szerzej zob.: A. Strapi ski, Wywrotowe partie polityczne, 

Warszawa 1933, s. 5. 
2 A. Pep o ski, Policja Pa stwowa w systemie organów bezpiecze stwa Drugiej Rzeczypospolitej, 

Szczytno 1991, s. 102. 
3 A. Misiuk, Policja Pa stwowa 1919–1939. Powstanie, organizacja, kierunki dzia ania, War-

szawa 1996, s. 264. 
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urz dów wojewódzkich i starostw4. Premier, a zarazem minister spraw we-

wn trznych, W adys aw Sikorski w dniu 26 kwietnia 1923 r. wyda  przepisy 

o organizacji S u by Informacyjnej. Na ich podstawie w ca ym kraju zlikwido-

wano pion Wydzia u IV-D, tworz c nowy organ – S u b  Informacyjn 5. Na-

st pnie uniezale niono t  instutucj  od w adz policyjnych, w czaj c j  w struk-

tur  organów administracji pa stwowej jako oddzia y lub agentury informacyj-

ne. Jej zadaniem by o „[...] ledzenie wszelkich przejawów ycia politycznego, 

spo ecznego, narodowego i zawodowego o ile ze wzgl du na swój charakter, 

tendencje i taktyk  zagra a o to ustrojowi lub bezpiecze stwu RP”6. 

W praktyce S u ba Informacyjna nie spe nia a wystarczaj co swojej roli, 

czego konsekwencj  by o znaczne obni enie poziomu wywiadu politycznego. 

G ównymi przyczynami, które spowodowa y taki stan rzeczy by o: odsuni cie 

organów policji od faktycznego udzia u w prowadzeniu dzia a  defensywnych, 

brak orientacji urz dów administracji politycznej w sytuacji spo eczno-politycz- 

nej kraju, nieprecyzyjna decyzja pozostawienia na etatach policyjnych funkcjo-

nariuszy S u by Informacyjnej oraz brak przygotowania fachowego i organiza-

cyjnego administracji politycznej do prowadzenia wywiadu politycznego7. 

W dniu 16 czerwca 1924 r. ukaza y si  przepisy o organizacji Policji Politycz-

nej8. Moc  tego zarz dzenia uleg a likwidacji S u ba Informacyjna, a na jej 

miejsce powo ano pion Policji Politycznej9. 

W wyniku tych zmian agentury Oddzia u Informacyjnego zosta y prze-

kszta cone w ekspozytury Policji Politycznej, które podlega y Okr gowemu 

Urz dowi Policji Politycznej (dalej: OUPP), utworzonemu w miejsce Woje-

wódzkiego Oddzia u Informacyjnego. W miastach, gdzie nie by o ekspozytur 

Policji Politycznej, prac  defensywn  prowadzili komendanci powiatowi policji10. 

W po owie 1922 r. Polska przej a cz  Górnego l ska. W ród przyzna-

nych statutem organicznym praw do organizacji policji i andarmerii na pierw-

szy plan wysun a si  kwestia kontrwywiadowczego zabezpieczenia obszaru. 

Pozosta a tu du a cz  mniejszo ci niemieckiej, która zagra a a polskim intere-

som. Istnia a ponadto konieczno  rozpoznawania i zwalczania ruchu rewolu-

cyjnego, powi zanego z nurtem komunistycznym Niemiec i Czechos owacji. 

                                                 
4 Archiwum Pa stwowe Katowice (dalej: APK), zespó : Policja Województwa l skiego (dalej: 

PW l.), sygn. 623, s. 263–266. 
5 A. Misiuk, Policja pa stwowa..., s. 265. 
6 Archiwum Pa stwowe Kielce (dalej: APK-ce), zespó : Starostwo Powiatowe Kielce, sygn. 201, k. 23. 
7 A. Misiuk, S u by specjalne II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998, s. 166. 
8 „Przegl d Policyjny”, Szczytno 1994, nr 4, s. 151. 
9 A. Misiuk, S u by specjalne II..., s. 269. 
10 J. Jadach, Policja Pa stwowa w województwie kieleckim w latach 1919–1939, „Studia Kielec-

kie” 1977, nr 2, s. 17. 
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W województwie l skim tylko w pewnym stopniu korzystano z wzorów ogól-

nopolskich. Status autonomiczny województwa sprawi , e istnia y tu odr bne 

przepisy prawne, które rzutowa y na specyfik  organizacji i zakres kompetencji 

Policji Politycznej. 

