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Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych, 
za strze ga so bie pra wo skró tów i opra co wa nia re dak cyj ne go
tek stów przy ję tych do dru ku oraz pra wo nie od płat ne go 
pu bli ko wa nia li stów. Re dak cja za strze ga so bie rów nież moż -
li wość nie od płat ne go wy ko rzy sta nia pu bli ko wa nych ma-
 te ria łów na wła snej stro nie in ter ne to wej. Za treść za miesz -
czo nych re klam, ogło szeń, li stów i ma te ria łów spon so ro wa -
nych re dak cja nie od po wia da.

Rada Programowa Czasopisma „Policja 997”

Nadinsp. Krzysztof Gajewski – pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji, reprezentujący pion

prewencji Policji
Nadinsp. Wojciech Olbryś – Zastępca Komendanta

Głównego Policji, reprezentujący pion logistyki
Policji

Nadinsp. Mirosław Schossler – Zastępca
Komendanta Głównego Policji, reprezentujący pion

kryminalny Policji
Mł. insp. Kornela Oblińska – Zastępca Dyrektora

Gabinetu Komendanta Głównego Policji
Insp. dr Tomasz Szankin  – Zastępca Dyrektora

Gabinetu Komendanta Głównego Policji
Insp. dr Mariusz Sokołowski – Rzecznik

Komendanta Głównego Policji
Insp. Grzegorz Jach – Pełnomocnik Komendanta
Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa

publicznego i współpracy z organizacjami
pozarządowymi.

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej 
dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.
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Tak brzmia ły sło wa hi sto rycz nej już dziś przy się gi, któ re wy po wia da li pierw si
pol scy stró że pra wa, wstę pu jąc w sze re gi Po li cji Pań stwo wej. No wą for ma cję po -
wo ła no na mo cy usta wy uchwa lo nej przez Sejm Usta wo daw czy RP 24 lip ca 1919
r., ale spra wy bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go sta ły się prio ry te tem rzą du
Ję drze ja Mo ra czew skie go już z chwi lą uzy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści, w li -
sto pa dzie 1918 r. Kwe stią szcze gól nie istot ną by ła ko niecz ność po wo ła nia jed no -
li tej or ga ni za cji po li cyj nej, o za się gu ogól no kra jo wym.

24 lip ca 1919 r., za le d wie osiem mie się cy od od zy ska nia nie pod le gło ści i sześć
od wy ło nie nia pol skie go par la men tu, po sło wie uchwa li li usta wę o Po li cji Pań stwo -
wej. Z tą chwi lą wszel kie jed nost ki mi li cji, po li cji ko mu nal nej oraz stra że prze sta -
ły ist nieć. No wa for ma cja, zgod nie z za pi sem usta wo wym, by ła or ga nem
wy ko naw czym władz pań stwo wych oraz sa mo rzą do wych od po wie dzial nych za ochro -
nę bez pie czeń stwa, spo ko ju i po rząd ku pu blicz ne go. Zor ga ni zo wa na i wy szko lo -
na na wzór woj sko wy pod le ga ła mi ni stro wi spraw we wnętrz nych. Jej struk tu rę
or ga ni za cyj ną przy sto so wa no do po dzia łu ad mi ni stra cyj ne go kra ju. Jed nost ka mi
nad rzęd ny mi by ły ko men dy okrę go we, któ rym pod le ga ły ko men dy po wia to we,
ko mi sa ria ty oraz po ste run ki gmin ne. Na cze le po li cji stał jej ko men dant głów ny.

Na mo cy no wej usta wy utwo rzo no po cząt ko wo 6 okrę gów po li cyj nych: war -
szaw ski, łódz ki, kie lec ki, lu bel ski, bia ło stoc ki i m.st. War sza wy. Pierw szym ko -
men dan tem głów nym PP zo stał Wła dy sław Hen szel (po przed nio ko men dant
Po li cji Ko mu nal nej i Mi li cji Lu do wej). Stan li czeb ny ów cze snej for ma cji wy no -
sił 723 funk cjo na riu szy wyż szych i 27 447 niż szych.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
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Sza now ni Pań stwo!

Od da je my w Wa sze rę ce nu mer spe cjal ny cza so pi sma „Po li cja 997”, wy da ny z oka zji rocz ni cy 95 lat ist nie nia na szej for ma cji.
Za miesz czo ne w nim ma te ria ły sta no wią pró bę przy bli że nia trud nych po cząt ków Po li cji w okre sie dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne -
go, a tak że jej wy po sa że nia i funk cjo no wa nia aż do II woj ny świa to wej. Są one w du żej mie rze kom pi la cją wcze śniej szych pu bli -
ka cji, pi sa nych na prze strze ni wie lu lat, ze bra nych obec nie w jed nym, kom plet nym wy da niu.

Dzie je pol skiej Po li cji zawierają, nie ste ty, du żo prze la nej krwi i cier pień. Znacz nie wię cej niż chwil ra do snych. Sa me tyl ko 
tra gicz ne sta ty sty ki po le głych w imię po sza no wa nia pra wa i wal ki z prze stęp czo ścią funk cjo na riu szy sta no wią te go naj lep szy do wód. 

Dziś, świę tu jąc 95-le cie pol skiej Po li cji, ma my szcze gól ną oka zję do przy po mnie nia dzie jów na szych po przed ni ków, two rzą cych
zrę by pol skiej pań stwo wo ści w trud nych i nie bez piecz nych cza sach. Chy li my przed ni mi gło wy, po dob nie jak ro bi li to ów cze śni.
W la tach 30. w „Ga ze cie Po ran nej” pi sa no o świę cie Po li cji Pań stwo wej, że nie jest ono „(...) li tyl ko świę tem po li cyj nem. Jest
to uro czy stość, w któ rej spo łe czeń stwo ca łe win no zło żyć na le ży ty hołd tym, któ rzy w tru dzie i zno ju, czę sto kroć z na ra że niem życia,
pra cu ją nad utrwa le niem i za bez pie cze niem pod staw ła du, po rząd ku i spo ko ju pu blicz ne go. W hoł dzie tym jed no czą się wszyst -
kie odła my spo łe czeń stwa pol skie go, któ re na uczy ło się już wi dzieć w po li cjan cie pol skim god ne go za ufa nia i sza cun ku współ o by -
wa te la, peł nią ce go trud ną i od po wie dzial ną służ bę, nie zbęd ną dla do bra, bez pie czeń stwa i ca ło ści Rze czy po spo li tej.”.

Dzi siej sze ba da nia opi nii pu blicz nej, mó wią ce o naj więk szym od ćwierć wie cza wzro ście za ufa nia do Po li cji ja ko in sty tu cji, spra -
wia ją, że sło wa na pi sa ne prze szło osiem dzie siąt lat te mu są ak tu al ne. Mo że my więc śmia ło po wie dzieć, że je ste śmy god ni wspa -
nia łej tra dy cji pierw szych po li cjan tów. Tra dy cji, o któ rej nie za po mni my i do któ rej jesz cze wie lo krot nie bę dzie my się od wo ły wać.
Na po cząt ku te go ro ku zor ga ni zo wa li śmy I Cha ry ta tyw ny Bal Ofi cer ski Po li cji, któ ry ideą na wią zy wał do tra dy cji ba lów po li cyj -
nych i woj sko wych, od by wa ją cych się w okre sie kar na wa łu w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym, a któ re go ce lem by ło wspar cie
Fun da cji Po mo cy Wdo wom i Sie ro tom po Po le głych Po li cjan tach. Ten szczyt ny cel przy po mi na nam, że krwią pi sa na hi sto ria 
na szej for ma cji two rzo na jest rów nież obec nie. Staramy się czerpać mądrość z do świad cze nia po przed ni ków i zapewniam, że zro -
bi my wszyst ko, by na kar tach na szej hi sto rii jak naj mniej by ło wy da rzeń tra gicz nych. Za pra szam do lek tu ry.

nad insp. dr Ma rek Dzia ło szyń ski
Ko men dant Głów ny Po li cji

Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu
na powierzonem mi stanowisku pożytek

Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć
zawsze przed oczyma; Władzy zwierzchniej

Państwa Polskiego wierności dochować;
wszystkich obywateli kraju w równem mając
zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie,

obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie,
rozkazy przełożonych wykonać dokładnie,

tajemnicy urzędowej dochować. 
Tak mi Panie Boże dopomóż.

Policja 

Państwowa
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Przeglądając rozkazy komendanta głównego Policji
Państwowej z pierwszych lat funkcjonowania tej
formacji, trudno oprzeć się refleksji, że ówcześni stróże
prawa na brak zajęć nie narzekali. 

M ie li ich ty le – zwłasz cza ci z pierw szej li nii – i tak prze róż -
nych, bo do ty ka ją cych wszyst kich sfer ży cia, że mo gli ni mi
ob dzie lić na wet kil ka ta kich for ma cji, jak racz ku ją ca do pie -

ro co Po li cja Pań stwo wa.

FUNKCJONARIUSZE DO WSZYSTKIEGO
A przy czy nił się do te go art. 2 usta wy z 24 lip ca 1919 r. o Po li cji Pań -
stwo wej, któ ry sta no wił: Po li cja Pań stwo wa jest or ga nem wy ko naw -
czym władz pań stwo wych i sa mo rzą do wych i ma za za da nie ochro nę
bez pie czeń stwa, spo ko ju i po rząd ku pu blicz ne go.

Za war ta w nim de fi ni cja nie zbyt szczę śli wie okre śli ła cha rak ter i za -
kres dzia ła nia no wej for ma cji i w re zul ta cie do pro wa dzi ła do te go, że
nie mal wszyst kie wła dze pań stwo we i sa mo rzą do we szyb ko za czę ły obar -
czać PP spra wa mi, któ re nie jed no krot nie nie mia ły nic wspól ne go
z ochro ną bez pie czeń stwa, spo ko ju i po rząd ku pu blicz ne go. W skraj -
nych przy pad kach do cho dzi ło do kon flik tów kom pe ten cji, kie dy 
na wet po mniej si urzęd ni cy róż nych szcze bli, uzur pu jąc so bie pra wo
do wy da wa nia po li cjan tom po le ceń, trak to wa li ich jak przy sło wio wych
chłop ców do wszyst kie go: dar mo wych po słań ców, stró żów, po bor ców
po dat ko wych, pro to ko lan tów, wy wia dow ców, kon tro le rów, dy żur nych
w te atrach, cyr kach czy na za ba wach pu blicz nych itp.

„Ga ze ta Po li cji Pań stwo wej” nie zbyt ja sno tłu ma czy ła swo im czy -
tel ni kom, że te nad pro gra mo we obo wiąz ki funk cjo na riu szy PP wy -
ni ka ją z brzmie nia daw nej usta wy ro syj skiej, nie do sto so wa nej do po trzeb
dzi siej szych. I że jest to sy tu acja przej ścio wa, bo zwol nie nie po li cji
od czyn no ści od su wa ją cych na plan dal szy bez po śred nie jej za da nia
(ochro ny bez pie czeń stwa i po rząd ku – przyp. J. Pac.) jest tyl ko kwe -
stią cza su.

AN GIEL SKI AU DYT
Kto wie, jak dłu go jesz cze funk cjo na riu sze PP mu sie li by cze kać
na zmia nę swych za sze re go wań i przy dzia łów no wych za dań, gdy by
w koń cu 1919 r. nie przy by li do Pol ski przed sta wi cie le bry tyj skie go
Sco tland Yar du, uzna wa ne go wów czas za naj lep szą po li cję na świe cie.
Przy by li na za pro sze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych Sta ni sła wa
Woj cie chow skie go z za da niem przyj rze nia się na szym or ga nom bez -
pie czeń stwa, ich struk tu rze, li czeb no ści, za sa dom funk cjo no wa nia
itp. roz wią za niom nie zbęd nym do przy go to wa nia me mo ran dum
na te mat kon dy cji pol skiej po li cji. Na cze le kil ku oso bo wej mi sji
– dziś by śmy po wie dzie li – au dy to rów, sta nę li gen. Ma cre ady oraz
płk Mel lor, dłu go let ni ofi ce ro wie służb we wnętrz nych Jej Kró lew -
skiej Mo ści. Ich do świad cze nie przy or ga ni za cji bry tyj skiej po li cji
gwa ran to wa ło rze tel ność wy ko na nia zle co ne go im za da nia, w tym
wska za nie błę dów po peł nio nych przy two rze niu na szej po li cji oraz
przed sta wie niu sku tecz nych środ ków ich na pra wy. 

Pierw szym kro kiem gen. Ma cre ady’ego i je go za stęp cy by ło zle ce -
nie kie row nic twu Ko men dy PP m.st. War sza wy przy go to wa nia szcze -
gó ło we go wy ka zu wszyst kich czyn no ści (obo wiąz ków służ bo wych),
któ re na co dzień wy ko ny wa li funk cjo na riu sze sto łecz nych ko mi sa -

ria tów po li cji. Spo rzą dzo no go szyb ko, wy ka zu jąc aż 131 za dań, któ -
ry mi obar czo no po li cjan tów. Usys te ma ty zo wa no je w dwie gru py:
I – Po li cyj ne (27 czyn no ści), II – Ad mi ni stra cyj ne (104 czyn no ści).

KON TRO LA USTĘ PÓW, BRAM I PO DWÓ REK
Wy mie nie nie choć by tyl ko ha sło wo wszyst kich tych za dań za ję ło by
zbyt wie le miej sca, dla te go – za sy gna li zu ję je dy nie pro blem, od sy ła -
jąc wszyst kich za in te re so wa nych do nr. 2 „Ga ze ty Po li cji Pań stwo -
wej” z 24 grud nia 1919 r. 

Pierwsze lata formacji
ZADANIA POLICJA 997       lipiec 2014 r.
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Gru pę pierw szą, tzw. czyn no ści po li cyj nych, otwie ra dział A – Re -
gu lo wa nie ru chu ulicz ne go. Je śli ktoś są dzi, że cho dzi tu o za gad -
nie nia z za kre su – w dzi siej szym ro zu mie niu – bez pie czeń stwa
w ru chu dro go wym, to się gru bo my li. W tam tych cza sach pod tym
po ję ciem ro zu mia no (i wy mie nio no we wspo mnia nym do ku men cie
dla gen. Ma cre ady’ego) 11 za dań: 

1) pil no wa nie i prze strze ga nie go dzin han dlu,
2) prze ciw dzia ła nie han dlo wi bez po zwo le nia,
3) kon tro la nad czy sto ścią ulic, po dwórz i do mów,
4) opie ka nad plan ta cja mi miej ski mi,
5) ba cze nie nad oświe tle niem ulic, bram do mów, kla tek scho do wych

i ustę pów,
6) kon tro la zna ków re kla mo wych, za kła dów han dlo wo -prze my sło -

wych i wy ko ny wa nie po le ceń, co do przy mu so we go usu nię cia zna -
ków za wie sza nych wbrew obo wią zu ją cym prze pi som,

7) do zór nad hy dran ta mi ulicz ne mi i szaf ka mi ka blo we mi sie ci te le fo -
nicz nej,

8) za trzy my wa nie przed mio tów pod le ga ją cych se kwe stro wi lub przed -
mio tów pod le ga ją cych opła cie ak cy zo wej (ban de ro la),

9) opie ka nad dzieć mi bez dom ne mi,
10) kon tro la nad że bra ka mi,
11) prze ciw dzia ła nie znę ca niu się nad zwie rzę ta mi.
Do dzia łu B – Bez pie czeń stwo pu blicz ne, za li czo no 16 za dań,

któ re w więk szo ści moż na już za kwa li fi ko wać do dzia łań le żą cych
w krę gu za in te re so wań po li cji (ale np. do wy pa try wa nia osób nio są -
cych tłu mo ki miał bym jed nak za strze że nia):

1) do zo ro wa nie dy żu rów stró żów do mo wych, miej skich, noc nych,
2) zwra ca nie uwa gi na oso by po dej rza ne, nio są ce tłu mo ki,
3) zwra ca nie uwa gi na przy stan ki tram wa jo we,
4) współ dzia ła nie ze Stra żą Ognio wą,
5) współ dzia ła nie z Urzę dem Sa ni tar no -Oby cza jo wym w wal ce z pro -

sty tu cją,
6) opie ka nad ma jąt kiem skar bo wym i miej skim,
7) nie do pusz cze nie do zbie go wisk ulicz nych,
8) asy sta na ze bra niach pu blicz nych,
9) tro pie nie prze stępstw,
10) po szu ki wa nia i do zór nad oso ba mi zle co ne przez Wy dzia -

ły IV i V KGP (wy dzia ły śled cze – przyp. J. Pac.),
11) współ dzia ła nie z żan dar me rią w po szu ki wa niu de zer te rów,
12) trans por to wa nie eta pem osób do miejsc uro dze nia,
13) do zo ro wa nie więź niów znaj du ją cych się na ku ra cji w szpi ta lach

miej skich, 

14) trans por to wa nie więź niów z wię zień do sę dziów śled czych i z po -
wro tem,

15) spe cjal ne ob ła wy i re wi zje,
16) dy żu ry w te atrach, cyr ku i na za ba wach pu blicz nych.

PO LI CJA AD MI NI STRA CYJ NA?
Eg ze ku cja kar, wszel kie go ro dza ju wy wia dy, do rę cza nie za wia do mień
i na ka zów płat ni czych, spo rzą dza nie pro to ko łów, eks mi sje, asy sty,
kon wo jo wa nie więź niów, in wi gi la cja po szu ki wa nych, re je stra cja po -
pi so wych (po bo ro wych – przyp. J. Pac.), ewi den cja ob co kra jow ców
przy jeż dża ją cych do War sza wy, wy da wa nie za świad czeń (m.in. eme -
ry tal nych, o po sia da nych ko niach i kro wach), usta na wia nie rząd ców
do mów i do zór nad ni mi, spo rzą dza nie ak tów uro dze nia, ślu bu
i śmier ci, kon fi ska ta pism, pro wa dze nie biu ra rze czy zna le zio nych,
opie ka nad wy pi sa ny mi ze szpi ta la bez dom ny mi re kon wa le scen ta -
mi, spo rzą dza nie wy ka zów wol nych lo ka li i zruj no wa nych do mów – to
tyl ko kil ka na ście ze 104 czyn no ści ad mi ni stra cyj nych, któ ry mi
w 1919 r. ob cią żo no funk cjo na riu szy PP. Wie le z nich na ło żo no na po -
ste run ko wych wbrew usta wie o Po li cji Pań stwo wej.

Zwró cił na to uwa gę gen. Ma cre ady w swo im me mo ran dum, pi -
sząc m.in.: Po li cja jest obec nie tak da le ko za ję ta pra cą ad mi ni stra cyj ną,
ja ko to wy wia da mi prze róż nych wy dzia łów rzą do wych, zbie ra niem po -
dat ku szpi tal ne go oraz in nych opłat (do mo wych), po dat ków od nie ru cho -
mo ści itp., kon tro lo wa niem miar i wag, za świad cze nia mi eme ry tal ny mi
i nie zli czo ne mi in ne mi spra wa mi, że już nie jest w sta nie sku tecz nie wy -
ko ny wać rze czy wi stej pra cy po li cyj nej (…). Nie zbęd ne jest zre du ko wa -
nie czyn no ści po li cji li tyl ko do tych, któ re ma ją na ce lu ochro nę ży cia
i mie nia oraz za po bie ga nie prze stęp stwom i wy kry wa nie ich.

Do in nych czyn ni ków, któ re – zda niem ofi ce rów ze Sco tland Yardu
– po pra wią ja kość pol skiej po li cji, na le żą: od po wied ni do bór kadr, 
wy szko le nie, po moc pań stwa w za pew nie niu funk cjo na riu szom 
na le ży tych wa run ków służ by, ści słe okre śle nie za kre su ich obo wiąz -
ków, a tak że kre owa nie w spo łe czeń stwie kli ma tu za ufa nia do
po li cji.

Po stu la ty gen. Ma cre ady’ego dłu go cze ka ły na wdro że nie, gdyż do -
pie ro no we li za cja usta wy o Po li cji Pań stwo wej z 6 mar ca 1928 r. od -
cią ży ła nie co po li cjan tów od tych po za re gu la mi no wych za dań, choć
nie w ta kim stop niu, ja ki po stu lo wa li ich prze ło że ni. Na to jed nak
kie row nic two PP nie mia ło już, nie ste ty, więk sze go wpły wu.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Na Po ste run ku”

Zabezpieczenie miejsc wypadków
było niekwestionowanym
obowiązkiem służbowym
posterunkowych 
Policji Państwowej
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P rzed wo jen ny po li cjant, bo o nim tu mo wa, nie miał ła twe go
życia. Je go służ ba trwa ła prak tycz nie non stop, za nie wiel kie
w su mie wy na gro dze nie. Na każ dym kro ku spo ty ka ły go tyl ko

na ka zy i za ka zy. Kar ność i po słu szeń stwo wo bec prze ło żo nych, usłuż -
ność wo bec ko le gów, grzecz ność dla wszyst kich wo kół, a przy tym
jesz cze nie zbęd na ener gia i spraw ność przy wy ko ny wa niu obo wiąz -
ków służ bo wych. No i, broń Bo że, żad nych „sko ków w bok”, ła ma nia
dys cy pli ny czy obo wią zu ją ce go pra wa. Bo za to gro zi ła od po wie dzial -
ność kar na.

