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[Rec.:] Waldemar Grabowski, Policja w planach Delegatury Rzą-

du RP na Kraj, Księgarnia Akademicka, Kraków 1995, 54 [13] s.  
 

Publikacja autorstwa Waldemara Grabowskiego pt. Policja w planach De-

legatury Rządu RP na Kraj analizuje problematykę miejsca służby policyjnej w 

przyszłej, niepodległej Polsce po zakończeniu II wojny według wizji polskiego 

rządu ‘londyńskiego’ na uchodźstwie. Krakowski historyk w sposób syntetyczny 

przedstawił w książce wyciąg z wyników swoich badań zawartych w pracy magi-

sterskiej pt. Delegatura Rządu RP na Kraj 1940-1945. Zarys struktury organiza-

cyjnej (1987). Książka składa się z kilku krótkich rozdziałów opracowania zagad-

nienia oraz osobno załączonych historycznych dokumentów źródłowych z okresu 

II wojny (rozdział pt. Dokumenty). Autor omawia skrótowo kolejno kwestie Dele-

gatury Rządu [na Kraj], Departament Spraw Wewnętrznych (krypt. „Ład”, „Rój”, 

„Sieć”, „510/W”), Organy bezpieczeństwa Polskiego Państwa Podziemnego, 

Państwowy Korpus Bezpieczeństwa, Straże Samorządowe, Straż Obywatelska, 

przedstawia obrazowo Schemat organizacyjny Państwowego Korpusu Bezpieczeń-

stwa. W rozdziale pt. Obsada personalna PKB i SS przedstawia listę (ok. stu pięt-

nastu) osób (nazwisk i/lub pseudonimów konspiracyjnych) komendantów oraz 

inspektorów Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa oraz Straży Samorządowej. 

W ramach edycji źródeł w książce zaprezentowano unikatowe dokumenty doty-

czące Polskiego Korpusu bezpieczeństwa (PKB), tj. 1. Zarządzenie w sprawie 

utworzenia organów bezpieczeństwa w okresie konspiracji (26 czerwca 1943), 2. 

Instrukcję o organizacji „Straży Obywatelskiej”, 3. Etaty Komendy Powiatowej i 

Miasta P.K.B., 4. Etat Komendy Powiatowej P.K.B, 5. Sprawozdanie o P.K.B do 

dnia 9 X 1943 r., 6. Pismo Mariana Kozielewskiego do Komendantów Wojewódz-

kich P.K.B. (20 listopada 1943), 7. Pismo Mariana Kozielewskiego do Delegata 

Rządu (23 listopada 1943), 8. Korpus bezpieczeństwa publicznego [obszar lwow-

ski]. Przy końcu pomieszczono dziesięć fotografii wysokich oficerów Polskiego 

[Państwowego] Korpusu Bezpieczeństwa (policji Polskiego Państwa Podziemne-

go). Pozycja ma walory poznawcze, poglądowe i edukacyjne, może być wykorzy-

stana jako materiał pomocniczy przez historyków a także nauczycieli historii, 

regionalistów, uczniów, studentów, miłośników polskiej historii, szczególnie zaś 

przez struktury współczesnej policji polskiej jako materiał historyczny, powalający 
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zrozumie własną tożsamość i korzenie sięgające także w najtrudniejszy okres dla 

policyjnej podziemnej działalności organów państwowych. Pozycja ma walory 

poznawcze i dokumentacyjne, może być wykorzystana jako źródłowy materiał 

pomocniczy przez historyków do badań dziejów Polski i przez biografów, nadto w 

edukacji historycznej.  
 

Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 

[Rev.:] The Police in the Plans of the Representation of the Government of the 

Republic of Poland for the Country  
 

Abstract (Summary): 
 

The book entitled The Police in the Plans of the Representation of the Gov-

ernment of the Republic of Poland for the Country is concerned with the history of 

the plans for the postwar Polish Police established in the projects of the Representa-

tion of the Polish Government for the Countr in 1940-1945, when Poland was 

under German and Soviet occupation during World War II. The Polish Government 

in Exile in London in Great Britain made some plans to organize and structure the 

Polish Police after the War. It was prepared in the (Polish) Department of Interior 

Affairs in London. But it referred at that time to the Polish Underground State that 

really existed under German and Soviet occupation (many thousands people served 

in these underground Polish structures). This Polish Underground State had its own 

National Security Corps, Guards, Local Government, Civic Guard. It was a Polish 

unique phenomenon, the only one in the world. The documents also refer to the 

structure and personal staffing, personal plans for the Polish police after World War 

II. These plans were not carried out in practice because after World War II Poland 

was not independent and the country was under the Soviet political and ilitary 

domination in 1944-1989. These plans became outdated and impossible to realize. 

The book has been published in Polish. 
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