W G ównej Komendzie PW l. w 1922 r. funkcjonowa  Oddzia  Policji Poli-

tycznej realizuj cy sprawy z zakresu szeroko rozumianej kontroli ycia spo ecz-

no-politycznego na l sku. Kompetencje l skiej defensywy regulowa  tajny re-

skrypt wojewody l skiego z 15 listopada 1922 r. Wykorzystywano równie  In-

strukcj  Dodatkow  do przepisów o organizacji Urz dów ledczych i organiza-

cji G ównej Komendy Policji Pa stwowej z 17 listopada 1920 r. (ze zmianami 

z 2 czerwca 1921 r. oraz rozkaz Komendanta G ównego PP z 17 pa dziernika 

1922 r. o zmianie w organizacji ekspozytur i agentur IV-D). Reskrypt wojewody 

l skiego z 15 listopada o wprowadzeniu powy szej instrukcji i rozkazu okre la  

struktur  policji politycznej w województwie l skim i wskazywa  jej miejsce 

w ród organów administracji pa stwowej. Reskryptem wojewody l skiego 

z dnia 1 pa dziernika 1923 r. zmieniono organizacj  Policji Politycznej w struk-

turach PW l. Utworzono Wojewódzki Oddzia  Informacyjny, który wchodzi  

w sk ad Wydzia u Bezpiecze stwa Publicznego l skiego Urz du Wojewódz-

kiego. Kierownik Oddzia u podlega  pod wzgl dem merytorycznym naczelni-

kowi Wydzia u Bezpiecze stwa Publicznego, a s u bowo G ównemu Komen-

dantowi PW l. 

W dniu 15 listopada 1923 r. wprowadzono do u ytku s u bowego w PW l. 

Instrukcj  Polityczn , która okre la a zadania, metody i rodki dzia ania l skiej 

Policji Politycznej11. Oddzia  Informacyjny PW l. zosta  podzielony na trzy re-

feraty: personalno-organizacyjny, prowadzony przez przodownika Stanis awa 

Kowola, rejestracyjno-po cigowy nadzorowany przez starszego przodownika 

Franciszeka Szarzy skiego i ogólnoinformacyjny, za który odpowiada  starszy 

przodownik Feliks Skowronek12. Gospodarczo Oddzia  Informacyjny podlega  

G ównej Komendzie PW l. w Katowicach. Agentury Oddzia u Informacyjnego, 

                                                 
11 Nale y doda , e w tym czasie w PP brak by o takiego dokumentu. Zatem wysoce prawdopo-

dobne jest, e PP w tym czasie wzorowa a si  na PW l., cho  na podstawie materia u archiwal-

nego trudno okre li  jednoznacznie wp yw l skiej defensywy na struktur  policji politycznej 

w PP. APK, PW l., sygn. 107, [b.n.]. 
12 Do 1928 r. korpus PP i PW l. by  podzielony na wy szych i ni szych rang  funkcjonariuszy. 

Nowy podzia  nazewnictwa korpusu PP na oficerów i szeregowych (podoficerów) zosta  wpro-

wadzony Rozporz dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Pa -

stwowej. W my l tego aktu korpus oficerów PP stanowili: generalny inspektor, nadinspektor, in-

spektor, podinspektor, nadkomisarz, komisarz, podkomisarz i aspirant. W korpusie podoficerów 

s u yli: starszy przodownik, przodownik, starszy posterunkowy i posterunkowy. Rozporz dze-

nie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 roku o Policji Pa stwowej, „DzURP” 

1928, nr 28, poz. 257. 
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które wesz y w sk ad w adz administracyjnych I instancji, powo a y ich organa 

wykonawcze w sprawach przest pstw przeciw pa stwu polskiemu. Dzia alno  

agentur skupia a sie na realizacji trzech funkcji: informacyjnej, inwigilacyjno- 

-po cigowej i wykonawczej13. Personel Agentur Informacyjnych PW l. podlega  

pod wzgl dem administracyjnym i wyszkolenia G ównej Komendzie PW l. 

w Katowicach, natomiast pod wzgl dem gospodarczym – Powiatowym Komen-

dom PW l14. Pod wzgl dem s u bowym Agentury Informacyjne PW l. podle-

ga y w adzom administracyjnym15. W powiatowych komendach PW l. funkcjo-

nowa y Agentury Policji Politycznej, które uzale nione by y w zupe no ci od 

w adz administracyjnych I instancji. 