WZÓR CNÓT WSZE LA KICH 
Przy się gam Pa nu Bo gu Wszech mo gą ce mu na po wie rzo nym mi sta no wi -
sku po ży tek Pań stwa Pol skie go oraz do bro pu blicz ne mieć za wsze
przed oczy ma, wła dzy zwierzch niej Pań stwa Pol skie go wier no ści do cho -
wy wać, wszyst kich oby wa te li kra ju w rów nym ma jąc za cho wa niu, prze -
pi sów pra wa strzec pil nie, obo wiąz ki swo je speł niać gor li wie i su mien nie,
roz ka zy prze ło żo nych wy ko ny wać do kład nie, ta jem ni cy urzę do wej

dochować. Tak mi Pa nie Bo że do po móż.
Po 24 lip ca 1919 r. sło wa tej przy się gi wy -

po wia dał każ dy kan dy dat wstę pu ją cy w sze -
re gi no wo utwo rzo nej Po li cji Pań stwo wej.
Aby uła twić mu szyb kie przy swo je nie tych
za sad, otrzy my wał je w for mie de ka lo go -
wych „przy ka zań”.

Pierw szy ta ki de ka log uka zał się w Ilu stro wa nym Ka len da rzu
Powszechnym In for ma cyj nym Po li cji Pań stwo wej Zie mi Wi leń skiej
na rok 1923 i za wie rał dzie sięć „przy ka zań”, dru gi – w Ga ze cie Ad mi -
ni stra cji i Po li cji Pań stwo wej w 1931 r. i tak że w swo ich dzie się ciu re -
gu łach ak cen to wał m.in. ko niecz ność kie ro wa nia się ho no rem
i in te re sem oj czy zny oraz spra wie dli wym wy ko rzy sty wa niem swo ich
upraw nień służ bo wych. W 1938 r. w ty go dni ku „Na Po ste run ku” wy -
dru ko wa no czter na ście no wych, a wła ści wie roz sze rzo nych tyl ko
„przy ka zań” dla funk cjo na riu szy PP, któ re mia ły sta no wić dro go wska -
zy w cięż kiej i od po wie dzial nej pra cy po li cjan ta. Pod kre ślo no w nich
m.in. wia rę w Bo ga, po świę ce nie dla oj czy zny, pie lę gno wa nie tra dy -
cji, od da nie spo łecz nej służ bie oraz sta łe pod no sze nie kwa li fi ka cji
za wo do wych.

„De ka lo gi” i usta wy po li cyj ne okre śla ły tyl ko ogól ne wzor ce za cho -
wań, szcze gó ło wych na to miast pod po wie dzi w kon kret nych sy tu -
acjach (w służ bie i po za nią) udzie la ły in struk cje. Jed ną z pierw szych
by ła Tym cza so wa In struk cja dla Po li cji Pań stwo wej z 3 lip ca 1920 r.
Sta no wi ła ona nie tyl ko etycz ny ko deks po stę po wa nia dla każ de go
po li cjan ta, ale by ła rów nież w pew nym stop niu uży tecz nym po rad ni -
kiem z za kre su kor po ra cyj ne go sa vo ir -vi vre’u.

Już na wstę pie przy po mi na ła, że po li cjant za wsze po wi nien pa mię -
tać o tem, że je go za cho wa nie się w ży ciu pry wat nem szcze gól nie zwra -
ca na sie bie uwa gę i od da ne jest nie za wsze życz li we mu są do wi. Dla te go
ści słe prze strze ga nie pra wa, uni ka nie w za cho wa niu wszyst kie go, co
mo gło by wy wo łać nie przy chyl ność opi nii pu blicz nej – to obo wiąz ki,
któ rych mu siał prze strze gać nie tyl ko sam po li cjant, ale rów nież jego
ro dzi na.

I trze ba przy znać, że zde cy do wa na więk szość przed sta wi cie li po -
li cyj nej pro fe sji moc no so bie bra ła ten na kaz do ser ca. Ta ki wnio sek

Męż ni, 
od waż ni, 
z ser cem
na dło ni

Mu siał być wier ny i uczci wy. W każ dej chwi li go tów 
do in ter wen cji, po mo cy i po świę ce nia. 
Z mun du rem nie roz sta wał się ni gdy. 
Te go wy ma ga ła za wo do wa ety ka.

Komendant główny PP gen. Kordian Zamorski dekoruje 
st. przod. Michała Polaka Krzyżem Zasługi za Dzielność

Posterunkowy Dominik Weber 
z XV Komisariatu PP 
– „chluba policji polskiej”
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z pew no ścią na su nie się każ de mu, kto za głę bi się w rocz ni ki przed -
wo jen nej pra sy. Od naj dzie tam opi sy nie tyl ko od waż nych i bo ha ter -
skich za cho wań funk cjo na riu szy Po li cji Pań stwo wej w sy tu acjach
za gro że nia ży cia i zdro wia, ale rów nież przy kła dy po staw da le ko wy -
bie ga ją cych po za wy mo gi co dzien nej służ by (vi de not ka „Pięk ny czyn
po li cjan ta” na str. 34 z ty go dni ka „Na Po ste run ku” nr 50/1936 r.). 

PO STE RUN KO WY NR 1164
W mar cu 1937 r. w sto łecz nym dzien ni ku „Dobry wieczór” za miesz -
czo no no tkę pod ty tu łem Po ste run ko wy nr 1164 – chlu ba po li cji pol -
skiej. Opi sa no w niej wy so ce oby wa tel skie i praw dzi wie wy pły wa ją ce
z mi ło ści bliź nie go za cho wa nie mło de go po li cjan ta z war szaw skiej Pra -
gi, post. Ste fa na Do mi ni ka We be ra z XV Ko mi sa ria tu PP (mie ścił się
przy ul. Ja giel loń skiej 9). Z tre ści not ki do wia du je my się, że post.
We ber ura to wał przed sa mo bój stwem ubo gą, zde spe ro wa ną ko bie tę,
któ ra nie mia ła pie nię dzy na chleb. Kie dy z głod nym dziec kiem
na rę ku przy szła do ośrod ka opie kuń cze go po ja kieś wspar cie, a tam
od mó wio no jej kil ku zło to wej za po mo gi, zroz pa czo na chwy ci ła do ręki
bu tel kę z esen cją octo wą (po pu lar na przed woj ną tru ci zna – przyp.
J.P.). Na szczę ście w po bli żu prze by wał pra ski po li cjant, któ ry nie 
tyl ko uspo ko ił de spe rat kę, ale rów nież opróż nił wła sny chu dy port fel,
wspo ma ga jąc ubo gą ko bie tę kil ko ma zło ty mi. Ale to nie wszyst ko. Post.
We ber, prze jąw szy się lo sem nie zna jo mej, sam udał się do kie row ni -
ka biu ra opie ki spo łecz nej, u któ re go wy jed nał kil ku na sto zło to wy za -
si łek.

Wy jąt ko wym współ czu ciem i tro ską o bliź nich wy ka zał się też post.
Jó zef Sze le wa ze Lwo wa, któ re go ujął wi dok wy eks mi to wa nej
na bruk ro dzi ny bez ro bot ne go Mar cin kow skie go. Po wo do wa ny sil ną
po trze bą po mo cy nie szczę śni kom, za an ga żo wał się w po szu ki wa nie
dla nich tym cza so we go lo kum. Uda ło mu się. Nie wia do mo tyl ko na
jak dłu go.

Wspo mi na jąc o po sta wie post. Sze le wa na an te nie Pol skie go Ra -
dia, gen. Kor dian Jó zef Za mor ski, ów cze sny ko men dant głów ny PP,
pod kre ślił, że ta kich lu dzi w Po li cji Pań stwo wej jest mnó stwo. Zna jąc
bo wiem swych pod ko mend nych wie, że pod gra na to wym mun du rem
pol skie go po li cjan ta bi je do bre ser ce pol skie go chło pa, ro bot ni ka czy in te -
li gen ta, któ ry naj le piej wie dzieć mo że, że brak pra cy i nę dza ro dzi zbrod -
nię i że czę ściej li to ści wa rę ka i do bre ser ce kie ru je czło wie ka na do brą
dro gę niż sąd i ka ra.

„BAR POD SET KĄ” WY KLU CZO NY
Do czy nów zde cy do wa nie na gan nych, któ re po cią ga ły za so bą od po -
wie dzial ność dys cy pli nar ną, za li cza no zwłasz cza nad uży wa nie al ko -
ho lu przez po li cjan tów, ule ga nie ha zar do wi, za cią ga nie dłu gów
i w ogó le pro wa dze nie gor szą ce go – w spo łecz nej oce nie – try bu
życia. Funk cjo na riu sze mu sie li się też wy strze gać lo ka li roz ryw ko -
wych po wszech nie uzna wa nych za mor dow nie i spe lun ki. Mie li tam
ab so lut ny za kaz wstę pu, na wet po go dzi nach pra cy. Ko men dant
głów ny PP okre so wo pod pi sy wał na wet li sty ta kich szem ra nych wy -
szyn ków, w któ rych po byt funk cjo na riu sza nie li co wał z god no ścią
urzęd ni ka pań stwo we go. By ły one wy wie sza ne w jed nost kach PP
w wi docz nych miej scach.

Na czar nej po li cyj nej li ście zna lazł się m.in. po pu lar ny war szaw ski
„Bar pod set ką” przy ul. Mar szał kow skiej 100, któ ry ne ga tyw nie zwe -
ry fi ko wa no w kwiet niu 1925 r. roz ka zem nr 285 ko men dan ta głów ne -
go PP. Przez bli sko rok, do cza su re ha bi li ta cji te go przy byt ku,
sto łecz ni stró że pra wa i pra cow ni cy MSW sze ro kim łu kiem mu sie li
omi jać go ścin ne po dwo je lo ka lu. 

Umun du ro wa nym po li cjan tom nie wol no też by ło cho dzić na wy -
ści gi kon ne (chy ba że służ bo wo), nie mo gli brać udzia łu w za kła dach
to ta li za to ra, ogra ni cza no tak że ich ak tyw ność w ak cjach do bro czyn -
nych. Su ro wo za bro nio ne by ło przyj mo wa nie ja kich kol wiek na gród

bez po śred nio z rąk wdzięcz nych ofia ro daw ców. Jak kol wiek ta for ma
po dzię ko wa nia by ła wów czas po wszech nie ak cep to wa na, to jed nak
oso by lub in sty tu cje pra gną ce wy na gro dzić funk cjo na riu sza(y) za wy -
jąt ko we za an ga żo wa nie i osią gnię ty suk ces wy kryw czy, mu sia ły dro -
gą ofi cjal ną zwra cać się bez po śred nio do ich prze ło żo nych i tam
skła dać „do wo dy swe go uzna nia”. Prze ło że ni też, a nie dar czyń cy,
de cy do wa li o pro cen to wym po dzia le otrzy ma nych środ ków, któ ry mi
naj czę ściej by ły pie nią dze.

Fi nan se po li cjan tów znaj do wa ły się pod szcze gól nym nad zo rem
zwierzch ni ków. Nie by ło w tym nic dziw ne go, cho dzi ło bo wiem o wy -
eli mi no wa nie po ja wia ją cych się w for ma cji – wca le nie rzad kich
– przy pad ków ko rup cji. 
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Po za wszel ki mi po dej rze nia mi o dzia ła nie
z chę ci zy sku mu sia ły znaj do wać się tak że
żo ny funk cjo na riu szy PP. Dla te go wśród
przed się bior czych bu si nesswo man po ste run -
ko wy nie miał cze go szu kać. Je go przy szła
mał żon ka nie mo gła po sia dać żad ne go pry -
wat ne go in te re su, wy ma ga ją ce go kon ce sji
(np. re stau ra cji, ka wiar ni, ki ne ma to gra fu),
ani też pro wa dzić han dlu ar ty ku ła mi spo żyw -
czy mi i wy ro ba mi fa brycz ny mi, z wy jąt kiem
przed mio tów rę ko dziel ni czych. Mo gła na to -
miast za rob ko wać cha łup ni czo, od da jąc się
np. kra wiec twu lub in ne mu rze mio słu. To
by ło do brze wi dzia ne.

ŻO NA WE DŁUG RE GU LA MI NU
In ge ren cja w ży cie ro dzin ne przed wo jen nych
po li cjan tów po su nię ta by ła tak da le ko, że
nie jed no krot nie sta wa li oni przed dy le ma -
tem: żo na czy dal sza służ ba w po li cji. Za bro -
nio no bo wiem – bez zgo dy prze ło żo nych
– wstę po wa nia w związ ki mał żeń skie niż -
szym funk cjo na riu szom po zo sta ją cym
w okre sie prób nym (tj. dwu let nim po wstą -
pie niu do po li cji). W po zo sta łych sy tu acjach
każ dy po li cjant był zo bo wią za ny za wia do mić
swe go zwierzch ni ka dro gą służ bo wą o zmia -
nie sta nu cy wil ne go. Je śli jed nak za mie rzo -
ny zwią zek mał żeń ski miał by nad szarp nąć
do bre imię for ma cji, prze ło żo ny za wsze mógł
po sta wić we to.

Co cie ka we, z bie giem lat tych dra koń skich
prze pi sów nie pró bo wa no wca le li be ra li zo wać.
W 1935 r. na wet je za ostrzo no, wpro wa dza jąc
obo wią zek zmia ny miej sca za miesz ka nia, je śli
uko cha na po li cjan ta miesz ka ła w miej scu peł -
nie nia je go służ by. Po nad to po ste run ko wi
i star si po ste run ko wi mu sie li prze słu żyć w po -
li cji 7 lat oraz wy ka zać, że su ma mie sięcz ne go
do cho du na rze czo nych od po wia da po bo rom co
naj mniej przo dow ni ka.

We wrze śniu 1938 r. uka za ło się no we roz -
po rzą dze nie mi ni stra SW w spra wie za wie ra -
nia związ ków mał żeń skich przez funk cjo-
na riu szy PP. Zła go dzo no w nim wy móg 7-let -
niej ka ren cji, wli cza jąc do okre su ocze ki wa -
nia czas służ by w cha rak te rze sze re go we go
po li cji, służ bę przy go to waw czą pra cow ni ka
kon trak to we go, służ bę w woj sku lub in nym
urzę dzie pań stwo wym. 

Po za tym po li cjant mu siał pod pi sać od -
po wied nie oświad cze nie, że przyj mu je te
„wa run ki”. Brak je go zgo dy rów nał się z na -
tych mia sto wym zwol nie niem. Sen ty men -
tów nie by ło.

ZE RO PO LI TY KI
Po cząt ko wo rów nież spra wa po glą dów po li -
tycz nych ów cze snych stró żów po rząd ku wy -
glą da ła jed no znacz nie: funk cjo na riu sze
Mi li cji Lu do wej i Po li cji Ko mu nal nej z lat
1918–1919 ofi cjal nie nie mo gli de kla ro wać
swych sym pa tii któ rej kol wiek z par tii; po -
zba wio no ich też bier ne go, jak i czyn ne go
pra wa wy bor cze go. Na szczę ście po uchwa -
le niu usta wy o po li cji zre zy gno wa no z tych
ry go ry stycz nych za pi sów. Tym cza so wa in -
struk cja dla Po li cji Pań stwo wej pod kre śla ła,
że wszy scy funk cjo na riu sze PP bez wy jąt ku
ma ją za cho wać bez względ ną obiek tyw ność
pod wzglę dem po li tycz nym, a w par. 6 za bra -
nia ła im udzia łu w ja kich kol wiek pu blicz -
nych de mon stra cjach. W ko lej nym pa ra gra fie
orze ka ła, że funk cjo na riusz po li cji nie mo że być
człon kiem żad ne go sto wa rzy sze nia lub stron nic -
twa; człon kiem zaś sto wa rzy szeń kul tu ral nych,
oświa to wych i spo łecz nych mo że być tyl ko
za po zwo le niem swo jej wła dzy prze ło żo nej.

Ów cze sny ko men dant głów ny PP gen.
insp. Wik tor Ho szow ski na każ dej na ra dzie
służ bo wej pod kre ślał, że wszyst kie le gal ne
par tie po li tycz ne na le ży trak to wać na rów ni.
Win ni zaś nie prze strze ga nia tych za rzą dzeń
mie li być po cią ga ni do od po wie dzial no ści
dys cy pli nar nej.

Mi mo wy raź nych za le ceń prze strze ga nia
za sa dy apo li tycz no ści w la tach 1919–1926
prze wa gę w kie row nic twie PP mie li zwo len -
ni cy pra wi cy – twier dzi dr Ro bert Li twiń ski,
pra cow nik na uko wy UMCS w Lu bli nie.
Świad czą o tym wy da rze nia w War sza wie
w grud niu 1922 r., po za ma chu na pre zy den ta
Ga brie la Na ru to wi cza, in wi gi la cja Jó ze fa Pił -
sud skie go przez służ by po li cyj ne, a tak że po -
wo ła nie w struk tu rze PP po li cji po li tycz nej.

Po prze wro cie ma jo wym w 1926 r. ofi cjal na
pro pa gan da na dal lan so wa ła te zę o apo li tycz -
no ści i bez par tyj no ści Po li cji Pań stwo wej. Jed -
nak hoł dy skła da ne przez ko lej ne kie row-
nic twa PP mar szał ko wi Pił sud skie mu (choć by
z oka zji imie nin czy w dniu Świę ta Nie pod le -
gło ści) oraz ma ni fe sta cyj ne po pie ra nie ini cja -
tyw pro rzą do wych, zda ją się prze czyć tej te zie.

KA WA LE RO WIE ME DA LU 
Po sta wa współ czu cia, tro ski o bliź nich, ubo -
gich, ułom nych i nie szczę śli wych, wy ka zy wa -
na przez przed wo jen nych funk cjo na riu szy,
wpraw dzie do brze świad czy ła o ich wraż li wo -
ści i po sia da niu tzw. uczuć wyż szych, nie była
jed nak ofi cjal nie ho no ro wa na żad nym od zna -
cze niem. I nic w tym dziw ne go, gdyż Po li cja
nie by ła (i nie jest) in sty tu cją cha ry ta tyw ną,
lecz for ma cją pa ra mi li tar ną. Me da le i or de ry
przy zna je się w niej głów nie za wal kę z prze -
stęp czo ścią, wy jąt ko wą od wa gę i czy ny z na ra -
że niem wła sne go ży cia, a tak że za ra to wa nie
ofiar wy pad ków i ka ta strof. 

W okre sie mię dzy wo jen nym funk cjo na riu -
szy PP, któ rzy z na ra że niem ży cia ra to wa li
lek ko myśl nych ama to rów ką pie li, po wo -
dzian, ofia ry ka ta strof bu dow la nych, po ża rów
i in nych tra gicz nych zda rzeń lo so wych ho no -
ro wa no Me da lem za Ra to wa nie Gi ną cych.
Było to od zna cze nie cy wil ne, usta no wio ne

roz po rzą dze niem Pre zy den ta RP z 22 mar ca
1928 r. Nada wa no je oby wa te lom pol skim
oraz cu dzo ziem com, któ rzy na ob sza rze na -
sze go kra ju lub przy ra to wa niu pol skich oby -
wa te li za gra ni cą, nie śli ra tu nek z na ra że -
niem wła sne go ży cia. Me dal nada wał mi ni -
ster spraw we wnętrz nych. Moż na go było
otrzy mać wie lo krot nie, ko lej ne nada nia
ozna cza no przez umiesz cze nie na wstąż ce
me da lu pię cio ra mien nej brą zo wej gwiazd ki.
Po II woj nie świa to wej nie zo stał przy ję ty do
sys te mu od zna czeń PRL oraz III RP. 

Droga policjanta do ołtarza była ciernista, ale
kto już ją przebył, tworzył przykładny związek
małżeński (na zdj. bracia Józef 
i Marian Podolscy z rodzinami, Mielec 1931 r.)

