
Funkcjonariusz MO we Wrocławiu, październik 1971 r. 
fot. Stanisław Kokurewicz / zbiory Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”  

Milicja Obywatelska była istniejącą od 1944 r. 
mundurową formacją państwową o charakterze 
policyjnym. Przez fakt ścisłych powiązań i zależ-
ności od komunistycznych władz państwowych, 
formacja ta nie cieszyła się, delikatnie mówiąc, 
zaufaniem społecznym…

Wraz z likwidacją Milicji Obywatelskiej utwo-
rzono Policję, zaś w miejsce zlikwidowanej 
przez rząd premiera Mazowieckiego Służby 
Bezpieczeństwa, która była ściśle powiązana 
z MO, powołano Urząd Ochrony Państwa. Tego 
samego dnia odrębnymi ustawami Sejm przy-
wrócił Święto Narodowe Trzeciego Maja, zno-
sząc jednocześnie Narodowe Święto Odrodzenia 
Polski, które w okresie PRL było obchodzone 
22 lipca.
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30 lat temu, 6 kwietnia 1990 r. rząd Tadeusza Mazowieckiego 
w tzw. sejmie kontraktowym przeprowadził pakiet ustaw znoszących 

m.in. Milicję Obywatelską i Służby Bezpieczeństwa. 

Polecamy wydaną przez wrocławski oddział IPN w 2006 r. książkę „Twarze wrocławskiej bezpieki. 
Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa we Wrocławiu. Informator personalny”

Niegdyś na placu Powstańców Śląskich we 
Wrocławiu istniał piaskowcowy obelisk, który 
był poświęcony – jak głosiła inskrypcja – „funk-
cjonariuszom Milicji Obywatelskiej, poległym 
w walce o utrwalenie władzy ludowej i porządku 
na ziemi dolnośląskiej”. Odsłonięty 7 października 
1964 r., został zlikwidowany na początku lat 90. 
Drugi wrocławski pomnik upamiętniający mili-
cjantów, odsłonięty w Alei Zasłużonych na 
Cmentarzu Osobowickim 7 października 1959 r., 
istnieje do dziś, choć po przemianach politycz-
nych został przebudowany i zyskał nowe prze-
słanie, obejmujące funkcjonariuszy policji i milicji, 
począwszy od 1918 r. do czasów obecnych. 

Oddziały MO i ZOMO na ul. Świdnickiej, 1 maja 1984 r.
fot. NAF Dementi / zbiory Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” 

Funkcjonariusze MO przed tablicą „Solidarności” na terenie 
zajezdni autobusowej przy ul. Grabiszyńskiej, 31 sierpnia 1983 r. 

fot. NAF Dementi / zbiory Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”  

https://ipn.gov.pl/ftp/pdf/Twarze.wroclawskiej.bezpieki.pdf
https://ipn.gov.pl/ftp/pdf/Twarze.wroclawskiej.bezpieki.pdf