W czerwcu 1924 r. dosz o do kolejnej reorganizacji, w ramach której powo-

ano Policj  Polityczn  Województwa l skiego16. Opracowano szczegó ow  in-

strukcj , na podstawie której funkcjonowa a. l ska Policja Polityczna by a pod-

porz dkowana wojewodzie. l ski Oddzia  Informacyjny oraz jego agentury 

przekszta cone zosta y w Policj  Polityczn  i scalone w l ski Urz d Policji Po-

litycznej z dniem 23 czerwca 1924 r.17 Agentury Informacyjne PW l. w Lubli -

cu, Tarnowskich Górach, wi toch owicach, Pszczynie, Rybniku, Cieszynie 

i Królewskiej Hucie, przemianowano na ekspozytury Policji Politycznej jako in-

tegraln  cz  w adz administracyjnych z w asn  kancelari 18. Agentura kato-

wicka sta a si  operacyjn  cz ci  l skiego Urz du, który wykonywa  funkcje 

dotychczasowej powiatowej i miejskiej Agentury Informacyjnej. Przy czym, 

agentów przydzielano wybranym komisariatom w mie cie i powiecie19. Agentu-

ry dla miasta Bielska przy tamtejszej Dyrekcji Policji oraz dla powiatu (przy sta-

ro cie), po czono w jeden „organizm”, ustanawiaj c wspóln  ekspozytur  dla 

miasta i powiatu bielskiego. Utrzymano nadzór s dowy nad dzia alno ci  policji 

politycznej a starostowie zachowali nadal status urz dników policyjnych w za-

kresie dzia ania policji politycznej. 

Dzia alno  Policji Politycznej PW l. skupia a si  na zwalczaniu trzech ka-

tegorii przest pstw politycznych: ruchu o pod o u lewicowym, nacjonalistycz-

nym i nacjonalistyczno-rewindykacyjnym. Nale y podkre li , i  przest pstwa 

polityczne o pod o u lewicowym by y pope niane bardzo cz sto na terenie l -

skiej autonomii. By o to zwi zane ze specyfik  województwa, na terenie którego 

                                                 
13 A. Misiuk, S u by specjalne II..., s. 266. 
14 APK, PW l., sygn. 1, k. 652. 
15 Ibidem, sygn. 25, k. 183. 
16 Ibidem, sygn. 19, k. 57. 
17 Ibidem, sygn. 1, k. 215. 
18 Ibidem, sygn. 25, k. 183. 
19 Wybranych funkcjonariuszy mundurowych, posiadaj cych nieskaziteln  opini , skierowano na-

st pnie na kurs zawodowy. Ibidem, sygn. 24, k. 57–63. 
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znajdowa o si  ogromne skupisko najemnej si y roboczej, zatrudnionej lub po-

szukuj cej pracy w wielkim l skim przemy le. Niektóre z ugrupowa  komuni-

stycznych prowadzi y dzia ania o charakterze dywersyjnym w województwie 

l skim. 

Wa nym zadaniem l skiej Policji Politycznej by a walka z przest pczo ci  

o pod o u narodowo ciowym. Przest pstwa pope nia a najcz ciej cz  ludno-

ci polskiej sympatyzuj ca z orientacj  polityczn  skrajnie prawicow . Polacy 

natomiast zwi zani z takimi ugrupowaniami politycznymi, jak endecja lub cha-

decja, tworzyli uzbrojone grupy, których celem by a manifestacja pogl dów po-

litycznych za pomoc  dzia a  naruszaj cych porz dek prawny. Te tzw. „bojów-

ki” pope nia y przest pstwa skierowane przeciwko mieniu (demolowanie lokali, 

niszczenie maszyn w zak adach produkcyjnych itp.), a tak e wykroczenia skie-

rowane przeciw yciu i zdrowiu osób (bójki, pobicia, podk adanie materia ów 

wybuchowych). 

Niemcy zamieszkuj cy na obszarze Górnego l ska byli z regu y wrogo 

usposobieni do Polski20. Pope niali tak e przest pstwa. Przekrój najcz ciej po-

pe nianych przest pstw politycznych w województwie l skim w latach 1922–

1926 obrazuje poni sze zestawienie. 

Tabela 1. Zestawienie stwierdzonych przest pstw politycznych pope nionych w województwie 

l skim w latach 1922–1926 

Lata 

Kategoria przest pstw 
1922 1923 1924 1925 1926 

Dzia alno  antypa stwowa* 614 . 065 0450 0963 

Szpiegostwo . 0222 164 0045 0160 

Zdrada kraju 023 0045 025 0011 0009 

Bunt i opór w adzy 357 0700 509 0343 0350 

Inne przeciwko w adzy 407 0834 900 0612 0705 

Przest pstwa urz dowe 592 0080 035 0013 0017 

Dezercja 082 0169 111 0110 0101 

Uchylanie si  od poboru 596 0195 362 0578 . 