Z mundurem przedwojenny posterunkowy
nie rozstawał się nawet po służbie (na zdj.
post. S. Janiec  z Lublina na spacerze 
z synkiem)
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Nie ste ty, nie za cho wa ły się imien ne wy ka -
zy po li cjan tów – ka wa le rów te go me da lu.
Opi sy wa ne w ów cze snej pra sie po je dyn cze
przy pad ki od waż nych, bo ha ter skich nie jed -
no krot nie za cho wań funk cjo na riu szy PP naj -
czę ściej do ty czy ły osób to ną cych, któ rym
przy szli z po mo cą al bo bę dą cy na służ bie po -
li cjan ci z po ste run ków wod nych, al bo in ni
funk cjo na riu sze, ko rzy sta ją cy po za służ bą
z od po czyn ku nad wo dą. Ta kich zda rzeń
w każ dym se zo nie no to wa no set ki. 

ZA DZIEL NOŚĆ
W mar cu 1928 r. usta no wio ny zo stał rów nież
Krzyż Za słu gi za Dziel ność – od zna cze nie pań -
stwo we znacz nie wyż szej ran gi niż wy mie nio -
ny wcze śniej me dal. Po cząt ko wo nada wa no go
wy łącz nie funk cjo na riu szom Po li cji Pań stwo -
wej, żoł nie rzom Kor pu su Ochro ny Po gra ni cza
oraz funk cjo na riu szom Stra ży Cel nej za czy -
ny do ko na ne w wy jąt ko wo cięż kich i nie bez -
piecz nych wa run kach, z na ra że niem ży cia lub
zdro wia, w obro nie pra wa, nie ty kal no ści gra -
nic pań stwo wych oraz ży cia i mie nia oby wa -
te li. Od 1939 r. jego be ne fi cjen ta mi sta li się
tak że żoł nie rze WP, po li cjan ci woj. ślą skie go
oraz funk cjo na riu sze Stra ży Gra nicz nej.

Krzyż mógł być nada ny tej sa mej oso bie
tyl ko trzy ra zy. Nada wał go pre zes Ra dy Mi -
ni strów na wnio sek mi ni stra spraw we -
wnętrz nych lub mi ni stra skar bu (od 1939
ro ku tak że mi ni stra spraw woj sko wych). Nie
by ło ła two go otrzy mać, kry te ria by ły bar dzo
ostre, o czym świad czy licz ba je dy nie 377
tych krzy ży przy zna nych w okre sie II RP.
Kan dy da ci mu sie li wy ka zać się rze czy wi ście
szcze gól ny mi wa lo ra mi cha rak te ru, nie ska zi -
tel ną opi nią oraz bo ha ter stwem za czy ny speł -
nio ne w spe cjal nie cięż kich wa run kach z na ra-
że niem wła sne go ży cia.

Tak jak cho ciaż by st. przo dow nik Mi chał
Po lak ze sta nu Re zer wy PP m. Kra ko wa,
o któ re go bo ha ter skim wy czy nie na pi sa no
w nr. 31 (z 1936 r.) ty go dni ka „Na Po ste run -
ku”. Do wo dząc jed ną z dru żyn pod czas tłu -
mie nia za mie szek ulicz nych w Chrza no wie
w kwiet niu 1936 r., zo stał oto czo ny przez
ata ku ją cych de mon stran tów. Sy tu acja by ła
bar dzo groź na, w od dzia le przy by wa ło ran -
nych i kon tu zjo wa nych. Przod. Po lak nie zde -
cy do wał się na od da nie strza łów do tłu mu,
po sta no wił za sto so wać ma newr flan ko wy,
dzię ki cze mu ura to wał swych pod wład nych
od nie chyb nej śmier ci lub cięż kich ob ra żeń.

Pod czas tej ak cji, po mi mo licz nych ran, z na -
ra że niem ży cia od pie rał ata ki zbun to wa nych de -
mon stran tów. Ży cie ura to wał mu sta lo wy hełm,
któ ry pękł pod ude rze nia mi rzu ca nych ka mie ni.
Bro cząc ob fi cie krwią, po opa trun ku przez le ka -
rza, z wła snej wo li po wró cił do od dzia łu i brał
dal szy udział w ak cji, da jąc god ny na śla do wa -
nia przy kład cnót żoł nier skich – pod kre ślił gen.

Kor dian Za mor ski, de ko ru jąc 41-let nie go
st. przod. Mi cha ła Po la ka Krzy żem Za słu gi
za Dziel ność. Uro czy stość od by ła się w Sali
Ho no ro wej KG PP 21 lip ca 1936 r. o godz. 9,
w obec no ści człon ków kie row nic twa ko men -
dy oraz przed sta wi cie li MSW.

Rów nie uro czy ście krzy żem za dziel ność
de ko ro wa no in nych bo ha ter skich funk cjo na -
riu szy PP (choć nie za wsze przez ko men dan -
ta głów ne go). 

W ro ku 1936 ty go dnik „Na Po ste run ku”
wpro wa dził sta łą ru bry kę Po li cjant w służ bie,
w któ rej pre zen to wa no syl wet ki męż nych,
god nych na śla do wa nia po li cjan tów. Opi sy wa -
no ich he ro izm i bez kom pro mi so wość w wal -
ce z prze stęp czo ścią, od da nie spra wie. Post.

Ka rol Za krzew ski z Re zer wy PP m. Kra ko wa,
st. post. An to ni Ruc ki z Gród ka Ja giel loń skie -
go, st. post. An to ni Pę cak z wy dzia łu śled-
cze go w Kow lu, st. post. Jó zef Wró bel z po ste -
run ku w Czcho wie, pow. Brze sko, post. Wie -
sław Mie ciń ski z ko mi sa ria tu w Bia łej, woj.
kra kow skie, st. post. Jó zef Dok tór z Ka li sza,
st. post. Sta ni sław Woź niak z Wło cław ka to
tyl ko kil ka przy pad ko wo wy bra nych na zwisk
z przed wo jen nej li sty po li cyj nych ka wa le rów
Krzy ża Za słu gi za Dziel ność. Krzy ża, któ ry
w 1992 r. po now nie zo stał włą czo ny do pol -
skie go sys te mu od zna czeń.

JE RZY PA CIOR KOW SKI 
zdj. „Na Po ste run ku”, ar chi wum, 

R. Li twiń ski: Kor pus Po li cji w II RP

Policyjne przykazania z 1938 r.
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Po od zy ska niu nie pod le gło ści przed
wła dza mi sta nę ło gi gan tycz ne 

za da nie od bu do wy znisz czo nych
struk tur pań stwa. Po wo ła na  Po li cja Pań -
stwo wa, po dob nie jak woj sko i in ne służ by
mun du ro we, bo ry ka ła się z ol brzy mi mi pro -
ble ma mi ka dro wy mi. Przy czym nie cho dzi -
ło o de fi cyt kan dy da tów, bo tych by ło wie lu,
ale o ich war tość okre śla ną po zio mem in te li -
gen cji, wie dzy czy spraw no ści fi zycz nej.

CZY TAĆ, PI SAĆ, LI CZYĆ
Po wszech nie zda wa no so bie spra wę, że 
sze re go wi po li cjan ci pod wzglę dem fa cho we -
go przy go to wa nia nie bę dą wie le so bą re pre -
zen to wa li. Mi ni mal ne kry te ria do bo ru
kan dy da tów do służ by mu sia no jed nak wy -
zna czyć.  I  wy zna czo no: zna jo mość ję zy ka
pol skie go w mo wie i pi śmie oraz umie jęt ność
li cze nia w za kre sie czte rech pod sta wo wych
dzia łań ma te ma tycz nych. Od osób ty po wa -
nych na sta no wi ska kie row ni cze wy ma ga no
znacz nie wię cej: wy kształ ce nia wyż sze go
(ko men dant głów ny, je go za stęp ca, ko men -
dan ci okrę go wi PP) lub co naj mniej śred nie -
go (wy żsi funk cjo na riu sze do  za stęp cy
ko men dan ta okrę go we go włącz nie).

Czy ści śle prze strze ga no tych kry te riów?
Chy ba nie, sko ro –  jak pi sał we wrze -
śniu 1919 r. je den z ko men dan tów po wia to -
wych PP w Pu ła wach do swe go prze ło żo ne go
w Lu bli nie – w  sze re gach wyż szych i niż -
szych funk cjo na riu szy znaj do wa li się lu dzie,
któ rzy le d wie umie li pi sać i czy tać, co unie -
moż li wia ło spraw ne wy ko ny wa nie obo wiąz -
ków służ bo wych. By li to przede wszyst kim
rol ni cy, mu ra rze, cie śle, sto la rze, któ rzy wstą -
pi li do po li cji głów nie z po wo du bra ku in ne -
go za ję cia. Przy ję to ich dla te go, że nie by ło
lep szych kan dy da tów, a oni wca le nie ukry -
wa li, że służ ba w PP to tyl ko etap przej ścio -
wy na dro dze do bar dziej in trat nej po sa dy.

Ro ta cja w po li cyj nych sze re gach od po cząt -
ku by ła duża – twier dzi dr Ro bert Li twiń ski
w  swo jej pra cy „Kor pus Po li cji w  II  RP”.

–  Zja wi sko to wy stę po wa ło w  ca łym kra ju,
utrud nia jąc or ga ni za cję i wpły wa jąc na ob ni -
ża nie efek tów szko le nia. Kie row nic two po li cji
pod ję ło więc środ ki za rad cze, po le ca jąc ko men -
dan tom po wia to wym od bie ra nie od de le go wa -
nych na  szko le nie po li cjan tów pi sem nych
zo bo wią zań do od słu że nia co naj mniej trzech
lat po od by ciu kur su al bo zwrot kosz tów wy -
szko le nia.

NIE WY DOL NY SYS TEM
W mar cu 1922 r., po dwóch la tach od wej ścia
w ży cie usta wy o po li cji ob li gu ją cej ko men dy
okrę go we PP do prze szko le nia pod le głych
im funk cjo na riu szy, oka za ło się, że w for ma -
cji znaj du je się na dal 22 318 niż szych po li -
cjan tów, for mal nie „zie lo nych” w kwe stiach
za wo do wych. Ina czej mó wiąc –  ama to rów,
któ rzy zgod nie z prze pi sa mi nie po win ni do -
stać bro ni do rę ki. Sta no wi li oni… 69 proc.
ogól ne go sta nu sze re go wych. Bra ki w  wy -
szko le niu mia ło też 438 wyż szych funk cjo -
na riu szy (42 proc. ogó łu). Na  szczę ście
za rów no jed ni, jak i dru dzy nie zbęd nej prak -
ty ki na by wa li w  to ku co dzien nych służb,
pod okiem bar dziej do świad czo nych ko le gów
oraz w dro dze sa mo kształ ce nia.

Naj gor sza pod tym wzglę dem sy tu acja pa -
no wa ła na Kre sach Wschod nich. Jesz cze
w 1929 r. insp. Wik tor Lu dwi kow ski z KG PP,
prze pro wa dza jąc in spek cję na te re nie po wia -
tu pod ha jec kie go, pi sał w  swym ra por cie
do prze ło żo nych: Wy szko le nie tak fa cho we,
jak i ogól ne jesz cze bar dzo nie do ma ga i ab so -
lut nie nie moż na go na zwać wy star cza ją cem.
Nie któ rzy sze re go wi tak da le ce są ogra ni cze ni
i tak ma ło po sia da ją wia do mo ści ogól nych, że
nie moż na ich na zwać na wet ludź mi na pół in -
te li gent ny mi. A  prze cież ten sze re go wy PP
na wsi jest czę sto kroć je dy nym przed sta wi cie lem
pań stwo wo ści pol skiej i wła dzy pol skiej na wsi,
on nie tyl ko nie po wi nien pod wzglę dem in te li -
gen cji i wia do mo ści ustę po wać ko mu kol wiek
na wsi, lecz prze ciw nie po wi nien wszyst kich
pod tym wzglę dem prze wyż szać, gdyż on wła -

śnie, a nie kto in ny po wi nien być do rad cą lud -
no ści we wszyst kich go dzi wych spra wach i sta -
rać się jej po móc. A sko ro on sam nie ma po ję cia
o ni czem, to nie tyl ko ni ko mu nie mo że słu żyć
po mo cą, ale prze ciw nie na ra ża się na to, że go
lu dzie uwa ża ją za coś gor sze go od sie bie, nie ce -
nią go i nie sza nu ją, na czem cier pi nie tyl ko on
sam oso bi ście, ale tak że po wa ga urzę du, któ ry
on pia stu je, i służ ba. Sze re go wy po li cji, któ ry
nie ma żad nych wia do mo ści ogól nych, a nad to
nie zna prze pi sów służ bo wych, ustaw i roz po -
rzą dzeń, w ni czem nie róż ni się od zwy kłe go
wiej skie go pa rob ka, a tem sa mem nie na da je się
wca le do służ by po li cyj nej.

SE MI NA RIA W PO STE RUN KACH
Ku le ją cy sys tem szkol nic twa po li cyj ne go 
pró bo wa no ra to wać „na uką wła sną” oraz
„lek cja mi wy rów naw czy mi” pro wa dzo ny mi
w ko mi sa ria tach i po ste run kach. Raz w ty go -
dniu szef jed nost ki za mie niał się w na uczy -
cie la i przez czte ry go dzi ny wtła czał swym
pod ko mend nym po li cyj ny ele men tarz (zgod -
nie z wy tycz ny mi KG PP). Ta kie po ste run -
ko we se mi na ria nie rzad ko za czy na ły się
od po wtór ki „Ele men ta rza” Fal skie go, przy -
po mnie nia za sad or to gra fii i  in ter punk cji
oraz nad ro bie nia za le gło ści z in nych przed -
mio tów. Po ste run ko wi otrzy my wa li tak że za -
da nia do mo we: w  cią gu mie sią ca mu sie li
przy go to wać po dwa re fe ra ty na te ma ty służ -
bo we, roz wią zy wać za da nia z  ma te ma ty ki
i pi sać wy pra co wa nia z pol skie go. Ci, któ rzy
mie li kło po ty z or to gra fią, co ty dzień pi sa li
dyk tan da. Po stę py w na uce po ste run ko wych
pil nie śle dził in struk tor z ko men dy po wia to -
wej. Kom plet ne nie uc two ka ra ne by ło usu -
nię ciem z sze re gów.

Po wszech nym utra pie niem funk cjo na riu -
szy był brak w po ste run kach fa cho wej li te ra -
tu ry. Pod ręcz ni ki wy po ży cza no z jed no stek
nad rzęd nych, po czym gre mial nie prze ra bia -
no te mat po  te ma cie. Po moc na  w  sa mo -
kształ ce niu by ła rów nież bran żo wa pra sa.
Ty go dni ki „Na Po ste run ku”, „Ga ze ta Ad mi -
ni stra cji i Po li cji Pań stwo wej” oraz dwu mie -
sięcz nik „Prze gląd Po li cyj ny” w  każ dym
nu me rze oma wia ły pro ble my za wo do we, wy -
ja śnia ły kwe stie praw ne, ko men to wa ły in -
struk cje i za rzą dze nia władz zwierzch nich.
W la tach trzy dzie stych, z ini cja ty wy KG PP,
roz po czę to wy da wa nie po pu lar nej se rii „Bi -
blio te ka po li cjan ta”, w ra mach któ rej uka zy -
wa ły się nie wiel kie pu bli ka cje w przy stęp nej
for mie wy ja śnia ją ce spe cy fi kę po li cyj nej
służ by. 

Nauka i sport
W pierwszych latach funkcjonowania Policji Państwowej wiedza
funkcjonariuszy i ich przygotowanie kondycyjne do służby pozostawiały
wiele do życzenia. Trudno ich o to winić, bo polskie społeczeństwo po 
123 latach niewoli było zacofane, dotknięte analfabetyzmem, żyjące
w większości na granicy ubóstwa, gdzie na domiar złego nie
przywiązywano jeszcze specjalnej wagi do sportu i wychowania
fizycznego. Jednak z każdym rokiem było coraz lepiej. 
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AKA DE MIA 
W MO STACH WIEL KICH
Szkol nic two po li cyj ne do po ło wy lat dwu -
dzie stych ubie głe go wie ku by ło zde cen tra li -
zo wa ne i nie po sia da ło jed no li te go pro gra mu
na ucza nia. Do pie ro w 1926 r. kie row nic two
po li cji do szło do wnio sku, że utrzy my wa nie
szkół w 16 okrę gach i kil ku po wia tach nie
słu ży wca le do bre mu przy go to wa niu za wo -
do we mu. Zde cy do wa no się więc na scen tra -
li zo wa nie sys te mu szko le nia. W  tym ce lu
zli kwi do wa no dzie więć szkół przo dow ni ków
po li cji oraz 6-ty go dnio we kur sy dla sze re go -
wych PP przy ko men dach okrę go wych. 

Nie mo gły one speł nić swe go za da nia, gdyż
by ło nie po do bień stwem, aby w tak krót kim cza -
sie mo gli ucznio wie na być ca ło kształt wia do mo -
ści nie zbęd nych do dzia ła nia w imie niu pra wa
– tłu ma czył swo ją de cy zję ów cze sny ko men -
dant głów ny PP płk Ja nusz Ja grym-Ma le -
szew ski. 

Pierw szym kro kiem do re for my po li cyj ne -
go na ucza nia by ło zor ga ni zo wa nie w 1927 r.
kur su dla bli sko stu in struk to rów, któ rzy
po  rocz nym szko le niu, m.in. w  za kre sie 
pra wa, służ by śled czej, me dy cy ny są do wej,
fi lo zo fii, ety ki, psy cho lo gii, wy szko le nia woj -
sko we go i  po li tycz ne go, ob ję li sta no wi ska
wy kła dow ców w szko łach po li cji w: War sza -
wie, Ży rar do wie, Pia skach ko ło So snow ca
i Mo stach Wiel kich. W War sza wie utwo rzo no
Szko łę Ofi cer ską PP z kur sem 9-mie sięcz -
nym, w po zo sta łych miej sco wo ściach szko ły
dla sze re go wych z  5-mie sięcz nym pro gra -
mem na ucza nia.

Sztan da ro wą aka de mią po li cyj ną II RP sta -
ła się szko ła w Mo stach Wiel kich, zlo ka li zo -
wa na  oko ło  60  km na pół noc od  Lwo wa.
Otwar ta z du żą pom pą 13 paź dzier ni ka 1929 r.,
by ła jed ną z naj no wo cze śniej szych wów czas
szkół po li cyj nych nie tyl ko w Eu ro pie, ale
i  na świe cie. Po ło żo na  w  zdro wej oko li cy,
wśród la sów, sta no wi ca łe mia stecz ko, na któ re
skła da się kil ka na ście gma chów o łącz nej po -
wierzch ni 5992 mkw., roz miesz czo nych na te re -
nie  4,1 hek ta ra –  do no sił en tu zja stycz nie
ty go dnik „Na  Po ste run ku”. –  Do mi nu je
nad tym kom plek sem za bu do wań wie ża wod -
na, ca ła z że la zo be to nu, wy so ko ści 27,5 m, ze
zbior ni kiem o po jem no ści 60 tys. li trów.

Wła sna sta cja pomp, stud nia ar te zyj ska
o głę bo ko ści 54 m, wła sna sieć wo do cią go wa
o  dłu go ści bli sko 3  km, sieć ka na li za cyj -
na z lo kal ną oczysz czal nią, wła sna elek trow -
nia za si la ją ca szko łę i są sied nie mia stecz ko
w prąd, otyn ko wa ne na bia ło bu dyn ki po kry -
te bla chą, oto czo ne be to no wym ogro dze -
niem i dru cia ną siat ką, we wnątrz chod ni ki,
klom by z kwia ta mi, drze wa. Wszę dzie ide al na
czy stość. Du ża ilość świa tła i  po wie trza we
wszyst kich po miesz cze niach bi je wprost w oczy,
gę sto roz miesz czo ne hy dran ty za pew nia ją bez -

pie czeń stwo na wy pa dek po ża ru, urzą dze nie
umy wal ni i klo ze tów po pro stu kom for to we. 

Po li cyj ny re por ter z  nie ukry wa nym za -
chwy tem opi su je dzie więć prze stron nych sal
wy kła do wych, kil ku na sto oso bo we sy pial nie
z że la zny mi łóż ka mi i in dy wi du al ny mi sza fa -
mi oraz po ko je świe tli co we, w któ rych znaj -
du je się ma sa sto li ków i  krze seł, dwa
no wiu teń kie bi lar dy, dwa ra dio od bior ni ki 
6-lam po we z gło śni ka mi oraz sze reg gier to wa -
rzy skich. Ca łość uzu peł nia ły no wo cze sna
kuch nia ze sto łów ką, me cha nicz na pral nia,
ła zien ki z na try ska mi (ca łe w gla zu rze), izba
cho rych z izo lat ka mi, cen tra la te le fo nicz na,
szwal nia, ma ga zy ny, ga raż dla dwóch sa mo -
cho dów, wo zow nia na trzy wo zy oraz staj nie
dla czte rech ko ni. Dla nie sub or dy no wa nych
zna la zło się też pięć aresz tów. W mo men cie
od da wa nia szko ły do użyt ku w bu do wie by ła

jesz cze re pre zen ta cyj na ha la spor to wa (ma ją -
ca też słu żyć ja ko sa la wi do wi sko wo ki no wa)
oraz kort te ni so wy.