Przest pstwo paszportowe** 755 7180 . 0761 . 

Sabota  . 0056 037 0023 . 

                                                 
20 H. wi k, Zagro enie bezpiecze stwa Polski ze strony Republiki Weimarskiej, Cz stochowa 

2006, passim. 



106 Adam Momot 

Lata 

Kategoria przest pstw 
1922 1923 1924 1925 1926 

Inne polityczne 053 0181 397 1132 1886 

Dzia alno  komunistyczna . . 091 0490 2547 

* w innych województwach RP zaliczano tu przemyt waluty obcej, dezercj  i agitacj  przeciwko 

poborowi, nielegalne przekroczenie granicy i posiadanie podejrzanego paszportu, fa szowanie 

dokumentów urz dowych, bezprawne u ywanie tytu ów, przeci cie drutu telegraficznego i sa-

bota , terror strajkowy a tak e defraudacj  grosza publicznego. 
** przest pstwo to polega o na nielegalnym przekroczeniu granicy i posiadaniu podejrzanego 

paszportu. 

ród o: APK, PW l., sygn. 263, Poufny przegl d informacyjny MSW/KGPP nr 1-300. 

Do szczegó owych zada , które realizowa  pion polityczny l skiej policji 

mo na zaliczy  m.in. inwigilowanie i przeciwdzia anie akcjom niemieckich „bo-

jówek”, szerz cych propagand  w ród Niemców i Polaków mieszkaj cych na 

l sku podpieraj c si  tezami, e „[...] Polacy chc  zdoby  ca y l sk”21. Te or-

ganizacje by y popierane przez niemieckich reakcjonistów, którym zale a o 

przede wszystkim na „[...] systematycznym germanizowaniu l ska”. „Pod lu-

p ” l scy policjanci wzi li niemieckie organizacje: „Oberschlesischer Heimat-

schutz”, dzia aj c  pod kierownictwem Oberstleutnanta von Schlettweina, 

„Bund der Aufrechten”, prowadzon  przez barona von Freitag-Loringshovena 

czy nacjonalistyczn  organizacj  „Heimatverband Schlesien”, która by a podzie-

lona na grupy lokalne, kierownictwa powiatowe i obwodowe. Na czele tego 

zwi zku stali dawni wojskowi, redaktorzy niemieckich pism, którzy uprawiali 

propagand  przeciw postanowieniom traktatu wersalskiego. Inwigilowano tak e 

organizacje popieraj ce ruch hitlerowski w województwie l skim wyst puj cy 

w dzia alno ci niemieckich ugrupowa : „Deutsche Arbeiterpartei in Polen” 

(Niemieckia Partia Pracy w Polsce), „Deutscher Volksbund”22 czy „Verband 

Deutscher Angestellten”. Spo ród innych organizacji mniejszo ciowych aktyw-

nie wspó pracuj cych z wywiadem niemieckim nale y wymieni : Volksbund 

w zakresie wywiadu polityczno-wojskowego i ekonomicznego oraz niemieckie 

zwi zki zawodowe: „Allgemeiner Freier Angestelltenbund in Polnisch- 

-Oberschlesien (Powszechny Wolny Zwi zek Pracowników Umys owych), „Ge-

samtverband Oberschlesischer Angestellten-Gewerkschaften (Zwi zek Górno-

                                                 
21 APK, PW l., sygn. 125, k. 1. 
22 H. wi k, Obrona l ska przed wp ywami wywiadu niemieckiego w latach 1933–1939, Katowi-

ce 1999, s. 173. 
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l skich Zwi zków Zawodowych Pracowników Umys owych) w zakresie wy-

wiadu gospodarczego23. Dzia alno  wywiadowcz  prowadzili tak e cz onkowie 

„Deutscher Wanderbund” (Niemieckiego Zwi zku Turystycznego w Tarnow-

skich Górach) i „Deutscher Jugendbund” (Niemieckiego Zwi zku M odzie y)24. 

W zainteresowaniu l skich policjantów by y równie  niemieckie szko y na 

l sku, niemieccy nauczyciele, osoby narodowo ci niemieckiej nieprzychylnie 

ustosunkowane do polsko ci i podejrzane o dzia alno  antypa stwow , w tym 

szpiegostwo25, niemiecka prasa ukazuj ca si  na l sku, m.in. czasopisma 

„Oberschlesien verratenes deutsches Land”, „Sittengeschichte des Weltkrie-

ges”26 czy dzia alno  na terenie Rzeszy polskich obywateli w organizacjach 

niemieckich, m.in. „Stahlhelm”, „Kriegerrerein” czy „NSDAP”27. 

Jednym z wielu przypadków przeciwdzia ania szpiegostwu wymierzonemu 

przeciw pa stwu polskiemu by o aresztowanie przez funkcjonariuszy Ekspozy-

tury IV D G ównej Komendy PW l. w Katowicach w 1922 r. Henryka Styppy – 

funkcjonariusza Oddzia u II Sztabu Generalnego, podejrzanego o wspó prac  ze 

s u bami specjalnymi Niemiec, który przekazywa  stronie niemieckiej mi dzy 

innymi tajne dokumenty s u bowe, przyczyniaj c si  do aresztowania agentów 

Oddzia u II28. 

Inwigilacj  obj to równie  ruch komunistyczny na l sku, w tym osoby po-

dejrzane o dzia alno  komunistyczn 29. ledzono cz onków organizacji „petlu-

rowskich”, a tak e przeciwdzia ano przemytowi literatury ukrai skiej z Czecho-

s owacji do Polski30. 

Jednostki terenowe Policji Politycznej ledzi y sytuacj  w poszczególnych 

powiatach l skiej autonomii. Miesi czne sprawozdania z ruchu zawodowego 

i spo eczno-politycznego do Komendy G ównej PW l., zawiera y m.in. dane 

przedstawiaj ce ogóln  sytuacj  w województwie, ze szczególnym uwzgl dnie-

niem liczby bezrobotnych, funkcjonowania przemys u ci kiego (górnictwa, 

                                                 
23 H. wi k, Kilka uwag na temat polityki w adz sanacyjnych wobec mniejszo ci niemieckiej na 

Górnym l sku w latach 1934–1939, „Studia i Materia y z Dziejów l ska” 1987, t. 16, passim.  
24 H. wi k, Dzia alno  niemieckich s u b specjalnych na Górnym l sku w okresie Republiki 

Weimarskiej, [w:] Górny l sk po podziale w 1922 roku, t. 2, red. M. Wanatowicz, Bytom 1997, 

passim. 
25 H. Skrzeczowski, Wspó dzia anie wojskowych s u b informacyjnych z Policj  Pa stwow  w II 

Rzeczypospolitej, Toru  2002, s. 152. 
26 APK, PW l., sygn. 161. 
27 Ibidem, sygn. 202–214. 
28 H. wi k, O niektórych aspektach bezpiecze stwa na obszarze województwa l skiego w latach 

dwudziestych, „Prace Naukowe Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie. Seria: Res Politi-

cae”, t. I, red. H. wi k, Cz stochowa 2006, s. 123. 
29 APK, PW l., sygn. 165. 
30 Ibidem, sygn. 221. 
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hutnictwa), budowlanego, drzewnego, tekstylnego czy metalowego. Okre lono 

równie  dzia alno  zwi zków zawodowych na l sku, m.in.: Chrze cija skiego 

Zwi zku Zawodowego, Wolnego Zwi zku Zawodowego, Polskiego Zwi zku 

Kolejarzy Górnego l ska, Zwi zku Zawodowego Robotników Przemys u 

Chemicznego czy Zwi zku Spó ek Rolniczych Ksi stwa Cieszy skiego31, a tak-

e wrogie akcje dywersyjne i szpiegostwo oraz stosunek ludno ci do w adz pa -

stwowych. Szczególnym nadzorem obj to organizacje polityczne i zwi zki, 

m.in. Obóz Zjednoczenia Narodowego, Stronnictwo Narodowe, Chrze cija sk  

Demokracj , Zwi zek Ludowo-Narodowy, Polskie Stronnictwo Ludowe, Naro-

dow  Parti  Robotnicz , Polsk  Parti  Socjalistyczn , Parti  Niezale nych So-

cjalistów, Komunistyczn  Parti  Górnego l ska, Zwi zek Powsta ców l -

skich, Zwi zek Obrony Kresów Zachodnich, Zwi zek Hallerczyków czy funk-

cjonuj ce na l sku organizacje Sokole32. 

W 10 jednostkach Policji Politycznej PW l. w 1926 r. pracowa o 7 oficerów 

i 80 ni szych rang  funkcjonariuszy33, co obrazuje poni sze zestawienie tabela-

ryczne. 