Na  za co fa nych cy wi li za cyj nie Kre sach
Wschod nich tak no wo cze sny obiekt sta no wił
w tych la tach nie la da sen sa cję, był też po -
wo dem do du my nie tyl ko dla kie row nic twa
po li cji, ale rów nież pol skie go rzą du, któ ry
w ten spo sób da wał do wód praw dzi we go za -
in te re so wa nia roz wo jem tych ziem.

Szko ła dla Sze re go wych PP w  Mo stach
Wiel kich dzia ła ła nie prze rwa nie do  wy bu -
chu  II  woj ny świa to wej. By ła naj więk szą 
pol ską aka de mią po li cyj ną. Na  każ dym 
z  5-mie sięcz nych kur sów przy go to wy wa ła
do za wo du 600 po li cjan tów (od 1931 r. – 520).
Or ga ni zo wa no tam rów nież szko le nia spe cja -
li stycz ne. Szko ła cie szy ła się mię dzy na ro do -
wą re no mą, cze go do wo dem by ły licz ne

Otwarcie Szkoły dla
Szeregowych PP
w Mostach Wielkich

Policyjna szkoła
w Mostach Wielkich
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wi zy ty za gra nicz nych de le ga cji, za in te re so wa -
nych or ga ni za cją i me to da mi pra cy pol skiej
po li cji.

W ZDRO WYM CIE LE...
W ro ku 1935 po li cja bry tyj ska chwa li ła się
swo im naj wyż szym na  świe cie „Bob bym”.
Po ste run ko wy Cle ments mie rzył  203  cm.
Kie dy w Pol sce ro zej rza no się po ro dzi mych
po ste run kach i ko mi sa ria tach, oka za ło się, że
wca le nie je ste śmy gor si od  An glo sa sów.
A na wet prze wyż sza my ich o ca łe… 5 cm. 

A  to za  spra wą post. Ka zi mie rza Opał ka
z IX KPP w Ło dzi, któ ry ze wzro stem 208 cm
i wa gą po nad 120 kg wzbu dzał wów czas uza -
sad nio ny re spekt w  łódz kim świat ku prze -
stęp czym. Szko da, że re sor to wy ty go dnik
„Na  Po ste run ku” nie po świę cił mu nie co 
wię cej miej sca na swych ła mach, bo prze cież
ta cy po li cyj ni gla dia to rzy nie ro dzą się na 
ka mie niu i  –  chcąc nie chcąc –  zwra ca ją 
po wszech ną uwa gę oto cze nia. Przy oka zji też
pro mu jąc swo ją mun du ro wą for ma cję.

DE FI CYT STRONG MA NÓW 
Nie wie my, jak po to czy ły się lo sy naj wyż sze -
go po ste run ko we go. Jed no jest pew ne – pro -
ble mów z przy ję ciem do po li cji Ka zi mierz
Opał ka nie miał żad nych, gdyż kan dy da tów
do służ by o ta kim wzro ście i ta kiej kon dy cji
fi zycz nej trze ba by ło wów czas ze świe cą szu -
kać w  na szym na ro dzie. Po li cyj ny kor pus
okre su mię dzy woj nia ge ne ral nie nie się gał
zbyt wy so ko – 169 cm wzro stu i do bre zdro -
wie, to by ły jed ne z naj waż niej szych wy mo -
gów, któ re mu siał speł niać kan dy dat
na mun du ro we go. Po za tym nie mógł być ka -
ra ny są dow nie, mu siał mieć oby wa tel stwo
pol skie, być w  peł ni władz umy sło wych
i mie ścić się w prze dzia le wie ko wym 23–45
lat. 

W  wo je wódz twach cen tral nych nie by ło
więk szych pro ble mów ze zna le zie niem od -

po wied nich kan dy da tów do PP. Znacz nie go -
rzej by ło na Kre sach. Tam – jak pi sa ła w 1924
r. „Ga ze ta Ad mi ni stra cji i Po li cji Pań stwo -
wej” – w dzie dzi nie re kru ta cji niż szych funk -
cjo na riu szy trud no ści by ły bar dzo du że.
Lud ność miej sco wa, prze waż nie nie po lska,
sto ją ca na ni skim po zio mie umy sło wym i kul -
tu ral nym, o kiep skiej kon dy cji fi zycz nej, mi -
mo wie lo krot nych prób nie mo gła do star czyć
do sta tecz nej ilo ści od po wied nich kan dy da tów.
Ra dzo no więc so bie ogła sza niem ak cji 
wer bun ko wych w  in nych re jo nach kra ju,
przy my ka jąc czę sto oczy na fi zycz ne nie do -
sko na ło ści chęt nych do służ by. Strong ma nów
wśród nich, nie ste ty, nie by ło.

BROŃ JEST PO KU SĄ
W pierw szych la tach funk cjo no wa nia Po li cji
Pań stwo wej nie przy wią zy wa no jesz cze 
spe cjal nej wa gi do spor tu i wy cho wa nia fi -
zycz ne go wśród funk cjo na riu szy. Dla kie row -

nic twa re sor tu spraw we wnętrz nych prio ry -
te to wym za da niem by ło bo wiem wy szko le -
nie za wo do we kil ku dzie się cio ty sięcz nej
po li cyj nej ar mii, a  nie „za ba wa” w  sport. 
Ka dry by ły mło de, sil ne, prze po jo ne jesz cze
ha sła mi nie pod le gło ścio wy mi. Brak do świad -
cze nia w służ bie czę sto nad ra bia no pa trio -
tycz nym en tu zja zmem. 

Szyb ko oka za ło się jed nak, że w sy tu acjach
bez po śred nie go kon tak tu z prze stęp cą tę ży -
zna fi zycz na w po li cji jest wręcz nie odzow -
na. Że per swa zja, zna jo mość pa ra gra fów,
in struk cji czy za sad in wi gi la cji nie wy star cza -
ją, aby po skro mić zde ter mi no wa ne go kry mi -
na li stę.

Po czu cie si ły stwa rza ją pew ność sie bie, sta -
now czość i przy tom ność umy słu. Czło wiek sła -
by z  ko niecz no ści jest lę kli wy i  nie śmia ły,
z ko niecz no ści uni ka nie bez pie czeń stwa – pi sał
w 1923 r. na ła mach „Ga ze ty Ad mi ni stra cji
i Po li cji Pań stwo wej” Ta de usz Gar czyń ski,
po stu lu jąc wpro wa dze nie do szkół po li cyj -
nych sys te ma tycz nych za jęć WF z ele men ta -
mi –  uży wa jąc dzi siej sze go na zew nic twa
– sztuk wal ki. W swo im ar ty ku le za ty tu ło wa -
nym „Sport i po li cja” uza sad niał, że broń,
w któ rą uzbro jo ny jest po li cjant, czę sto nie
roz strzy ga spra wy, czę sto jest nie po trzeb ną po -
ku są. Nie raz noc ny pi jak ro bi awan tu rę. Strze -
lać do  nie go nie moż na, dać mu się po bić
– wstyd, a opo no wać trze ba (…). Wi dzia łem
kil ka krot nie po ścig po li cjan ta za chło pa ka mi
ulicz ny mi. Chłop cy ucie ka li zręcz nie, a  bieg
przed sta wi cie li bez pie czeń stwa był strasz nym.
Prze chod nie śmia li się mi mo cho dem ze zręcz -
no ści chłop ców i nie zgrab no ści po li cjan ta. Tak
być nie po win no – pisał obu rzo ny au tor, naj -
praw do po dob niej re pre zen tant re sor to we go
szkol nic twa. Je go sta no wi sko nie by ło od -
osob nio ne, po dzie la ło je nie tyl ko śro do wi -

Ćwiczenia gimnastyczne w policyjnym klubie „Drwęca” w Nowym Mieście nad Pilicą

Posterunkowy Kazimierz Opałka z Łodzi. Najwyższy polski policjant roku 1935
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sko mun du ro wych, ale i  opi nia pu blicz na,
umie jęt nie in spi ro wa na  przez po stę po wą
pra sę.

ILU PO LI CJAN TÓW BOK SU JE?
Nie wy klu czo ne, że to wła śnie or gan re sor tu
spraw we wnętrz nych, od po cząt ku opo wia -
da ją cy się za upo wszech nia niem kon dy cji fi -
zycz nej w po li cji, skło nił kie row nic two KG
PP do zor ga ni zo wa nia w ma ju 1923 r. spor to -
we go kur su in struk tor skie go. Wzię ło w nim
udział po trzech funk cjo na riu szy z każ dej ko -
men dy wo je wódz kiej (okrę go wej), któ rzy
po  dwu mie sięcz nym szko le niu po wró ci li
do  ma cie rzy stych jed no stek z  za da niem
wskrze sze nia ży cia spor to we go w swo ich re -
jo nach. 

Ich pierw szym kro kiem w tym kie run ku
by ła an kie ta skie ro wa na do wszyst kich czyn -
nych za wo do wo funk cjo na riu szy (osob no dla
ofi ce rów, przo dow ni ków i po ste run ko wych).
Za wie ra ła py ta nia o to, ilu funk cjo na riu szy
po sia da umie jęt ność: 1)  jaz dy na  ro we rze,
2)  pro wa dze nia mo to cy kla lub sa mo cho du,
3) pły wa nia do wol nym spo so bem, 4) po praw -
ne go wio sło wa nia i pro wa dze nia łód ki pod ża -
giel, 5)  jaz dy kon nej w  za kre sie wy ma gań
re zer wy kon ni cy (po tra fi po praw nie sie dzieć
i po wo do wać ko niem), 6) ilu po sia da zna jo mość
szer mier ki na sza ble w ta kim stop niu, aby mo -
gli wy ko nać wal kę (as saut), 7)  szer mier ki
na ba gne ty w za kre sie pie cho ty, 8) umie jęt ność
bok so wa nia, 9) ilu zaj mo wa ło się in ny mi spor -
ta mi (wy mie nić ja ki mi).

Ter min nad sy ła nia od po wie dzi do KG PP
wy zna czo no na 31 paź dzier ni ka 1923 r. Prze ło -
żo nych in te re so wa ły głów nie ze sta wie nia ogól -
ne (licz bo we). Na zwi ska tyl ko wte dy, je śli
po li cjant był czyn nym spor tow cem lub szcze -
gól nie wy róż niał się w ja kiejś kon ku ren cji.

Nie ste ty, mi mo usil nych po szu ki wań, nie
uda ło mi się do trzeć do wy ni ków tej an kie ty.
Nie wy klu czo ne, że świa do mie nie po da no
ich do pu blicz nej wia do mo ści, aby nie ujaw -
niać mi zer nej kon dy cji fi zycz nej po li cyj ne go
kor pu su. Praw do po dob nie jed nak wy ni ki tej
an kie ty, do kład nie prze ana li zo wa ne przez
kie row nic two re sor tu, da ły po czą tek no we -
mu my śle niu o ro li spor tu i tę ży zny fi zycz nej
w sze re gach for ma cji. To nie przy pa dek bo -
wiem, że w pół ro ku póź niej, w przy go to wa -
nym przez Ko men dę Głów ną PP no wym
pro jek cie po li cyj ne go szkol nic twa zna la zło
się miej sce dla wy cho wa nia fi zycz ne go i za jęć
spor to wych. Co praw da jesz cze skrom ne,
przy pi sa ne do woj sko wej musz try, ale urzę -
do wo za ak cep to wa ne. 

Miał w tym nie ba ga tel ny udział ów cze sny
ko men dant głów ny PP Ma rian Bo rzęc ki, któ -
ry od po cząt ku swe go urzę do wa nia (1 lip ca
1923 r.) włą czył się w nurt upo wszech nia nia
ru chu spor to we go w po li cyj nych sze re gach. 

KO MI SARZ PY TLA SIŃ SKI DA JE
PRZY KŁAD
Zmia na  sta no wi ska kie row nic twa po li cji
w kwe stiach pod no sze nia kon dy cji fi zycz nej
po li cjan tów spo wo do wa ła nie zwy kle szyb ki
roz wój ży cia spor to we go w PP. Już w dru giej
po ło wie  1924 r. za czę to two rzyć przy  jed -
nost kach po li cji pro spor to we or ga ni za cje, zaj -
mu ją ce się pod no sze niem ogól nej spraw no ści
funk cjo na riu szy przez sport ma so wy. 

Bły ska wicz nie po wsta wa ły Po li cyj ne 
Klu by Spor to we, Ogni ska Spor to we PP oraz
ko ła spor to we sto wa rzy sze nia „Ro dzi na Po li -
cyj na”. Po cząt ko wo two rzo no je wy łącz nie
dla po li cjan tów, z  cza sem co raz bar dziej
otwie ra ły się na ze wnątrz, zrze sza jąc ty sią ce
za wod ni ków, dzia ła czy i człon ków.

Jed nym z ini cja to rów te go ru chu był Wła -
dy sław Py tla siń ski (1863–1933), świa to wej
sła wy za pa śnik i atle ta. Służ bo wo – ko mi sarz,
za trud nio ny ja ko in struk tor wy szko le nia 
fi zycz ne go w Głów nej Szko le Po li cji w War -

sza wie. Spo łecz nie – dzia łacz spor to wy, sę -
dzia w  wie lu im pre zach or ga ni zo wa nych
przez Po li cyj ne Klu by Spor to we, pre zes za -
ło żo ne go w 1922 r. Pol skie go To wa rzy stwa
Atle tycz ne go, a tak że tre ner pol skiej dru ży -
ny za pa śni czej na  Igrzy ska Olim pĳ skie
w Am ster da mie w 1928 r. Był tak że za ło ży -
cie lem szko ły za pa śni czej i wal ki wręcz, zwa -
nej po tocz nie „Klu bem Py tla sa”, któ rą
pro wa dził w po li cyj nym lo ka lu przy ul. Cie -
płej 13. Ma gia je go na zwi ska spra wia ła, że
„Klub Py tla sa” stał się miej scem spo tkań mi -
ło śni ków za pa sów z War sza wy i oko lic.

Pod ko niec lat 20. ubie głe go stu le cia w ca -
łym kra ju dzia ła ło już 101 Po li cyj nych Klu bów
Spor to wych (PKS), któ re mia ły  272 sek cje
i zrze sza ły 9891 człon ków. W na stęp nych la tach
by ło ich jesz cze wię cej. Kon dy cja fi zycz na po li -
cyj ne go kor pu su zna czą co wzro sła.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Na Po ste run ku”, ar chi wum KGP

Resortowa prasa
mocno promowała

wychowanie fizyczne
wśród policjantów
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Usta wa o Po li cji Pań stwo wej z 24 lip -
ca 1919 r. nie okre śla ła ani ro dza ju
uzbro je nia, ani wzo ru umun du ro wa nia

no wej for ma cji. Spra wy te po zo sta wio no
do za ła twie nia mi ni strom spraw we wnętrz -
nych i spraw woj sko wych. A po nie waż w re -
sor to wych ka sach nie by ło pie nię dzy, po li cja
mu sia ła sa ma za dbać o broń. Od bie ra no ją
głów nie oku pan tom.

Kon ten to wa no się każ dą bro nią, ja ką w ów -
cze snych wa run kach do stać by ło moż na – pi sał
ty go dnik „Na Po ste run ku”. I do da wał: W re -
zul ta cie Po li cja Pań stwo wa jesz cze pod ko -
niec 1926 r. po sia da ła aż 24 ty py ka ra bi nów,
na któ re skła da ły się ka ra bi ny nie miec kie (4 ty -
py), au striac kie (7 ty pów), ro syj skie (3 ty py)
oraz ro syj skie prze ro bio ne na amu ni cję au striac -
ką (2 ty py), fran cu skie (5 ty pów), an giel skie, ja -
poń skie, wresz cie wło skie. Do tak roz ma itej
bro ni trud no by ło do star czyć po trzeb ną amu ni -
cję; jej kon ser wa cja i na pra wa we wła snym za -
kre sie by ła pra wie że nie moż li wa, po nie waż
trud no by ło zna leźć ta kich rusz ni ka rzy, któ rzy
by zna li się na każ dej bro ni.

Sy tu acja ta z pew no ścią mu sia ła przy pra -
wiać o ból gło wy ów cze snych lo gi sty ków.
Na do da tek był to sprzęt prze sta rza ły
i na ogół w bar dzo złym sta nie. Co dzien ny
ser wis był więc nie zbęd ny. Więk szość ka ra bi -
nów (…) by ła roz ka li bro wa na, po rdze wia ła,
wy ka zy wa ła więk sze lub mniej sze bra ki – ża li li
się na ła mach bran żo wej pra sy re fe ren ci go -
spo dar czy.

Jak po da je Ro bert Li twiń ski w swo jej
książ ce „Po li cja Pań stwo wa w woj. lu bel skim
w la tach 1919–1939”, w ro ku 1920 na uzbro -
je nie 3817 po li cjan tów w ca łym wo je wódz -
twie skła da ło się 3396 do brych ka ra bi nów
i 225 ze psu tych, 164 re wol we ry, 384 sza ble
i 1356 ba gne tów. Broń pal na, jak w ca łym
kra ju, by ła naj prze róż niej sza. Na przy kład,
Ko men da Po wia to wa PP w Ja no wie 
Pod la skim dys po no wa ła 87 ka ra bi na mi 
nie miec ki mi, 15 wło ski mi, 12 ro syj ski mi,
12 au striac ki mi i 6 re wol we ra mi. W woj. bia -
ło stoc kim – jak po da je prof. An drzej Mi siuk
– po li cjan ci po słu gi wa li się w 70 proc. bro nią
w du żym stop niu zu ży tą. 

PRZE ZBRO JE NIE 
Mi ze ria fi nan so wa na szej po li cji w pierw -
szych la tach jej ist nie nia spo wo do wa ła, że
Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych
(…) w przed mio cie umun du ro wa nia i uzbro je -
nia Po li cji Pań stwo wej z 20 mar ca 1920 r.
(Dz.U. RP nr 26, 1920) przez dłu gi czas nie
mo gło być wy ko na ne do koń ca. A prze wi dy -
wa ło ono dla niż sze go funk cjo na riu sza ka ra bin
lub re wol wer, krót ką sza blę i ba gnet. Na to -
miast dla po li cji kon nej – sza blę ty pu ka wa -
le ryj skie go. Ofi ce ro wie by li mniej ob cią że ni:
in struk cja prze wi dy wa ła dla nich je dy nie pa -
łasz oraz broń krót ką, czy li pi sto let lub re -

wol wer. Tu rów nież by ło w czym wy bie rać.
Prze wa ża ły wów czas pi sto le ty au to ma -
tycz ne: mau ser (kal. 7,65 mm), osti gis
(kal. 7,65), pa ra bel lum (kal. 7,65), mau ser
z kol bą (kal. 7,63), stey er (kal. 9 i 8 mm)
oraz re wol we ry: na gant, ges ser i le bell.

Do pie ro w la tach 1926–1927 pod ję to bar -
dziej ener gicz ne dzia ła nia zmie rza ją ce do
ujed no li ce nia po li cyj nej bro ni. Zde cy do wa -
no się na ro syj ski ka ra bin mos sin wz. 91 (naj -
wię cej zo sta ło ich po oku pan cie ro syj skim),
nie co go mo der ni zu jąc (skró co no lu fę i do -
sto so wa no do amu ni cji kra jo wej pro duk cji). 

Rów no le gle z ka ra bi na mi wy bie ra no dla
PP broń krót ką. We wrze śniu 1927 r. w ca łej
for ma cji prze pro wa dzo no an kie tę w tej spra -
wie. Naj wię cej po zy tyw nych opi nii ze brał
bel gĳ ski 7-strza ło wy, au to ma tycz ny re wol -
wer na gant. W uza sad nie niu na pi sa no, że jest
to broń pew na, nie za wod na, sil na, a do te go
nie skom pli ko wa na i ła twa do kon ser wo wa nia.

W szeregi Policji Państwowej, dotkniętej początkowo deficytem uzbrojenia,
najchętniej przyjmowano kandydatów z własnym nagantem czy mauserem.
O pochodzenie tej broni nikt ich nie pytał.

Na strzelnicy

Broń dla policjanta
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Jej pro duk cji pod ję ła się Fa bry ka Bro ni w Ra -
do miu. Pierw sze za mó wie nie z 1929 r. opie -
wa ło na 30 tys. sztuk i 3 mln amu ni cji. Je go
re ali za cja mia ła trwać kil ka lat.

MAN N LI CHER GÓ RĄ
Dru gie prze zbro je nie Po li cji Pań stwo wej roz -
po czę to wio sną 1933 r. Przy spie szy ła je de -
cy zja mi ni stra spraw woj sko wych, któ ry
zgo dził się na prze ka za nie z re sor to wych ma -
ga zy nów ka ra bi nów man n li cher wz. 95, pro -
duk cji au striac kiej. Ak cja uzbro je nia PP
w no we ka ra bi ny trwa ła prze szło pół ro ku.
Jed no stki te re no we otrzy ma ły tym ra zem
znacz nie lep szą i wy god niej szą broń. Część
by ła zu peł nie no wa, część po ge ne ral nym re -
mon cie. Dzię ki te mu cały stan oso bo wy pol -
skiej po li cji (około 29 tys. funk cjo na riu szy)
mógł wresz cie przejść na broń służ bo wą,
a ów cze sny ko men dant głów ny PP gen. insp.
Ja nusz Ma le szew ski miał pod sta wę do wy da -
nia okól ni ka (nr 1721 z 29.05.1934 r.), usta -
na wia ją ce go ro dzaj uzbro je nia sze re go wych
w za leż no ści od miej sca peł nie nia służ by
i wy ko ny wa nych obo wiąz ków. I tak w ko mi -
sa ria tach miej skich sze re go wi otrzy ma li do in -
dy wi du al ne go użyt ku re wol wer z po chew ką lub
pi sto let au to ma tycz ny z po chew ką (...), ka ra -
bin pie cho ty man n li cher wz. 95 z ba gne tem, pa -
sem, ła dow ni ca mi i żab ką do ba gne tu oraz
pa łecz ką gu mo wą do re gu lo wa nia ru chu ulicz -
ne go z po chwą. Sze re go wi od dzia łów kon nych
otrzy ma li re wol wer z po chew ką lub pi sto let au -
to ma tycz ny z po chew ką (…), ka ra bi nek ka wa -
le rii man n li cher wz. 95 bez ba gne tu, z pa sem
i ła dow ni ca mi, sza blę z po chwą. Sze re go wi

służ by śled czej PP otrzy ma li pi sto let au to ma -
tycz ny kal. 7,65 mm z po chew ką, na to miast 
in ni sze re go wi – ka ra bi nek pie cho ty man n li -
cher wz. 95 z ba gne tem, pa sem, ła dow ni ca mi 
i żab ką („Na Po ste run ku”, 1934, nr 24).

Uzbro jo no rów nież po li cję ko bie cą. W spo -
sób de mo kra tycz ny, bez roz róż nia nia stop ni.
Wszyst kie funk cjo na riusz ki otrzy ma ły
w 1935 r. pi sto le ty i ka bu ry do nich. Broń,
o nie wiel kich ga ba ry tach, np. nie miec kie
mau se ry M1910, no si ły przy pa sie głów nym. 

W ma ju 1935 r. z po li cyj ne go uzbro je nia
znik nę ły sza ble. Ko men dant głów ny PP
zniósł obo wią zek no sze nia ich w służ bie 
i po za nią przez ofi ce rów i sze re go wych jed -
no stek pie szych, z wy jąt kiem spe cjal nych
oka zji, np. uczest nic twa w pa ra dach. Funk -
cję sza bli prze jął ba gnet. W służ bie pa tro lo -
wej oraz pod czas ob ław i za sa dzek, za rów no
w dzień, jak i w no cy, obo wią zu je ka ra bin
z na ło żo nym ba gne tem. W cza sie jar mar ków,
tar gów, od pu stów, zjaz dów, zgro ma dzeń, pro -
wa dze nia do cho dzeń i eskor to wa nia więź niów
w po rze dzien nej po li cjan ci mo gą peł nić służ bę
uzbro je ni tyl ko w re wol we ry. Bez wzglę du
na ro dzaj służ by w po rze noc nej za wsze (…)
uzbro je ni w ka ra bin z na ło żo nym ba gne tem
(Okól nik nr 1721 KG PP z 29.05.1934 r.).

Przed wo jen na PP dys po no wa ła rów nież
ka ra bi na mi ma szy no wy mi. Wy ko rzy sty wa no
je głów nie w la tach 20., kie dy po li cja zaj mo -
wa ła się ochro ną gra ni cy wschod niej. Po
utwo rze niu Kor pu su Ochro ny Po gra ni cza
w 1924 r. stra ci ły już ra cję by tu. W co dzien -
nej służ bie pa tro lo wej ckm -y mak sim
wz. 1910, schwarz lo se czy hotch kiss by ły

raczej nie przy dat ne. Na to miast do ak cji 
spe cjal nych za czę to uży wać pi sto le tów 
ma szy no wych su omi (pro duk cji fiń skiej)
i ame ry kań skich thomp so nów. Tuż przed wy -
bu chem II woj ny światowej pol skiej po li cji
prze ka za no jesz cze nie wiel ką licz bę ręcz -
nych ka ra bi nów ma szy no wych brow ning.

JERZY PACIORKOWSKI
zdj. archiwum redakcyjne, zbiory archiwalne KGP

Karabiny mannlicher wz. 95 były znacznie
wygodniejsze w służbie niż rosyjskie mosiny

W wyposażeniu PP w latach 20. znajdowały się również ciężkie karabiny maszynowe

14-15.07:Layout 6  7/11/14  16:16 PM  Strona 15



UMUNDUROWANIE POLICJA 997       lipiec 2014 r.16

J ak się pre zen to wa li na si pro to pla ści?
Żół to -błę kit nie. Tak przy naj mniej
wy ni ka z opi su Zyg mun ta Glo ge ra, za -

miesz czo ne go w je go En cy klo pe dii Sta ro -
pol skiej: Milicja mia sta War sza wy skła da ła
się z 24 pa choł ków i jed ne go wach mi strza,
ubra nych w żół te żu pa ny, w błę kit ne ka tan ki
do ko lan dłu gie, z wy ło ga mi żół ty mi, gu zi ka -
mi bia ły mi cy no wy mi, czap ki na gło wach
z czar nym ba ra nem wy so kim, z żół tym wierz -
chem, bu ty na no gach czar ne pol skie, z pod -
ków ka mi, spodnie błę kit ne, pas ra so wy,
błę kit ny; mo de ru nek: ła dow ni ca czar na skó -
rza na z pa sem ta kim że. Broń: sza bla przy bo -
ku w czar nych po chwach skó rza nych,
w że la zo opraw na, z pa ska mi wą ski mi z rze -
mie nia krę co ne go, ka ra bin bez ba gne ta.

Póź niej już nie by ło tak ko lo ro wo. Po od -
zy ska niu nie pod le gło ści w by łej Kon gre -
sów ce za ro iło się od róż nych for ma cji
po rząd ko wych, two rzo nych za rów no przez
lo kal ne sa mo rzą dy (stra że oby wa tel skie,
mi li cje miej skie), ad mi ni stra cję pań stwo wą
(Straż Ko le jo wa, Straż Rzecz na, Żan dar me -
ria Kra jo wa), a na wet par tie po li tycz ne (Mi -
li cja Lu do wa PPS). Ich człon ko wie ni czym
się spe cjal nie mię dzy so bą nie wy róż nia li.
Z re gu ły je dy ny mi ozna ka mi przy na leż no -
ści or ga ni za cyj nej by ły opa ski na rę ka wach
(np. w War sza wie bia ło -czer wo ne, we Lwo -
wie – ama ran to wo -nie bie skie, w bar wach
mia sta). Na jed no li te umun du ro wa nie nie
by ło na razie środ ków.

MUN DU RO WA PAR TY ZANT KA
Do pie ro w grud niu 1918 roku., po utwo rze -
niu w War sza wie Po li cji Ko mu nal nej (jej
pre zy den tem zo stał Hen ryk War dę ski, 
by ły funk cjo na riusz Mi li cji Miej skiej, w la -
tach 1922–1929 za stęp ca ko men dan ta
głów ne go PP) pod ję to za da nie ze spo le nia
wszyst kich służb bez pie czeń stwa pod jed -
nym sztan da rem i do wódz twem. Nad
uni for mem dłu go nie de ba to wa no. Już

w kwiet niu 1919 r. na uli cach po ja wi ły się
po li cyj ne pa tro le w sza rych blu zach ty pu
woj sko we go, z ciem no ama ran to wy mi ozna -
ka mi szarż. Obo wią zy wa ły jed nak krót -
ko, gdyż w trzy mie sią ce póź niej,
24 lip ca, Sejm roz wią zał wszyst kie
ist nie ją ce do tych czas mi li cje
i stra że oby wa tel skie, usta na wia -
jąc Po li cję Pań stwo wą, je dy ną
for ma cję od po wie dzial ną za
po rzą dek i bez pie czeń stwo
w kra ju. 

No wa usta wa, choć re -
gu lo wa ła wszyst kie naj -
waż niej sze kwe stie
do ty czą ce bez pie czeń -
stwa we wnętrz ne go,
po mi ja ła zu peł nie spra -
wę umun du ro wa nia
i uzbro je nia no wej for -
ma cji. Stąd też na uli cach
spo tkać moż na by ło za rów -
no pa tro le w sza rych mun du -
rach byłej Po li cji Ko mu nal nej, jak
i w gra na to wych kurt kach za bor -
czych (po nie miec kich) sił po rząd -
ko wych. Do dat ko wo żan dar mi
woj sko wi, od de le go wa ni do służ -
by w po li cji, za cho wa li do tych cza -
so we uni for my, a no wo przy ję ci
po li cjan ci – je śli sa mi nie za ła twi -
li so bie ja kiejś mun du ro wej kurt ki
czy spodni – pa ra do wa li z ka ra bi nem
na ra mie niu w cy wil nym
przyodziewku.

Mun du ro wa par ty zant ka trwa ła bli -
sko rok. Do pie ro 2 mar ca 1920 r. uka za ło
się wspól ne roz po rzą dze nie mi ni strów
spraw we wnętrz nych i spraw woj sko wych
w przed mio cie umun du ro wa nia i uzbro je nia
Po li cji Pań stwo wej. Od te go mo men tu
– na bli sko ćwierć wie ku – ko lo rem wy róż -
nia ją cym pol ską po li cję stał się ciem ny
gra nat, wzbo ga co ny błę kit ny mi i srebr ny -

Młody policjant z lat 20. ubiegłego wieku

Za mundurem...
Co prawda król August III Sas (1696–1763) niezbyt chlubnie zapisał się
w dziejach Polski, ale jedno trzeba mu oddać: wprowadził jednolite
umundurowanie dla ówczesnych stróżów porządku, zwanych wtedy
milicjantami (łac. miles – żołnierz).
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mi do dat ka mi (dys tynk cja mi, wy pust ka mi,
pa ro la mi itp.). 

Dla cze go aku rat gra nat? Bo – jak pi sał ty -
go dnik „Na Po ste run ku” – gra na to wy mun -
dur okry ty jest dziś chwa łą (…), pod no si
efek tow ny wy gląd ze wnętrz ny funk cjo na riu -
sza, któ ry prze cież jest naj po pu lar niej szym 
re pre zen tan tem wła dzy, do cie ra ją cym do naj -
szer szych warstw lud no ści (…). Po za tem,
prak ty ka kil ku let nia wy ka za ła, że pod wzglę -

dem trwa ło ści i kon ser wa cji w ni czem nie ustę -
pu je ko lo ro wi sza re mu.

Nie wszyst kim jed nak da ne by ło od ra zu
przy wdziać no wy służ bo wy uni form. Spo ro
cza su mu sia ło upły nąć, nim 30-ty sięcz ny
po li cyj ny kor pus ujed no li cił swo je bar wy,
a je go przed sta wi cie le mo gli wresz cie sta -
nąć do „ape lu”.

Jesz cze w 1922 r. zda rza ły się przy pad ki
peł nie nia służ by w cy wil nych kurt kach czy

mun du rach woj sko wych. Kon se kwen cji jed -
nak żad nych za to nie wy cią ga no. Obo wią -
zy wa ła je dy nie za sa da, aby kurt ka i spodnie
by ły te go sa me go ko lo ru. Nie do pusz czal ne
też by ło łą cze nie ele men tów umun du ro wa -
nia ze stro jem cy wil nym. Za bro nio no rów -
nież no sze nia su kien nych ma cie jó wek
(z okrą głym den kiem), ze zwa la jąc je dy nie
na uży wa nie cza pek sztyw nych, wzo ru an -
giel skie go.

Delegacja kierownictwa polskiej policji z komendantem głównym, gen. insp. Kordianem Zamorskim, podczas wizyty we Włoszech 
(październik 1938 r.)
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OD PA RA DY
Jak się pre zen to wa ła ów cze sna służ ba mun du ro wa w ko lo rze na vy
blue mo del 1920? Pod ofi ce ro wie no si li kurt ki kro ju woj sko we go
z czte re ma we wnętrz ny mi kie sze nia mi, za pi na ny mi na gu zi ki. Koł -
nierz mun du ru miał błę kit ną wy pust kę, a na je go ro gach na szy te
były z dwóch stron su kien ne błę kit ne pa ro le z nu me rem
służ bo wym po li cjan ta. Na na ra mien ni kach wid nia ły
ozna cze nia przy na leż no ści do okrę gu po li cyj ne go
(licz ba rzym ska).

Ca łość umun du ro wa nia uzu peł nia ły spodnie ty pu
bry cze sy, czarne bu ty z cho le wa mi (do pusz cza no też
trze wi ki z owi ja cza mi w ko lo rze mun du ru), dwu rzę do wy
płaszcz z dwie ma po zio mo prze cię ty mi we wnętrz ny mi
kie sze nia mi (po li cja kon na mia ła płasz cze roz ci -
na ne z ty łu) oraz gra na to wa czap ka z czar nym
skó rza nym dasz kiem. Na czap ce lśnił sre brzy -
sty orzeł w ko ro nie, a pod nim znaj do wał się
nu mer służ bo wy po li cjan ta (licz ba arab ska).

Ka dra ofi cer ska by ła bar dziej ele ganc ka:
gra na to wa kurt ka ty pu frencz z kla pa mi
i czte re ma na szy ty mi kie sze nia mi; bu fia ste
bry cze sy lub zwy kłe dłu gie spodnie z błę -
kit ną wy pust ką; płaszcz dwu rzę do wy;
czap ka z orzeł kiem i czte ro ra mien ną
srebr ną gwiaz dą oraz skó rza ny czar ny pas.
W se zo nie let nim do pusz cza no moż li -
wość no sze nia spodni w ko lo rze ja sno ka -
wo wym rów nież z błę kit ną wy pust ką.

Zda niem lu bel skie go hi sto ry ka Ro ber ta
Li twiń skie go au to ra mo no gra fii „Kor pus
po li cji w II RP”, no we umun du ro wa nie
nie wy wo ła ło za chwy tu wśród po li cjan -
tów. Nie by ło ani gu stow ne, ani prak tycz -
ne. Nie bie ski ko lor wy pu stek i pa ro li
szyb ko pło wiał na słoń cu, a na gra na to wej
kurt ce i spodniach znać by ło każ dy py łek.

Jesz cze bar dziej ob ra zo wą opi nię o po li cyj -
nym mun du rze wy ra ził w swo ich wspo mnie niach
nad insp. Hen ryk War dę ski: (…) od zna ki szarż
wyż szych funk cjo na riu szy zo sta ły nad zwy czaj nie
skom pli ko wa ne i zna la zły swój wy raz i na koł -
nier zach, i na rę ka wach. (...) Ubranie głowy
niepraktyczne i da le kie od tra dy cji na ro do wych.
Ma ło gu stu i efek tu w ca łym uni for mie. Ude rza
tyl ko nie zwy kła ob fi tość nu me rów na po li cjan cie:
i na czap ce, i na koł nie rzu, i na płasz czu, to już
sta now czo za du żo! Po li cjant sta je się ra czej po -
dob ny do tram wa ja lub do roż ki. 

Je go zda niem do służ by bar dziej przy dat ny był
mun dur po przed niej for ma cji – Po li cji Ko mu nal -
nej. Ten na to miast mógł być tyl ko „od pa ra dy”.

NA NIE PO GO DY ZŁE
Po li cyj ny uni form nie ule gał, co praw da, tren dom mo dy,
znaj do wał się jed nak w sta łym za in te re so wa niu służb lo -
gi stycz nych KG PP. To tam ana li zo wa no wszyst kie kry -
tycz ne uwa gi je go bez po śred nich użyt kow ni ków,
pra co wa no nad in no wa cja mi, sta ra jąc się po go dzić funk -
cjo nal ność z es te ty ką i wy go dą. Od sa me go po cząt ku 
pro ble mem nu mer je den by ło do sto so wa nie po li cyj ne go umun du -
ro wa nia do wa run ków po go do wych w Pol sce. Wie lo krot nie pi sa ła
o tym re sor to wa – i nie tyl ko – pra sa, bio rąc w obro nę po li cjan tów

pierw sze go kon tak tu – po ste run ko wych, na ra żo nych każ de go dnia
na skut ki na szej ka pry śnej au ry. Licz ne gło sy roz sąd ku, na szczę -
ście, nie po zo sta ły bez echa.

Naj pierw po sta no wio no po li cjan tów do grzać, zwięk sza jąc tzw.
sor ty zi mo we. Za ku pio no więc krót kie ko żusz ki (pod płasz cze),

na szy ję fu trza ne koł nie rze, a do „za dań spe cjal nych” 
dłu gie ko żu chy war tow ni cze (1923 r.). Na stęp nie,
w ochro nie przed czę sty mi opa da mi, wy po sa żo no funk -
cjo na riu szy – po cząt ko wo ty tu łem pró by, tyl ko w mia -

stach – w pe le ry ny prze ciw desz czo we. Przy ję te zo sta ły
en tu zja stycz nie.

W ma ju 1925 r. do szło do jesz cze więk szej mun du ro wej
„re wo lu cji”. Ko men dant głów ny PP, nad insp. Ma -

rian Bo rzęc ki, pod pi sał roz po rzą dze nie o wpro -
wa dze niu let nich mun du rów dre li cho wych
(ale tyl ko od 1 ma ja do 30 wrze śnia). Zgo dził
się też na czę ścio we odej ście od gra na tu, ab -
sor bu ją ce go pro mie nie sło necz ne, na rzecz
ma te ria łu dre li cho we go ko lo ru sza re go.
Ta kie mun du ry mo gły być uży wa ne tyl ko
na te re nie wiej skim. 

W ślad za tym po ja wi ły się wkrót ce
bia łe po krow ce na czap ki. Z tych sa -
mych prze ciw sło necz nych po wo dów.
Po li cyj ny kor pus ode tchnął z ulgą. 

W 1931 r. szcze gól ny po wód do ra -
do ści mie li po li cjan ci z po ste run ków
wod nych. Otrzy ma li let nie umun du -
ro wa nie dre li cho we w ko lo rze kha -
ki, skła da ją ce się z wy god nej blu zy
kro ju ko szu lo we go, dłu gich spodni
z te go sa me go ma te ria łu oraz czar -
nych skó rza nych trze wi ków. 
Pol skie po li cjant ki mu sia ły cze kać

na swój mun dur jesz cze dłu żej. Wpro wa -
dzi ło go do pie ro roz po rzą dze nie mi ni stra

spraw we wnętrz nych z 20 lip ca 1935 r.,
pod pi sa ne w po ro zu mie niu z mi ni strem
spraw woj sko wych. W je go skład wcho -
dzi ła gra na to wa kurt ka kro ju fren cza
z wy kła da nym koł nie rzem ma ry nar ko -
wym, o roz cię tych kla pach oraz spód ni -
ca za ko la na. Rów nież gra na to wa. Ca łość
uzu peł niał płaszcz, nie bie sko sza ra lub
bia ła ko szu la z gra na to wym kra wa tem,
czar ne buty z wy so ką do po ło wy łyd ki
cho lew ką, czar ne poń czo chy oraz czap -
ka „po ste run ko we go”. Tyl ko bez oku -

cia na dasz ku.
La ta trzy dzie ste ubie głe go wie ku wnio -

sły nie co swo bo dy do prze pi sów mun du ro -
wych. Ze zwo lo no m.in. na uży wa nie dłu gich spodni
i trze wi ków (a nie tyl ko bry cze sów i bu tów z cho le wa mi),

la tem moż na by ło roz piąć ha ft ki koł nie rza i trzy gór ne gu -
zi ki dre li cho wej blu zy, a na wet pod wi nąć rę ka wy. Znie sio no
też do tych cza so wy obo wią zek zwra ca nia przez sze re go wych
sta rych, zno szo nych sor tów mun du ro wych. W uza sad nie niu

tej de cy zji na pi sa no: bo nie raz w do mu i dla ro dzi ny przy dać się
mo gą.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. zbio ry historyczne KGP, archiwum redakcyjne, 

R. Litwiński „Korpus Policji II RP”

Funkcjonariuszka policji kobiecej
w umundurowaniu zimowym

(1935 r.)