Tabela 2. Zestawienie liczebno ci ni szych funkcjonariuszy, którzy pe nili s u b  w 1926 r. 

w poszczególnych jednostkach terenowych Policji Politycznej województwa l skiego 

Nazwa Jednostki Policja Polityczna 

l ski Urz d Policji Politycznej 3 

Ekspozytura Policji Politycznej Katowice 21 

Ekspozytura Policji Politycznej wi toch owice  11 

Ekspozytura Policji Politycznej Królewska Huta  8 

Ekspozytura Policji Politycznej Pszczyna  6 

Ekspozytura Policji Politycznej Rybnik  7 

Ekspozytura Policji Politycznej Tarnowskie Góry  6 

Ekspozytura Policji Politycznej Lubliniec 6 

Ekspozytura Policji Politycznej Cieszyn  5 

Ekspozytura Policji Politycznej Bielsko 7 

ród o: APK, PW l., sygn. 15, s. 472. 

                                                 
31 Ibidem, sygn. 126, k. 64. 
32 Ibidem, sygn. 145–158. 
33 Ibidem, sygn. 15, k. 465. 
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Od chwili powstania defensywy politycznej w adze policyjne d y y do 

utworzenia z niej wiod cego pod wzgl dem fachowym pionu w s u bie bezpie-

cze stwa. W tym celu kierowano do pracy w defensywie policjantów ze s u by 

mundurowej i ledczej, którzy wyró niali si  pod wzgl dem zawodowym, mo-

ralnym i intelektualnym. Szczególnie wysokie wymagania stawiano kandydatom 

ubiegaj cym si  o podj cie pracy w pionie politycznym policji. Przyjmowanie 

kandydata do pracy w defensywie odbywa o si  w sposób poufny. Osoba ubie-

gaj ca si  o prac  w tym pionie musia a spe nia  wiele wymaga  natury poli-

tycznej, moralnej oraz intelektualnej. Kandydat musia  by  osob : zrównowa o-

n , posiada  dobr  opini , pewnym pod wzgl dem politycznym, inteligentnym, 

a ponadto obeznanym z problematyk  ycia publicznego, jak i z najwa niejszy-

mi kierunkami politycznymi w kraju34. 

W organach Policji Politycznej cz sto by y zatrudniane tak e osoby o niskim 

poziomie intelektualnym, nie znaj ce sytuacji politycznej w kraju. W wielu sy-

tuacjach pracownicy pionu politycznego nie znali przywódców partii, których 

mieli inwigilowa . Cz sto brak wiedzy fachowej by  zast powany brutalno ci  

wobec osób podejrzanych o dzia alno  wywrotow , co wp ywa o negatywnie 

na wizerunek policji. 

Od momentu powstania Policji Politycznej dochodzi o mi dzy funkcjonariu-

szami a przedstawicielami administracji pa stwowej do cz stych konfliktów35. 

Poczynione przekszta cenia nie uzdrowi y stosunków w s u bie bezpiecze stwa. 

W takiej sytuacji w adze centralne zmuszone by y przychyli  si  do postulatów 

przeciwników Policji Politycznej, aby zlikwidowa  ten pion s u by bezpiecze -

stwa36. Na mocy okólnika Ministerstwa Spraw Wewn trznych nr 32 z dnia 

17 marca 1926 r. z dniem 1 kwietnia 1926 r. uleg y likwidacji wszystkie ekspo-

zytury Policji Politycznej37. 

Na mocy reskryptu Wojewody l skiego z dnia 9 maja 1927 r., organizacja 

Policji Politycznej PW l. zosta a zmieniona. Kompetencje Policji Politycznej 

w powiatach przej y starostwa i komendy powiatowe, natomiast dzia alno  in-

formacyjn  Wydzia u Inwigilacyjnego przej  Wydzia  Bezpiecze stwa Pu-

blicznego l skiego Urz du Wojewódzkiego38. l ski Urz d Policji Politycznej 

                                                 
34 APK-ce, Komenda Powiatowa PP (dalej: KPPP) Kielce, sygn. 2, k. 109. 
35 A. Misiuk, Policja Pa stwowa 1919–1939..., s. 279. 
36 A. Misiuk, Historia Policji w Polsce. Od X wieku do wspó czesno ci, Warszawa 2008, s. 145. 
37 Archiwum Pa stwowe Lublin, zespó : Komenda Powiatowa PP w ukowie, sygn. 30, k. 93. 
38 W gestii zada  Wydzia u Bezpiecze stwa Publicznego (Spo eczno-Politycznego) Urz du Wo-

jewódzkiego l skiego, który nadzorowa  dzia ania PW l. z ramienia wojewody, pozostawa o: 

„[...] czuwanie nad ogólnym stanem bezpiecze stwa, zagadnienia dotycz ce u ycia oddzia ów 

policyjnych, asystencja wojskowa, zagadnienia dotycz ce ruchów antypa stwowych w tym 

strajków, zgromadze  i pochodów, sprawy cudzoziemców, w tym pozwolenia na przyjazd i po-
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przeszed  w sk ad G ównej Komendy PW l. w Katowicach, w charakterze 

Urz du ledczego, przyjmuj c czynno ci dotychczasowe Referatu I i cz c za-

razem agendy policji politycznej i kryminalnej. Jednocze nie przesta y istnie  

ekspozytury Policji Politycznej PW l. Podobnie jak w PP, cz  funkcjonariu-

szy Policji Politycznej PW l. skierowano do s u by ledczej oraz ogólnej. Naj-

bardziej do wiadczeni i cenieni pracownicy znale li si  w s u bie informacyjnej 

urz dów administracji politycznej39. Natomiast policjantów o niedostatecznych 

kwalifikacjach fachowych zwolniono z korpusu PW l. Po rozwi zaniu Policji 

Politycznej ca okszta t zagadnie  zwi zanych ze sprawami rozpracowania ycia 

politycznego kraju przej y utworzone w komendach powiatowych wydzia y 

ledcze, w których powsta y oddzielne komórki zajmuj ce si  t  problematyk . 

 

 

 

 

 

 

                                                 
byt oraz wydalenia, sprawy paszportowe, kart cyrkulacyjnych i przepustek granicznych, sprawy 

ruchu pogranicznego i ochrony granic pa stwa, zarz dzenia w sprawach emigracyjnych i repa-

triacyjnych, dozór prasowy i komunikaty prasowe, ewidencja i nadzór nad sk adami druków 

i drukarni a tak e dzia ania z zakresu organizacji PW l., w tym sprawy osobowe i dyscyplinarne 

dotycz ce funkcjonariuszy, preliminarze bud etowe, organizacja i inspekcja Dyrekcji Policji, 

sprawy meldunkowe”. Wydzia  Bezpiecze stwa Publicznego (Spo eczno-Politycznego) prowa-

dzi  równie  ewidencj  i nadzór nad stowarzyszeniami, udziela  zezwole  oraz sprawowa  kon-

trol  nad widowiskami, imprezami sportowymi czy kulturalno-o wiatowymi, wydawa  zarz -

dzenia przeciwko ebractwu i w ócz gostwu, zezwala  na uliczne zbiórki pieni dzy, wydawa  

pozwolenia na posiadanie broni i amunicji, na handel broni  i amunicj  oraz regulowa  przepi-

sami transportowanie i magazynowanie broni i materia ów wybuchowych, a tak e zasady pro-

wadzenia strzelnic. Wojewódzkim Oddzia em Informacyjnym przy Wydziale Bezpiecze stwa 

Publicznego Urz du Wojewódzkiego l skiego (przekszta cony nast pnie w Wydzia  Spo ecz-

no-Polityczny) kierowa  nadkomisarz Szczepan Libera (1923–1924). Od utworzenia l skiego 

Urz du Policji Politycznej do jego likwidacji funkcj  naczelnika pe ni  podinspektor Stanis aw 

Ryczkowski (1924–1927). Naczelnikami Wydzia u Bezpiecze stwa Publicznego (Spo eczno- 

-Politycznego) Urz du Wojewódzkiego l skiego byli kolejno: Stanis aw Krzy anowski (1922–

1923), Józef Minasowicz (1924–1928) i Stanis aw Ryczkowski (1929–1939). Zob. szerzej: 

Z. Hojka, Zespolona administracja rz dowa i autonomiczna w Województwie l skim (1922–

1939). Geneza, struktura organizacyjna i zakres dzia ania, Katowice 2005, s. 40; Kalendarzyk 

Policji Województwa l skiego, [b.m.w.], 1926, s. 86–87; E. D ugajczyk, Sanacja l ska 1926–

1939. Zarys dziejów politycznych, Katowice 1983, s. 150; W. Musialik, Micha  Tadeusz Gra-

y ski (1890–1965). Biografia polityczna, Opole 1989, s. 140. 
39  APK, PW l., sygn. 3, k. 461. 
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Streszczenie 

O roli Policji Politycznej na Górnym l sku w okresie mi dzywojennym 

W ramach struktur policji w okresie mi dzywojennym funkcjonowa a tzw. 