UMUNDUROWANIE POLICJA 997       lipiec 2014 r.
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Warunki pracy przedwojennych policjantów można często porównać do atrakcji oferowanych przez dzisiejsze
kluby survivalowe. Młodej, powołanej do życia w 1919 r., formacji brakowało właściwie wszystkiego. 

Od własnego dachu nad głową po broń i buty. 

Projekt typowego, modelowego posterunku PP z roku 1928

Policyjne posterunki
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N aj gor sze by ły pierw sze po wo jen ne
la ta, gdy two rzy ły się zrę by no wej
pań stwo wo ści. Dla wła ści we go

funk cjo no wa nia po wo ły wa nych or ga nów
ad mi ni stra cji nie zbęd ne by ły przede
wszyst kim sie dzi by. W du żych aglo me ra -
cjach nie by ło z ni mi więk sze go pro ble -
mu. Urzę dy lo ko wa no w gma chach
prze ję tych po oku pan tach. Na ogół nie
wy ma ga ły one ge ne ral nych re mon tów
i po drob nej ko sme ty ce oraz wy mia nie
szyl dów mo gły słu żyć no wym wła ści cie -
lom. Wie le z po wo dze niem ro bi to
do dziś. 

POD WY NA JĘ TYM DA CHEM
W opła ka nej sy tu acji był tzw. te ren,
zwłasz cza gmi ny i ma łe mia stecz ka na
Kre sach Rze czy po spo li tej. Tam róż ni ce
cy wi li za cyj ne w po rów na niu z Pol ską
cen tral ną i za chod nią wi dać by ło jesz cze
przez dzie się cio le cia. Obiek tów stric te
po li cyj nych, któ re mógł by od rę ki prze -
jąć no wy or gan wy ko naw czy władz pań -
stwo wych i sa mo rzą do wych, czy li Po li cja
Pań stwo wa, próż no by ło szu kać. Usta wa
z 24 lip ca 1919 r. o Po li cji Pań stwo wej
w art. 3 wy raź nie sta no wi ła, że kosz ty
utrzy ma nia for ma cji po no si bez po śred nio
Skarb Pań stwa (z tym że or ga ny sa mo rzą -
du: ko mu nal ne związ ki po wia to we oraz
gmi ny miast, wy dzie lo nych z po wia tów,
mia ły obo wią zek zwra cać pań stwu
¼ wszel kich kosz tów utrzy ma nia po li -
cji). W tym sa mym ar ty ku le zo bo wią za -
no gmi ny, aby za opła tą – na żą da nie
po wia to wych i miej skich władz ad mi ni stra -
cyj nych – do star cza ły lo ka li po trzeb nych
na umiesz cze nie biur i po ste run ków po li cji. 

Ła twiej jed nak by ło wy dać ta kie po le -
ce nie, niż je wy ko nać. Mi ze ria fi nan so wa
pań stwa po wo do wa ła, że w cią gu kil ku

po wo jen nych lat nie wy bu do wa no od
pod staw żad ne go po ste run ku PP. Two -
rzo no więc je i ada pto wa no do wła snych
po trzeb, gdzie się tyl ko da ło, naj czę ściej
ko rzy sta jąc z wy naj mu. Tak po stę po wa -
no w ca łym kra ju.

Jak po da je dr Ro bert Li twiń ski z UMCS
w mo no gra fii po świę co nej lu bel skiej Po li cji
Pań stwo wej okre su mię dzy woj nia, w ro ku
1926 w 11 po wia tach wo je wódz twa sie dzi by
wszyst kich po ste run ków wy naj mo wa no
od pry wat nych wła ści cie li. Znaj do wa ły się
one w więk szo ści w drew nia nych do mach
i zaj mo wa ły prze waż nie od jed ne go do
trzech po koi. W po wie cie za moj skim 10 jed -
no stek po li cji ulo ko wa no w do mach pry wat -
nych (od płat nie), na je den uży czy li bez-
płat nie miej sca oj co wie ber nar dy ni w swo im
klasz to rze w Ra decz ni cy, na dru gi urząd
gmi ny (tak że bez płat nie).

Nie co le piej przed sta wia ła się sy tu acja
w pow. pu ław skim, gdzie po ste run ki zaj -
mo wa ły lo ka le pań stwo we (w Pu ła wach
i w Dę bli nie), wy na ję te (m.in. w Ży rzy -
nie) lub bę dą ce wła sno ścią urzę dów gmin -
nych (m.in. w Ba ra no wie). W Na łę czo wie
wy naj mo wa no 4 po ko je w pry wat nej wil li.
W Szcze kar ko wie z po wo du bra ku lo ka lu
po ste ru nek cał ko wi cie zli kwi do wa no. Ku -
rio zal na sy tu acja po wsta ła w pod lu bel -
skich Pia skach, gdzie z bra ku lep szych
ofert miej sco wi po li cjan ci gnieź dzi li się
pod wspól nym da chem z… wiej ską go spo -
dą. Był to chy ba naj spo koj niej szy wy szynk
na ca łej Lu belsz czyź nie. 

SPAR TAŃ SKIE WA RUN KI
Nie tyl ko cia sno ta by ła wa dą tych obiek tów.
Ge ne ral nie nie by ły one w ogó le przy sto so -
wa ne do po trzeb po li cji. Bra ko wa ło w nich
aresz tów, zbro jow ni, ko sza rek – czy li miejsc
noc le go wych z łóż ka mi, nie mó wiąc już

o kan ce la riach czy po cze kal niach dla in te re -
san tów. Po li cjan ci ko rzy sta li z drew nia nych,
na tu ral nie kli ma ty zo wa nych wy gó dek usta -
wio nych na skra ju po se sji. Wie le po li cyj nych
sie dzib po zba wio nych by ło elek trycz ne go
oświe tle nia, ko rzy sta no więc z lamp naf to -
wych. Do ogrze wa nia słu ży ły na ogół zwy kłe
„ko zy”, w któ rych naj czę ściej pa lo no drew -
nem, bo z wę glem by ło kru cho. Oczy wi ście,
to eko lo gicz ne pa li wo po li cjan ci mu sie li za -
pew nić so bie wła snym sump tem. Po dob nie
jak ca łe wy po sa że nie i ma te ria ły biu ro we.
Na ów cze sny „cud tech ni ki”, czy li ma szy nę
do pi sa nia, nie wie le jed no stek mo gło so bie
po zwo lić. Naj czę ściej więc oglą da no go tyl ko
na zdję ciach w ty go dni ku „Na Po ste run ku”.

Mi mo tak spar tań skich wa run ków eg zy -
sten cji po li cjan ci z jed no stek te re no wych
mie li i tak o nie bo le piej niż ich ko le dzy
od de le go wa ni do służ by gra nicz nej na te -
re nach wschod nich w po cząt kach lat 20.
Ci je cha li tam ni czym ze słań cy na Sy bir:
na nie zna ne, wy lud nio ne te re ny. Ja ko lo -
ka le na sie dzi by ko mend od dzia łów gra -
nicz nych i miesz ka nia dla funk cjo na riu szy
otrzy my wa li ciem ne, zim ne i wil got ne

Na budowie strażnicy w Tataryszkach (woj. wileńskie)

Nim się tu wprowadzili, musieli sami
ją zbudować. Strażnica posterunku
granicznego w Kotyszu (pow.
wileńsko-trocki)
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zie mian ki, a gdzie nie gdzie roz sy pu ją ce się
szo py. Na po moc miej sco wej lud no ści
liczyć nie mo gli. W nie licz nych przy siół -
kach lu dzie ży li jak w epo ce ka mie nia łu -
pa ne go, a każ de go przy by sza trak to wa li
ja ko zło ko niecz ne. Ich kur ne cha ty
w więk szo ści nie nada wa ły się ani na po -
trze by służ bo we, ani by to we. Przy by łym
z in nej cy wi li za cji po li cjan tom nie po zo -
sta wa ło nic in ne go, jak tyl ko z mar szu za -
bie rać się do bu do wy wła snych sie dzib.

Bran żo wa „Ga ze ta Ad mi ni stra cji i Po li -
cji Pań stwo wej” pi sa ła w koń cu 1924 r., że
przy zna ne na bu do wę straż nic kre dy ty 
by ły moc no nie wy star cza ją ce, dla te go prze -
pro wa dza no bu do wę spo so bem go spo dar czym
przy naj oszczęd niej szym kosz to ry sie, uzy sku -
jąc bez płat nie grunt pod bu do wę i ko rzy sta jąc
z pra cy po li cjan tów -fa chow ców oraz ko ni po -
li cyj nych. W ta kich uwa run ko wa niach
efekt tej ak cji bu dow la nej moż na uznać
za im po nu ją cy. W cią gu pół to ra ro ku, od
1 lip ca 1923 r. do koń ca 1924 r., w sze ściu
przy gra nicz nych wo je wódz twach wschod -
nich tym wła śnie spo so bem od da no
do użyt ku 88 straż nic, a dal szych 61 prze -
ka za no Kor pu so wi Ochro ny Po gra ni cza
w sta dium za awan so wa nej bu do wy. Nie
by ły to, oczy wi ście, luk su so we wil le, ale
obiek ty, w któ rych w przy zwo itych wa run -
kach mo gło peł nić służ bę 18 po li cjan tów. 

LEP SZY CIA SNY, BY LE WŁA SNY 
Wy na jem lo ka li w bu dyn kach pry wat nych
i sa mo rzą do wych rok rocz nie kosz to wał po -
li cję kil ka mi lio nów zło tych i był du żym
ob cią że niem jej bu dże tu. Na przy kład,
w ro ku 1933 – jak po da je ty go dnik „Na Po -
ste run ku” – kwo ta ta się gnę ła bli sko
2,8 mln zł za 277 527 me trów kwa dra to -
wych po wierzch ni dzier ża wio nych w ca łym
kra ju przez KG PP na ce le służ bo we. Ile
za ty mi me tra mi kry ło się jed no stek PP? –
trud no po wie dzieć. 

Pro blem wła snych obiek tów prze wi jał
się na każ dej od pra wie ko men dan tów wo -
je wódz kich PP. Do sko na le zna ny był kie -
row nic twu MSW i rzą du. Nie ste ty, brak
środ ków unie moż li wiał je go ry chłe roz wią -
za nie. Do pie ro po ro ku 1926 kon cep cja bu -
do wy wła snych po ste run ków za czę ła
na bie rać re al nych kształ tów. Dwa la ta póź -
niej ów cze sny ko men dant głów ny PP gen.
insp. Ja nusz Ma le szew ski za twier dził Plan
wzo ro we go bu dyn ku dla po ste run ku PP, któ -
re go au to rem był woj sko wy ar chi tekt inż.
płk Fi li pow ski. Pro jekt był bar dzo uda ny,
mi ły dla oka i, co naj waż niej sze, funk cjo -
nal ny. Łą czył spe cy ficz ne po trze by jed -
nost ki po li cyj nej z na miast ką do mu
ro dzin ne go. By ły w nim kan ce la ria, zbro -
jow nia, areszt, po kój ko sza ro wy (ko szar ka),

świe tli ca, kuch nia, ja dal nia, spi żar nia, ła -
zien ka z prysz ni cem, WC (wte dy ofi cjal nie
uży wa no okre śle nia wy gód ka), miesz ka nie
dla ko men dan ta (2 po ko je, kuch nia, wan na
i wy gód ka) oraz po kój go ścin ny. Moż na po -
wie dzieć, że był na wskroś eu ro pej ski, nie
tyl ko wzo ro wy, ale i wzor co wy. 

Do ro ku 1933, w cią gu czte rech lat, Po -
li cja Pań stwo wa wzbo ga ci ła się o 32 
no wo cze sne po ste run ki PP. 13 od da no

na Kre sach, 19 w po zo sta łych re jo nach
kra ju. Wy bu do wa no je szyb ko i fa cho wo,
w dwóch wer sjach: nie co mniej szy miał 4-
oso bo wą ko szar kę, więk szy – 12-oso bo wą.
Sta ło się to moż li we dzię ki rzą do wej po -
mo cy i przy zna niu po li cji spe cjal ne go kre -
dy tu in we sty cyj ne go w kwo cie 2,5 mln
zło tych.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Na Po ste run ku”

Po ste run ki we wła snych bu dyn kach

W la tach 1928–1933 w wy ni ku ogól no pol skiej ak cji wy bu do wa no 32 mo de lo we po -
ste run ki dla Po li cji Pań stwo wej. 13 zlo ka li zo wa no na Kre sach Wschod nich, w miej -
sco wo ściach, któ re dziś znaj du ją się po za te ry to rium na sze go kra ju. Po zo sta łe 19
obiek tów zna la zło się w róż nych re jo nach Pol ski, w po da nych ni żej gmi nach:
woj. war szaw skie: NADA RZYN – pow. Bło nie;
woj. łódz kie: PRA SZ KA – pow. Wie luń;
woj. bia ło stoc kie: KRA SNO WO – pow. Su wał ki;

WIN CEN TA – pow. Kol no;
woj. po znań skie: ŚMI ŁO WO – pow. Cho dzież;

SO WIA GÓ RA – pow. Mię dzy chód;
MIE DZI CHO WO – pow. No wy To myśl;
ZBĄ SZYŃ – pow. No wy To myśl;
ZBA RZE WO – pow. Lesz no;
SO ŚNIA – pow. Odo la nów;
SŁU PIA – pow. Kęp no;

woj. po mor skie: GDY NIA (Mia sto);
GDY NIA (Port);
STRZE BIE LI NO – pow. Wej he ro wo;
WY GO DA – pow. Kar tu zy;
BRZEŹ NO – pow. Choj ni ce;
JA NO WO – pow. Gniew;
KA MIEŃ – pow. Sę pol no;
RO DZO NE – pow. Lu ba wa.

By ły to pierw sze po ste run ki wy bu do wa ne z prze zna cze niem dla Po li cji Pań stwo wej
w od ro dzo nej Pol sce.

Strażnica w Skopsku (woj. wileńskie), wybudowana systemem gospodarczym przez
funkcjonariuszy PP
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Już w 1924 r. or gan re sor to wy „Ga ze ta
Ad mi ni stra cji i Po li cji Pań stwo wej” 
pi sał na swych ła mach: Jed ną z naj waż -

niej szych dzie dzin dzia łal no ści or ga nów Po li cji
Pań stwo wej jest nie wąt pli wie ochro na bez pie -
czeń stwa, po rząd ku i spo ko ju na dro gach pu -
blicz nych. Od na le ży te go za cho wa nia się
i do kład nej zna jo mo ści prze pi sów przez funk -
cjo na riu szów po li cji za le ży w znacz nym stop -
niu bez pie czeń stwo lud no ści ko rzy sta ją cej
z dróg, nie do pusz cze nie do prze szkód w ru chu
i za po bie że nie ca łe mu sze re go wi wy pad ków
i utrud nień ko mu ni ka cji.

Głos – jak na owe cza sy – wy jąt ko wo traf ny
i rze czo wy. Zresz tą, nieje dy ny w tej spra wie.
Dla cze go więc kie row nic two re sor tu tak dłu -
go zwle ka ło z pod ję ciem de cy zji o po wo ła niu
po li cji dro go wej? To praw da – nie by li śmy
wów czas (póź niej zresz tą też), mo to ry za cyj -
nym po ten ta tem, ale ruch ko ło wy – zwłasz -
cza po ro ku 1925 – przy bie rał w Pol sce
na si le. Przy by wa ło rów nież zwią za nych z nim
za gro żeń. Czy w tej sy tu acji słusz ne by ło in -
we sto wa nie w in ne spe cja li stycz ne for ma cje
po li cyj ne, przy jed no cze snym igno ro wa niu
zde cy do wa nie bar dziej po trzeb nej dro gów ki?

POL SKA KOŃ MI STOI
Do pó ki na pol skich dro gach do mi no wa ły
chłop skie fur man ki, sieć „bi tych” szla ków
ko mu ni ka cyj nych by ła śla do wa, a po ję cie
„na tę że nie ru chu” jesz cze nie wy stę po wa ło
w obie gu, do pó ty po rząd ku na dro gach pil -
no wa li stój ko wi (w cza sach za bo rów). Po uzy -
ska niu nie pod le gło ści ich ro lę prze ję li
mi li cjan ci miej scy i straż ni cy ko mu nal ni,
a od 1919 r. i po po wsta niu Po li cji Pań stwo -
wej – jej funk cjo na riu sze, dziś by śmy po wie -
dzie li – pre wen cji. W ra mach co dzien nych
służb pa tro lo wych zwra ca li uwa gę głów nie
na „stan tech nicz ny” czte ro ko pyt nych 
i za cho wa nie ich wła ści cie li na go ściń cach
i uli cach miast. Co bar dziej nie sfor nych 
kie ru ją cych dys cy pli no wa li grzyw na mi lub
aresz tem. Po jaz dów me cha nicz nych, zwa -
nych wów czas au to mo bi la mi, by ło wte dy
w Pol sce jak na le kar stwo, za le d wie kil ka na -
ście ty się cy. Bar dziej roz bu dza ły cie ka wość
niż chęć ka ra nia. W sa mej po li cji, ra zem
z mo to cy kla mi, ich licz ba nie prze kra cza ła
na wet stu.

Do cza su uka za nia się pierw szych ustaw,
w nie pod le głej już Pol sce obo wią zy wa ły do -
tych cza so we prze pi sy po rząd ko we wpro wa -
dzo ne jesz cze przez oku pan tów (róż ne
w róż nych za bo rach). Do pie ro 10 grud nia
1920 r. ogło szo no usta wę o bu do wie i utrzy ma -
niu dróg pu blicz nych w Rze czy po spo li tej 
Pol skiej, a 7 paź dzier ni ka 1921 r. usta wę
o prze pi sach po rząd ko wych na dro gach pu blicz -
nych. Na tym dru gim ak cie opar to wszyst kie

Formalnie policję drogową powołano do życia dopiero w lipcu 1937 roku
Przez 18 lat istnienia Policji Państwowej w jej strukturach nie znaleziono
miejsca dla wyspecjalizowanej drogówki. 
Dlaczego, skoro znalazły się tam nawet takie jednostki, jak policja rzeczna,
lotnicza czy kobieca?

Pierwsi policjanci ruchu drogowego
na motocyklu „Harley Davidson”
z dwuosobowym bocznym wózkiem (1928 r.)

Po li cja drogowa

Kontrola na drodze (1937 r.)
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póź niej sze prze pi sy do ty czą ce dróg pu blicz -
nych i ru chu na nich. Mię dzy in ny mi ob szer -
ne Roz po rzą dze nie z 6 lip ca 1922 r. o ru chu
sa mo cho dów i in nych po jaz dów me cha nicz nych
na dro gach pu blicz nych. Do ku ment ten, sta -
no wią cy nie ja ko pier wo wzór póź niej sze go
ko dek su dro go we go, unor mo wał prze pi sy do -
ty czą ce m.in. bu do wy i urzą dze nia po jaz dów
me cha nicz nych, udzie la nia po zwo leń na ruch
po jaz dów me cha nicz nych, re je stra cji i zna ków
po jaz dów me cha nicz nych, kie row ców (tych po -
jaz dów) i bez pie czeń stwa ru chu.

ANAR CHIA NA DRO DZE
Sa mo wy da nie ak tów nor ma tyw nych, któ re
mia ły przed 90 la ty na uczyć na szych ro da ków
(pie szych, kie ru ją cych i po wo żą cych) za sad
bez piecz ne go ko rzy sta nia z dróg, nie na wie -
le się zda ło. Prze pi sy by ły na dal na gmin nie
ła ma ne, lek ce wa żo ne lub roz myśl nie prze kra -
cza ne. Nad kom. M. So bo ta, ko men dant PP
pow. war szaw skie go, ża lił się na ła mach ty go -
dni ka „Na Po ste run ku”, że dzie dzi na prze pi -
sów dro go wych dla wie lu na szych po wo żą cych
jest naj zu peł niej ob ca (…). Jesz cze gdy cho dzi
o więk sze mia sta, a szcze gól niej o War sza wę, to
spra wa ru chu jest tam unor mo wa na w spo sób co
naj mniej moż li wy. Znacz nie go rzej przed sta wia
się spo sób jaz dy na dro gach, szcze gól niej pod -
miej skich. Zbyt czę sto wi dzi się tam ude rza ją cą
obo jęt ność dla wy ma gań sta wia nych przez prze -
pi sy, zbyt czę sto spo tkać tam moż na ta kie ob raz -
ki, jak jaz da fur le wą stro ną, za trzy ma nie się
na le wej stro nie lub po środ ku, a cza sem wpo -
przek szo sy, jaz da gru pa mi kil ku fur ma nek obok
sie bie i w ogó le za cho wa nie się po wo żą cych,
zdra dza ją ce kom plet ną wzgar dę dla po trzeb ru -
chu, szcze gól niej sa mo cho do we go.

Aby prze ciw dzia łać pa no szą cej się anar chii
na dro gach, ów cze sny mi ni ster spraw we -
wnętrz nych Cy ryl Ra taj ski wy dał w sierp -
niu 1923 r. Okól nik nr 93 w spra wie wy kro czeń
prze ciw prze pi som po rząd ko wym na dro gach
pu blicz nych. Czy ta my w nim mię dzy in ny mi,
że prze pi sy jaz dy nie są na le ży cie prze strze -
ga ne. W szcze gól no ści czę sto zda rza ją się wy -
pad ki po zo sta wia nia na dro dze przy za jaz dach
etc. ko ni bez do zo ru i spa nie woź ni ców na fu -
rach. Kon wo je nie trzy ma ją się jed nej li nii i za -
gra dza ją ca łą dro gę (…). Mno żą się wy pad ki
ka ry god nych wy bry ków prze ciw ko prze jeż dża -
ją cym sa mo cho dom ze stro ny dzie ci i wy rost ków
po wsiach, a na wet w mia stach, przy czem lud -
ność do ro sła przy pa tru je się wy bry kom tym zu -
peł nie obo jęt nie i nie prze ciw dzia ła im. 

Do szcze gól nie nie bez piecz nych wy kro -
czeń mi ni ster Ra taj ski za li czył ukła da nie du -
żych ka mie ni na dro dze, ob rzu ca nie zie mią
i ka mie nia mi ja dą cych oraz roz myśl ne ta ra so -
wa nie dro gi przez woź ni ców. Po nie waż ta ki
stan na ra żał na po waż ne nie bez pie czeń stwo
ja dą cych i pie szych, mi ni ster po le cił pod le -

głym or ga nom, przede wszyst kim Po li cji Pań -
stwo wej, aby jej funk cjo na riu sze wzmoc ni li
nad zór na dro gach pu blicz nych i bez względ -
nie po cią ga li do od po wie dzial no ści win nych
wy kro czeń. Co cie ka we, opo wie dział się
za od po wie dzial no ścią zbio ro wą. Po wo łał się
przy tym na treść art. 25 usta wy z 7 paź dzier -
ni ka 1921 r. o prze pi sach po rząd ko wych na dro -
gach pu blicz nych, w myśl któ re go za szko dy
wy rzą dzo ne na dro gach pu blicz nych przez

nie let nich od po wia da ją ich ro dzi ce. A w ra zie
nie wy kry cia spraw cy so li dar nie od po wie dzial -
ność ma jąt ko wą po no si ca ła wieś, osa da lub
mia sto. Do ta kich szkód za li czył nisz cze nie
na wierzch ni dro gi, sy pa nie na nią tłu czo ne go
szkła oraz ukła da nie ka mie ni na jezd ni. 

WAR SZA WA DA ŁA PRZY KŁAD
Pil ną po trze bę upo rząd ko wa nia za sad ru chu
dro go we go od czu ła naj pierw War sza wa. 

„Korki” na ulicach Warszawy zdarzały się już pod koniec lat 20.

Do zadań policji drogowej należała m.in. regulacja ruchem
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Z ra cji swe go sto łecz ne go sta tu su, kon cen -
tra cji ży cia po li tycz ne go, ad mi ni stra cyj ne go,
umy sło we go i kul tu ral ne go, od po ło wy lat 20.
ubie głe go wie ku na stą pił tu szyb ki – jak
na ów cze sne re alia – wzrost licz by po jaz dów
me cha nicz nych oraz roz bu do wa in fra struk -
tu ry ko mu ni ka cyj nej. Ruch na uli cach mi lio -
no wej wów czas aglo me ra cji uległ znacz ne mu
zin ten sy fi ko wa niu, co na tych miast zna la zło
od bi cie w po li cyj nych sta ty sty kach. Jak po -
da je ty go dnik „Na Po ste run ku”, w ro ku 1924
w War sza wie od no to wa no 136 wy pad ków
prze je chań; w ro ku 1925 ilość wy pad ków wzro -
sła do 372, a już w cią gu jed ne go tyl ko mie siąca
– lip ca 1928 r. by ły 153 wy pad ki.

W tym sa mym cza sie po wą skich uli cach sto -
li cy i dro gach woj. war szaw skie go jeź dzi ło oko -
ło 1200 sa mo cho dów; w ro ku 1928 – 2484
(w tym 1371 oso bo wych, 435 cię ża ro wych, 509
au to bu sów i 169 mo to cy kli). Sto łecz ny ta bor
jezd ny uzu peł nia ły jesz cze tram wa je, kon ne
do roż ki, cięż kie wo zy trans por to we o „na pę -
dzie” kon nym oraz rik sze i wóz ki ręcz ne. W ilo -
ściach trud nych do okre śle nia.

Już wów czas w bran żo wej pra sie po li cyj nej
za czę ły po ja wiać się ar ty ku ły po stu lu ją ce po -
trze bę po wo ła nia do ży cia spe cja li stycz ne go
or ga nu do kon tro li ru chu. Trud no wy ma gać,
aby prze cięt ny funk cjo na riusz PP mógł speł -
niać czyn no ści, wy ma ga ją ce bar dzo do kład nej
zna jo mo ści wa run ków pra cy oraz ele men tar -
nych wia do mo ści z dzie dzi ny kon struk cji sa mo -

cho dów – pi sał na ła mach ty go dni ka „Na Po -
ste run ku” nad kom. M. So bo ta, ko men dant
PP pow. war szaw skie go. – Je dy nym od po wied -
nim środ kiem za rad czym by ło by po wo ła nie
do ży cia spe cjal nie zor ga ni zo wa nych od dzia łów
po li cyj nych do po trzeb ru chu ko ło we go, zło żo -
nych z funk cjo na riu szów od po wied nio wy kwa -
li fi ko wa nych. 

Ko men dant So bo ta nie był w swych po glą -
dach od osob nio ny. Dziel nie wspie ra li go in ni
ofi ce ro wie PP, zaj mu ją cy się na co dzień 
za gad nie nia mi re gu la cji ru chu na dro gach
pu blicz nych: m.in. kom. Grzę dzi ca z Ko mi sa -
ria tu Rzą du m.st. War sza wy oraz nad kom.
Ka rol Fuchs z KG PP. Ich kil ku let nie lob bo -
wa nie na rzecz po li cji dro go wej za koń czy ło
się pew nym suk ce sem. W 1928 r., z po le ce -
nia ko men dan ta głów ne go PP płk. Ja nu sza
Ja grym -Ma le szew skie go, utwo rzo no 6-oso -
bo wy plu ton po li cji dro go wej przy Ko men -
dzie PP pow. war szaw skie go. Je go za da niem
by ło re gu lo wa nie ru chu na pod war szaw skich
szo sach, a ści ślej kon tro la do ku men tów i sta -
nu tech nicz ne go sa mo cho dów oraz re ago wa -
nie na wy kro cze nia. Pierw si po li cjan ci ru chu
dro go we go mie li ukoń czo ny spe cja li stycz ny
kurs na te mat zna jo mo ści prze pi sów o ru chu
sa mo cho do wym oraz szko łę kie row ców. Po -
sia da li też pra wa jaz dy upo waż nia ją ce do pro -
wa dze nia wszyst kich ro dza jów po jaz dów
me cha nicz nych. Do ich dys po zy cji za ku pio -
no dwa mo to cy kle „Har ley  Da vid son” z bocz -

ny mi wóz ka mi (dwu oso bo wy mi), któ ry mi
wy ru sza li do służ by pa tro lo wej. W kil ka na -
ście mie się cy póź niej ich stan po sia da nia
wzrósł do 9 po jaz dów, a plu ton prze kształ co -
no w ko lum nę mo to cy klo wą.

JEST DRO GÓW KA
Jed nak jesz cze dzie więć dłu gich lat mu sia ło
upły nąć, nim w struk tu rze Po li cji Pań stwo -
wej ofi cjal nie po ja wi ła się no wa spe cja li stycz -
na służ ba: po li cja dro go wa. (Tę brze mien ną
w skut kach de cy zję prze for so wał 1 lip -
ca 1937 r. ów cze sny ko men dant głów ny PP
gen. insp. Kor dian Za mor ski). Od de le go wa -
no do niej aż… 60 po li cjan tów, spe cjal nie
prze szko lo nych do służ by dro go wej i po -
sia da ją cych pra wo jaz dy, któ rych skie ro -
wa no – chy ba na pró bę – do ko mend wo je -
wódz kich w War sza wie, Ło dzi, Kra ko wie
i Kiel cach. Prze ka za no też do ich dys po zy -
cji 25 mo to cy kli i 8 sa mo cho dów. 

By ła to kro pla w mo rzu po trzeb, bo – jak
stwier dził ko men dant Za mor ski w wy wia -
dzie dla dzien ni ka „Do bry Wie czór” – na
całą na szą sieć dro go wą po trze ba co naj -
mniej 1500 wy szko lo nych po li cjan tów z 250 sa -
mo cho da mi. Moż na by wte dy spra wy po rząd ku
i bez pie czeń stwa na dro gach i na uli cach miej -
skich po wie rzyć wy łącz nie po li cji. Wy ni ki by -
ły by naj po myśl niej sze.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Na Po ste run ku”, ar chi wum

Tak się prezentowali stołeczni policjanci 
z plutonu drogowego (1928 r.) 
Drugi od lewej 
nadkom. M. Sobota, komendant PP 
pow. warszawskiego
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Gniadosze i siwki długo dzierżyły
pozycję lidera w policyjnym
transporcie. Choć na łamach
branżowej prasy już w latach 20.
ubiegłego wieku wróżono im rychły
koniec, przez cały okres
międzywojnia miały się dobrze. 

Siw ki
fia ty 
i so ko ły

Konie długo dominowały w przedwojennym policyjnym transporcie

Fiaty 508 dobre były na zakupy, ale nie dla policji

Polski sokół 1000 dorównywał najlepszym motocyklom świata
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W 1936 r. utwo rzo no na wet (z re zer wy kon nej przy Ko men -
dzie PP m.st. War sza wy) Dy wi zjon Kon ny PP z prze zna cze -
niem do dzia łań na te re nie kra ju. W Pol sce Cen tral nej

czte roko pyt ne szwa dro ny świet nie się uzu peł nia ły
z mo to ro wy mi bry gada mi po li cji dro go wej, a na 
Kre sach Wschod nich i w re jo nach przygra nicz -
nych nie by ło wów czas lep sze go środ ka trans -
por tu. Nie za wod ne go, ma ło ka pry śne go
i w mia rę szyb kie go.

LO KO MO CJA KON NA 
CZY ME CHA NICZ NA
W ro ku 1925, jak in for mo wa ła
„Ga ze ta Ad mi ni stra cji 
i Po li cji Pań stwo wej”, ca ła
po li cyj na for ma cja dys po -
no wa ła 2295 koń mi
wierz cho wy mi i 224 ta bo -
ro wy mi (po cią go wy mi). Sa -
mo cho dów oso bo wych by ło
aż… 35, cię ża ro wych i pół cię ża -
ro wych – 26. Mo to cy kli – 13. Za to
ro we rów za trzę sie nie – 435. Po li cyj ny 
ta bor uzu peł nia ło 278 bry czek, 472 wo zy
kon ne oraz 6 ło dzi mo to ro wych. Jak na
42-ty sięcz ną ar mię mun du ro wych nie by ły to
ilo ści – de li kat nie mó wiąc – im po nu ją ce. 

Ko nie jesz cze wte dy rża ły pew nie z za -
chwy tu, nie zda jąc so bie spra wy, że nad ich
grzy wa mi za czy na ją się już zbie rać czar ne
chmu ry. Na próż no pod insp. Mar cin Szo pa,
ko men dant Od dzia łu Kon ne go PP m.st. 
War sza wy, usi ło wał prze ko ny wać, że ma te riał
koń ski jest znacz nie bar dziej oszczęd ny i war to -
ścio wy dla po li cji niż sa mo chód, któ ry po prze je cha -
niu 50 tys. km na da je się już tyl ko na złom, a koń po ta kim
prze bie gu bę dzie wy glą dał… zu peł nie do brze. Po za tym – ar gu men to -
wał – koszt je go utrzy ma nia jest o po ło wę mniej szy niż au to mo bi lu,
a i z po więk sze niem koń skie go par ku też nie ma pro ble mu. Wy star -
czy tyl ko do bry ogier…

Za moc ną po zy cją ko nia prze ma wiał wów czas tak że pro dukt fi nal -
ny je go ukła du tra wien ne go, czy li, mó wiąc wprost… na wóz. Już
w 1922 r. ów cze sny ko men dant głów ny PP nadinspektor Wik tor Sas-
-Ho szow ski w roz ka zie nr 161 stwier dził, że sta no wi on wła sność pań -
stwo wą i mu si być sprze da wa ny. Jest to po waż ne źró dło do cho dów pań -
stwo wych i win no być na le ży cie wy zy ska ne. W żad nym wy pad ku nie
moż na ofia ro wać na wo zu do sprze da ży woź ni com (…). A su my uzy ska -
ne ze sprze da ży te go cen ne go su row ca na le ży wpła cać do Kas Skar -
bo wych na par. 5 bu dże tu do cho do we go Po li cji Pań stwo wej, za li cza jąc
je do do cho dów zwy czaj nych. 

AU TO MO BIL GÓ RĄ
W dru giej po ło wie lat 20. eks pan sja ko ni me cha nicz nych w Pol sce
sta ła się fak tem. Ale po la tach nie wo li i wy nisz cza ją cych woj nach nie
na wie le by ło nas wów czas stać. Skarb Pań stwa świe cił pust ka mi,
więc i bu dżet po li cji le d wo po zwa lał na prze trwa nie. Za ku py no wych
po jaz dów me cha nicz nych by ły spo ra dycz ne i w ilo ściach śla do wych. 

W tej sy tu acji co po nie któ rzy sze fo wie ko mend po wia to wych PP,
nie mo gąc li czyć na hoj ność prze ło żo nych z KG PP, sa mi bra li spra -
wy w swo je rę ce. Po li cyj na pra sa z sa tys fak cją od no to wy wa ła ta kie
ini cja ty wy, da jąc wy raź ne wska zów ki, jak moż na so bie ra dzić z kry -
zy sem. Na szczę ście ten kon tro lo wa ny spon so ring i umie jęt no ści 

me ne dżer skie sze fów jed no stek te re no wych nie by ły pięt no wa ne
przez kie row nic two re sor tu.

W stycz niu 1925 r. ty go dnik „Na Po ste run ku” do no sił m.in., że
(...) policja pow. ostrow skie go, dzię ki sta ra niom swe go ko men dan ta, kom.
Hor nun ga, na by ła dla ce lów po ści go wych sa mo chód ford o si le 20 HP, 
za su mę 4550 zł. Środ ki na za kup sa mo cho du uzy ska no z kon cer tów
urzą dza nych przez Po li cję Pań stwo wą, czę ścio wo zaś przy szedł z po-
mo cą sej mik po wia to wy, któ ry wy asy gno wał na ten cel 1000 zł. 

Po dob nym da rem prze ko ny wa nia wy ka zał się też pod kom. Jó zef
Ma cią żek, ko men dant po wia to wy PP z Grój ca, któ ry wy dep tał
u miej sco we go sta ro sty, dr. Go łą ba, kwo tę 5800 zł na za kup 4-oso bo -
we go wło skie go fia ta.

FOR DY, FIA TY, CHE VRO LE TY
We dług opi nii inż. Wi tol da Rych te ra, pre kur so ra pol skiej mo to ry za -
cji i zna ko mi te go znaw cy jej hi sto rii, praw dzi wy roz wój au to mo bi li -
zmu w na szym kra ju da tu je się od prze ło mu lat 1924–1925.
Sprzy ja ją ca ko niunk tu ra go spo dar cza spo wo do wa ła wów czas oży wie -
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nie na ryn ku sa mo cho do wym, cze go wy ni -
kiem był znacz ny im port po jaz dów, głów nie
z USA, Fran cji, An glii, Nie miec i Au strii. 
Tra fia ły one, oczy wi ście, do rąk tyl ko naj bo -
gat szych ro da ków, bo ce na naj tań sze go na wet
au ta (około 5 tys. zł, przy śred niej pen sji
100 zł) by ła dla prze cięt ne go Ko wal skie go 
za po ro wa.

Na za kup więk szej, jed no ra zo wej par tii sa -
mo cho dów nie stać było rów nież pol skiej 
po li cji. Mi mo wszyst ko licz ba sa mo cho dów
w PP z ro ku na rok wzra sta ła. W ro ku 1930
na tzw. eta tach by ło za re je stro wa nych 180
sa mo cho dów oso bo wych i 50 cię ża ro wych.
Po li cja mia ła też 35 mo to cy kli, 1079 ro we rów
i bli sko 3 tys. ko ni. Zre du ko wa no na to miast
licz bę po li cjan tów do 31 tysięcy. 

Za ku pów no we go sprzę tu do ko ny wa no
wów czas cen tral nie, na szcze blu Ko men dy
Głów nej PP, a na stęp nie prze ka zy wa no go
w te ren, do okrę gów. Nie pre fe ro wa no
przy tym ja kichś szcze gól nych ma rek sa mo -
cho dów czy mo to cy kli. Naj waż niej szym kry -
te rium by ła ce na. Stąd też w po li cyj nym
ta bo rze zna leźć moż na by ło ca łą ga mę ów -
cze snych krą żow ni ków szos: ame ry kań skie
che vro le ty, bu ic ki i for dy, fran cu skie ci tro eny,
re nów ki i peu ge oty, nie miec kie ople, mer ce -
de sy, ad le ry i dekawki, wło skie fia ty, an giel -
skie au sti ny, cze skie ta try. 

Po na by ciu przez Pol skę w 1932 r. kon tro -
wer syj nej li cen cji na fiata i uru cho mie niu
pro duk cji mo de lu 508 te go sa mo cho du (oso -
bo wy) i 621 L (cię ża ro wy) spo ro aut tej mar -
ki tra fi ło do woj ska i po li cji. Nie mia ły one
jed nak naj lep szej opi nii wśród użyt kow ni -

ków. By ły zbyt ma łe i sła be jak na po trze by
po li cji. Z sen ty men tem i ża lem wspo mi na no
na to miast pierw szy, cał ko wi cie pol ski i nie -
zwy kle no wo cze sny, jak na owe cza sy, sa mo -
chód oso bo wy CWS T -1, kon struk cji inż.
Ta de usza Tań skie go, któ ry za czę to pro du ko -
wać w war szaw skich Cen tral nych Warsz ta -
tach Sa mo cho do wych (stąd na zwa au ta)
w 1928 r. W cią gu trzech lat od da no do użyt -
ku oko ło 800 eg zem pla rzy te go uda ne go
i funk cjo nal ne go sa mo cho du (7-oso bo wy,
61 KM, po jem ność sil ni ka 3000 cm3).
Na wię cej nie zgo dzi li się Wło si. W umo wie
li cen cyj nej za strze gli so bie prze rwa nie pro -
duk cji po pu lar nej – i zde cy do wa nie lep szej,
w opi nii fa chow ców – ce wu eski.

PO LI CYJ NE JED NO ŚLA DY
Za słu że nie naj lep szą opi nią cie szy ły się
w przed wo jen nej PP ame ry kań skie mo to cy -
kle har ley  da vid son oraz in dia na. Cięż kie, sil -
ne (do 1200 cm3 po jem no ści), do syć szyb kie,
świet nie spi sy wa ły się za rów no w wer sji so lo,
jak i z do cze pio nym wóz kiem. Ide al nie pa so -
wa ły zwłasz cza po li cjan tom służ by pa tro lo -
wej oraz gru pom in ter wen cyj no -po ści go wym,
uga nia ją cym się po bez dro żach Rze czy po spo -
li tej za gra su ją cy mi ban da mi. 

Roz wój mo to ry za cji w Pol sce w dru giej po -
ło wie lat 30. i zwią za ne z nim za gro że nia 
wy mu si ły ko niecz ność utwo rze nia no wej,
wy spe cja li zo wa nej służ by – po li cji dro go wej.
Pierw sze jej od dzia ły po wsta ły w 1937 r.
w czte rech wo je wódz twach: war szaw skim,
łódz kim, kie lec kim i kra kow skim. Od de le -
go wa no do nich 50 od po wied nio prze szko lo -

nych funk cjo na riu szy (po sia da li np. pra wo
jaz dy), prze ka zu jąc do ich dys po zy cji 8 sa mo -
cho dów oso bo wych (głów nie pol skich fia -
tów 508) i 25 mo to cy kli (m.in. do sko na łych
so ko łów 1000, pro du ko wa nych od 1936 r.
w War sza wie i wzo ro wa nych na har ley ach).
Po li cjan tom po sta wio no am bit ne za da nie
czu wa nia nad po rząd kiem na uli cach i dro -
gach oraz kon tro li sta nu tech nicz ne go po jaz -
dów. Oczy wi ście „na oko”. 