defensywa. Zajmowa a si  rozpracowaniem ycia spo eczno-politycznego kraju, 

a przede wszystkim zwalczaniem tzw. organizacji wywrotowych. Defensywa 

zosta a utworzona zaraz po wej ciu w ycie ustawy o Policji Pa stwowej 

(24 lipca 1919 r.). W Komendzie G ównej Policji Pa stwowej utworzono odr b-

ny pion nazwany „Wydzia em IV-D”, który podlega  bezpo rednio komendan-

towi g ównemu. W komendach okr gowych/wojewódzkich utworzono ekspozy-

tury Wydzia u IV-D, którym podlega y dzia aj ce przy komendach powiatowych 

agentury. W Policji Województwa l skiego (autonomicznej formacji utworzo-

nej na l sku w dn. 17.06.1922 r.) funkcjonariusze pionu policji politycznej 

skupiali si  na zwalczaniu trzech kategorii przest pstw politycznych: ruchu 

o pod o u lewicowym, nacjonalistycznym i nacjonalistyczno-rewindykacyjnym. 

By o to zwi zane ze specyfik  województwa, na terenie którego znajdowa o si  

ogromne skupisko najemnej si y roboczej, zatrudnionej lub poszukuj cej pracy 

w wielkim l skim przemy le. Od chwili powstania defensywy politycznej w a-

dze policyjne d y y do utworzenia z niej wiod cego pod wzgl dem fachowym 

pionu w s u bie bezpiecze stwa. W tym celu kierowano do pracy w defensywie 

policjantów ze s u by mundurowej i ledczej, którzy wyró niali si  pod wzgl -

dem zawodowym, moralnym i intelektualnym. Od momentu powstania Policji 

Politycznej dochodzi o mi dzy funkcjonariuszami a przedstawicielami admini-

stracji pa stwowej do cz stych konfliktów. W takiej sytuacji w adze centralne 

zmuszone by y przychyli  si  do postulatów przeciwników Policji Politycznej 

i na mocy okólnika Ministerstwa Spraw Wewn trznych nr 32 z dnia 17 marca 

1926 r. z dniem 1 kwietnia 1926 r. zlikwidowano wszystkie ekspozytury Policji 

Politycznej. Natomiast na mocy reskryptu Wojewody l skiego z dnia 9 maja 

1927 r., organizacja s u by  politycznej w Policji Województwa l skiego zosta-

a gruntownie przebudowana. Po rozwi zaniu Policji Politycznej ca okszta t za-

gadnie  zwi zanych ze sprawami rozpracowania ycia politycznego kraju prze-

j y utworzone w komendach powiatowych wydzia y ledcze, w których po-

wsta y oddzielne komórki zajmuj ce si  t  problematyk . 
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Summary 

About Role of Political Police on Overhead Silesia in Interwar Period 

In the framework of Police structures in the interwar period existed so-called 

defensive. The structure was engaged in dismantling of socio-political  life of the 

country and, above all, in fighting with so-called subversive organizations. The 

defensive was set up immediately after the entry into force of the State Police 

Act (24 July 1919). In the  State Police General Headquarters a separate depart-

ment called "Division IV – D which was under the direct authority of the Com-

mander has been set up. In  district / county headquarters the branches of IV-D 

department which were subjected to agencies operating in a district headquar-

ters, were created. In the Silesian Police (autonomous formations created in Sile-

sia on the 17.06.1922) police officers of the political Police sections were fo-

cused on the fight against the three categories of political offenses:  undercurrent 

leftist movement,  nationalist and natio-revindicative. This was associated with 

the specific features of the region in which there was agglomeration of man-

power, whether employed or seeking employment in the great silesian industry. 

Since the creation of political defensive, police authorities have sought to estab-

lish its leading status in terms of skills in the security service. In order to do that 

uniformed and investigation police officers, who stand out in terms of profes-

sional, moral and intellectual standard were recuited to serve in defensive. Since 

the creation of political Police there were frequent conflicts between officers and 

representatives of state administration. In this case, the central authorities were 

forced to accede to the demands of political Police opponents and by virtue of 

the Ministry of the Interior circular number 32 dated 17 March 1926 from 

1 April 1926, all political police agencies were closed down. However by virtue 

of the silesian governor rescript from 9 May 1927  organization of  political ser-

vice in Silesian Voivodeship Police  has been thoroughly rebuilt. After resolving 

political Police the totality of issues related to dismantling of political life of the 

country  was intercepted by investigation departments created in dictrict head-

quarters, in which separate cells were formed in order to deal with this issue. 

 

 