Zde cy do wa nie naj bar dziej po wszech nym
środ kiem lo ko mo cji w przed wo jen nej PP był
jed nak ro wer. Nie ty le z wy bo ru, ile mi ze rii
fi nan so wej ca łej mun du ro wej for ma cji. Słu -
żył przede wszyst kim sze re go wym po li cjan -
tom w ich co dzien nej służ bie pa tro lo wej,
od by wa nej w więk szo ści po „nie bi tych” trak -
tach Pol ski po wia to wej. Ta nie, nie skom pli -
ko wa ne tech nicz nie, wy po sa ża ne by ły
do raź nie przez pro du cen tów w róż ne eks tra
urzą dze nia, np. uchwy ty do mo co wa nia 
sza bel (la ta 20.) lub licz ni ki prze je cha nych
ki lo me trów (la ta 30.). Szcze gól nym po wo -
dze niem cie szy ły się fran cu skie lo uqso ry, po -
znań skie in ven tie i sto łecz ne pu chy, któ rych
pro du cen ci nie tyl ko udzie la li po li cjan tom
spo rych upu stów, ale rów nież go dzi li się
na spła tę na leż no ści w do god nych ra tach. Do
wy bu chu II woj ny świa to wej prak tycz nie
wszyst kie po ste run ki PP po sia da ły przy naj -
mniej po jed nym ro we rze.

JERZY PACIORKOWSKI
zdj. archiwum, zbiory historyczne KGP,

„Na Posterunku”, 
R. Litwiński „Korpus Policji II RP”

W okresie II RP rower był powszechnym środkiem lokomocji w PP
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Droga pierwszych kandydatek
do Policji Państwowej wcale nie
była usłana różami, a na swoją
opinię etatowe funkcjonariuszki PP
musiały pracować latami. Ciężka
praca opłaciła się, bo w lipcu
1939 r. „Ilustrowany Kurier
Codzienny” donosił entuzjastycznie,
że Stany Zjednoczone i Dania 
chcą się wzorować na polskiej
organizacji policjantek.

K o bie ty w po li cyj nej służ bie po ja wi ły
się w po cząt kach XX wie ku. Naj pierw
w USA i An glii, po tem w in nych kra -

jach. Kie dy tam daw no już prze sta ły szo ko -
wać swym umun du ro wa nym wi ze run kiem,
u nas – po utwo rze niu Po li cji Pań stwo wej
– roz po czy na ły się do pie ro dys ku sje o ich
przy dat no ści w po li cyj nej for ma cji. Po kil ku
la tach oka za ło się, że w zwal cza niu ta kich
zja wisk, jak pro sty tu cja, prze stęp czość 
nie let nich, su te ner stwo, han del ży wym to -
wa rem, wy szko lo ne po li cjant ki osią ga ją
znacz nie lep sze wy ni ki niż ich mu sku lar ni
ko le dzy.

KUCH NIA, KO ŚCIÓŁ, DZIE CI
Kon ser wa ty ści przy wią za ni do tra dy cji oraz
wy ra ża ją cy nie chęt ny sto su nek do gwał tow -
nych zmian i wszel kich no wo ści, nie wi dzie li
ko biet w po li cyj nej, ty po wo mę skiej pro fe -
sji. Je den z nich, pod pi sa ny ja ko dr M. Isa -
jew, za mie ścił na wet w „Ga ze cie Po li cji
Pań stwo wej” w ma ju 1920 r. cykl ar ty ku łów
pt. „Ko bie ta w służ bie po li cyj nej”. Re dak cja
nie po da ła, nie ste ty, not ki bio gra ficz nej au -
to ra, dla te go też nic bliż sze go o nim nie wie -
my. Wia do mo tyl ko, że był Ro sja ni nem
z Pe ters bur ga, skąd uciekł przed bol sze wi -
ka mi (wspo mi na o tym w jed nym z od cin -
ków), no i tekst na pi sał w swo im oj czy stym
ję zy ku. Dla cze go aku rat on, ob co kra jo wiec,
wy po wia dał się dla pol skiej ga ze ty po li cyj nej
na te mat ko biet w po li cji, trud no po wie -
dzieć. Opi nię w tej kwe stii miał jed nak zde -
cy do wa nie ne ga tyw ną.

Za strzec się mu szę – pi sał M. Isa jew – że nie
za li czam się ani do an ty fe mi ni stów, ani
do prze ciw ni ków pra cy ko biet. Z ca łym prze -
ko na niem wy po wie dzieć się jed nak mu szę prze -
ciw pra cy ko biet w po li cji (…). A o służ bie

ko biet w po li cji ze wnętrz nej nie mo że być na -
wet mo wy, gdyż tam co dzien nie na po ty ka ła by
na każ dym kro ku prze ci wień stwa, prze kra -
cza ją ce jej upo sa że nie fi zycz ne i zdol ność 
re ago wa nia.

Au tor nie ne gu je jed nak przy dat no ści
przed sta wi cie lek płci pięk nej w po li cyj nym
kor pu sie, ale wi dzi je tyl ko w cha rak te rze
och mi strzy ni (czyt. kie row nicz ki) biur, czu -
wa ją cej nad ich po rząd kiem i czy sto ścią oraz
przy tul no ścią; bu fe to wej go spo dy ni lub ja ko
och mi strzy ni od dzia łu aresz tanc kie go dla ko -
biet i dzie ci. Ale tyl ko i wy łącz nie w tym za -
kre sie.

Nie do koń ca też pan dr Isa jew prze ko na -
ny był, czy ko bie ty po ra dzą so bie w pra cy
kan ce la ryj nej, któ ra – je go zda niem – tyl ko
z po zo ru wy da je się pro sta. Tam bo wiem 
bar dzo czę sto ma się do czy nie nia nie tyl ko
z prze stęp ca mi, ale rów nież z ludź mi cho ry mi
psy chicz nie, nie bez piecz ny mi dla oto cze nia:
nie zrów no wa żo ny mi, de wian ta mi, pi ja ka mi,
agre syw ną szu mo wi ną itp.

Po stę po wać z ni mi na le ży nie zwy kle umie -
jęt nie i ostroż nie – ostrze ga – aby nie wy wo łać
nie po żą da nych eks ce sów, czę sto kroć po cią ga ją -
cych przy kre na stęp stwa dla obu stron. A za tem
służ ba kan ce la ryj na wy ma ga nie pod rzęd nych
za let przy ro dzo nych, jak: po wścią gli wość, rów -
no wa ga umy sło wa i zim na krew. To są wa run -
ki nie zbęd ne (…). Ko bie ta zaś, już z sa me go
pod ło ża swej or ga ni za cji psy chicz nej i fi zjo lo -
gicz nej, wa run kom tym nie od po wie w stop niu
na le ży tym. Krót ko mó wiąc, – pu bli cy sta
„GPP” kon klu du je – po li cyj na służ ba wy ma -
ga pra cow ni ków sil nych, za rów no cia łem, jak
i du chem. Ko bie ty – je go zda niem – do nich,
nie ste ty, nie na le żą.

Z SER CEM DO ŁO BU ZA
Na szczę ście tak zde cy do wa nych prze ciw ni -
ków obec no ści ko biet w po li cji nie by ło wów -
czas wie lu. Rów nież i kie row nic two pol skiej
po li cji uzna ło, że w nie któ rych tyl ko służ -
bach, wy ma ga ją cych np. tę ży zny fi zycz nej
czy tzw. zim nej krwi, ko bie ty mo gły by nie
spro stać sta wia nym wy ma ga niom. W in nych
na to miast ich obec ność by ła by wręcz uza sad -
nio na. Zwłasz cza w tych z za kre su opie ki
spo łecz nej i ochro ny sa ni tar no oby cza jo wej.

Kor ne lia Be au jou, in na współ pra cow nicz -
ka „GPP” (nie ste ty, rów nież brak o niej bliż -
szych da nych – przyp. J. Pac.), au tor ka
so cjo lo gicz ne go ese ju pt. „Ko bie ta w Po li cji”
(„GPP”, VI 1920), wy mie ni ła je, po wo łu jąc
się na do świad cze nia po li cji za chod nich. Jej

zda niem każ de pań stwo po win no do pu ścić
ko bie ty do służ by po li cyj nej. Przy po mnia ła
też, że wszyst kie pań stwa Eu ro py Za chod -
niej mia ły już w swo ich sze re gach przed sta -
wi ciel ki płci pięk nej, któ re wy ko ny wa ły
spe cja li stycz ne za da nia, ta kie jak wal ka
z nie rzą dem i han dlem ży wym to wa rem,
kon tro le sa ni tar no po rząd ko we, za po bie ga -
nie prze stęp czo ści wśród dzie ci i mło dzie ży
itp. Z na ło żo nych za dań wy wią zy wa ły się bez
za rzu tu.

Au tor ka zwró ci ła też uwa gę na jesz cze je -
den po zy tyw ny aspekt za trud nia nia ko biet
w po li cji. Dzię ki ich wro dzo nej em pa tii,
skłon no ści do współ czu cia, zro zu mie nia
i udzie la nia po mo cy, zwłasz cza ofia rom prze -
stępstw – w spo sób na tu ral ny ocie pla ją one wi -
ze ru nek sro giej, re pre syj nej for ma cji. 

Ko bie ta bo wiem w wie lu wy pad kach le piej
od czu je nie do lę bliź nie go – pi sa ła – i przez
prak tycz ną, mo ral ną po moc przy nie sie mu ulgę
lub wska że od po wied nie źró dło po mo cy. Przede
wszyst kim zaś w tych wy pad kach, gdy się o los
ko biet i dzie ci roz cho dzi, mu si być ko bie ta uzna -
na za je dy ną do udzie le nia ra dy i po mo cy.

PIERW SZE PO LI CJANT KI 
Z pew no ścią wszyst kie te etycz ne za sa dy
mu sia ły być do brze zna ne na szym po li cjant -
kom, sko ro w pro gra mie ich szko le nia zna la -
zły się m.in. ta kie przed mio ty, jak sto su nek
do lud no ści, psy cho pa to lo gia, wal ka z pro sty -
tu cją czy prze stęp czość nie let nich.

Pierw sze umun du ro wa ne po li cjant ki po ja -
wi ły się na uli cach War sza wy i Ło dzi do pie ro
wio sną 1925 r. Był to efekt de cy zji pol skie go
rzą du, któ ry zo bo wią zał się do wy ko na nia
uchwał Li gi Na ro dów oraz VI mię dzy na ro do -
we go kon gre su z wrze śnia 1924 r., po świę co -
ne go zwal cza niu han dlu ko bie ta mi i dzieć mi.
Or ga ni za cję ko bie ce go pod od dzia łu po wie rzo -
no wy dzia ło wi szko le nia Ko men dy Głów nej
Po li cji Pań stwo wej. Tam opra co wa no 3-mie -
sięcz ny kurs przy go to waw czy oraz przy stą pio -
no do na bo ru kan dy da tek. Pierw szeń stwo
da no ko bie tom, któ re już wcze śniej, w cza sie
woj ny peł ni ły służ bę mun du ro wą i prze szły
od po wied nie prze szko le nie woj sko we, z ele -
men ta mi wy wia du włącz nie.

Przy na bo rze zwra ca no du żą uwa gę
na kon dy cję fi zycz ną kan dy da tek, od po wied -
ni wzrost (przy naj mniej 165 cm), wy kształ -
ce nie (mi ni mum 4 kla sy szko ły śred niej lub
sie dem od dzia łów szko ły po wszech nej),
wiek (25–40 lat) oraz stan cy wil ny (szan se
mia ły tyl ko pan ny lub bez dziet ne wdo wy).

Sta wia no je za wzór
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Mi ze ria fi nan so wa po li cji spra wi ła, że
do służ by przy ję to wów czas za le d wie 30 pań,
na cze le któ rych sta nę ła 33-let nia Sta ni sła wa
Pa le olog, człon ki ni by łej Mi li cji Oby wa tel -
skiej Ko biet we Lwo wie, uczest nicz ka woj ny
pol sko-bol sze wic kiej 1920 r. 

POL SKA JO AN NA D’ARC
Tym za szczyt nym po rów na niem lon dyń ski
„Da ily Express” uho no ro wał w 1929 r. asp.
Sta ni sła wę Pa le olog, pierw szą ko men dant kę
po li cyj nej bry ga dy ko bie cej. Utwo rzo no ją
w struk tu rze Urzę du Śled cze go m.st. War -
sza wy, opa tru jąc rzym skim nu me rem VI. No -
wo za cięż ne po li cjant ki – jak na pi sał ty go dnik
„Na Po ste run ku” – otrzy ma ły ogól no po li cyj ne
wy kształ ce nie w za kre sie pra wa i pro ce du ry
kar nej, pra wa pań stwo we go i ad mi ni stra cyj ne -
go, in struk cji służ bo wej, służ by śled czej (…),
a tak że (…) sze ro ki za sób wia do mo ści w za kre -
sie zwal cza nia nie rzą du oraz han dlu ko bie ta mi
i dzieć mi, wa run ku ją cy owoc ne wy ko ny wa nie
w przy szło ści wło żo nych na nie za dań.

Lon dyń ski dzien nik, pi sząc o „woj nie
z bia łym nie wol nic twem w Pol sce”, nie za -
po mniał pod kre ślić za sług asp. Pa le olog

na po lu walki ze świa to wą hań bą, czy li han -
dlem ży wym to wa rem.

Pa ni Pa le olog – do no sił „Da ily Express”
– jest jed ną z tych ko biet, któ re swo je prze ko -
na nia po pie ra ją za wsze czy na mi. Pod czas
woj ny bol sze wic kiej wal czy ła w pierw szej li nii
bo jo wej, za słu gu jąc na peł ne uzna nie Na czel -
ne go Wo dza, a po jej za koń cze niu sta nę ła
do wal ki na od cin ku nie sły cha nie od po wie -
dzial nym i za gro żo nym. Bo, nie ste ty, Pol ska
po dzień dzi siej szy wciąż jest naj ob fit szem źró -
dłem ży we go to wa ru.

WIE LE ZA DAŃ
Wów czas wal ka z pla gą cho rób we ne rycz -
nych, nad zór nad „có ra mi Ko ryn tu” i zwal -
cza nie po ta jem ne go nie rzą du to by ły
służ bo we prio ry te ty po li cjan tek z VI bry ga dy.
W mia rę przy by wa nia eta tów dla ko biet
w po li cji wzra sta ły też ich kom pe ten cje i ob -
szar dzia ła nia. W ro ku 1930 kor pus pol skiej
po li cji ko bie cej li czył 50 funk cjo na riu szek
(w 1938 r. – 150). Prze szko lo ne po li cjant ki
za si li ły wy dzia ły po li cji kry mi nal nej we
wszyst kich ko men dach wo je wódz kich PP.

Obok służ by wy wia dow czej co raz śmie lej
roz wi ja no pre wen cję, or ga ni zu jąc sys te ma -
tycz ne pa tro le wszę dzie tam, gdzie za cho -
dzi ło praw do po do bień stwo wy stą pie nia
za gro że nia dla dzie ci, mło dzie ży i ko biet.

Nad zo rem ob ję to par ki, ogro dy, dwor ce ko le -
jo we i au to bu so we, te re ny wo kół szkół, miej -
sca pu blicz nych za baw itp. Po li cjant ki
wy po sa żo no też w pra wo do kon tro li po dej -
rza nych lo ka li i miesz kań. Ale tam za zwy czaj
to wa rzy szy li im mun du ro wi ko le dzy.

Du żym osią gnię ciem po li cji ko bie cej
w II RP by ło two rze nie izb za trzy mań dla
dzie ci i mło dzie ży za gro żo nych prze stęp czo -
ścią. Pierw sza ta ka pla ców ka po wsta ła
przy ul. Kroch mal nej w War sza wie w sierp -
niu 1935 r. dzię ki sta ra niom Sto wa rzy sze nia
„Ro dzi na Po li cyj na”. Po tem idea ta roz wi nę -
ła się w ca łym kra ju.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Na Po ste run ku”, ar chi wum KGP

Częstymi gośćmi słuchaczek szkoły policyjnej byli wyżsi oficerowie Komendy Głównej PP
(składanie raportu przez komendantkę kursu)

Kom. Sta ni sła wa Fi li pi na Pa le olog (1892–1968) – ko men dant ka po li cji ko bie cej.
Po cho dzi ła z Ga li cji. Ukoń czy ła lwow ską pen sję dla dziew cząt sióstr sa kra men tek
i pod ję ła stu dia na Aka de mii Han dlo wej we Lwo wie. W cza sie I woj ny świa to wej dzia -
ła ła w Pol skiej Or ga ni za cji Woj sko wej: ku rier ka pod czas walk o Lwów w li sto pa -
dzie 1918  r., człon ki ni Mi li cji Oby wa tel skiej Ko biet we Lwo wie i or ga ni za tor ka
Ochot ni czej Le gii Ko biet – umun du ro wa nej, uzbro jo nej i re gu lar nej for ma cji woj sko -
wej wy ko rzy sty wa nej do dzia łań ob ser wa cyj nych i ochro ny obiek tów o zna cze niu
mi li tar nym; wal czy ła w od dzia le OLK z bol sze wi ka mi pod War sza wą w 1920 r. W la -
tach 1922–1924 pra co wa ła ja ko urzęd nicz ka w pań stwo wym szpi ta lu św. Ła za rza
w Kra ko wie. Od kwiet nia 1925 r. w Po li cji Pań stwo wej, ko men dant ka ko bie cej bry ga -
dy sa ni tar no oby cza jo wej w sto łecz nym urzę dzie śled czym.
Po utwo rze niu w 1935 r. w Cen tra li Służ by Śled czej re fe ra tu ds. ofi ce rów i sze re go -
wych PP zo sta ła je go pierw szym kie row ni kiem. Funk cję tę peł ni ła do wy bu chu II woj -
ny świa to wej. Pierw szy sto pień ofi cer ski – aspi ran ta – otrzy ma ła 1 stycz nia 1928 r.,
a ko mi sa rza – 1 stycz nia 1939 r. 
W cza sie oku pa cji hi tle row skiej dzia ła ła w kon spi ra cji, or ga ni zo wa ła i szko li ła żoł nie -
rzy bry gad ob ser wa cyj no wy wia dow czych oraz ko bie ce gru py wy wia dow czo dy wer -
syj ne. Po za koń cze niu woj ny, po szu ki wa na przez Urząd Bez pie czeń stwa,
10 sierp nia 1946 r. ucie kła z Pol ski. Za miesz ka ła w Lon dy nie. W 1957 r. wy da ła tam
mo no gra fię o pol skiej po li cji ko bie cej (The wo men Po li ce of Po land 1925–1939).
Zmar ła 3 mar ca 1968 r. w Pen ley (An glia). Mia ła 76 lat.

Po li cyj ny Ma ga zyn Hi sto rycz ny 2008

O polskich policjantkach było głośno
w świecie. Ich sukcesami interesowała się
nawet brygada kobieca Scotland Yardu.
Na zdjęciu jej komendantka Mary Allen
(pierwsza z prawej), za nią kom. Stanisława
Paleolog
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II Rzecz po spo li ta odzie dzi czy ła w spad ku po za bor cach m.in. po -
tęż ną ar mię że bra ków, włó czę gów i bez dom ne dzie ci. Odzie -
dzi czy ła też to wa rzy szą ce im pa to lo gie: pi jań stwo, kra dzie że,

gwał ty, roz bo je, na pa dy. Prze ciw dzia ła nie tym zja wi skom spa dło na
funk cjo na riu szy ist nie ją cych w la tach 1914–1918 for ma cji po rząd ko -
wych, ta kich jak: straż oby wa tel ska, mi li cja miej ska i po li cja ko mu -
nal na.

PA RA GRAF 43
Pierw szą w od ro dzo nej Pol sce zor ga ni zo wa ną pró bę opa no wa nia
siłami po rząd ko wy mi zja wi ska że brac twa i to wa rzy szą ce go mu włó -
czę go stwa pod ję to w koń cu 1918 r. Do te go ce lu mia ła słu żyć In -
struk cja dla po ste run ko wych Mi li cji Miej skiej m.st. War sza wy, któ rą
opra co wa no na pod sta wie obo wią zu ją ce go jesz cze nie miec kie go ko -
dek su kar ne go. Okre ślo no w niej obo wiąz ki sze re go wych mi li cjan -
tów – dziś by śmy po wie dzie li pre wen cji – w za kre sie nie tyl ko
ochro ny po rząd ku pu blicz ne go, kon tro li prze strze ga nia czy sto ści,
prze pi sów sa ni tar nych, prze ciw po ża ro wych, czu wa nia nad po rząd -
kiem w ru chu ulicz nym, za bez pie cza niem miejsc wy pad ków, ale rów -
nież prze ciw dzia ła nia ulicz ne mu że brac twu.

Pa ra graf 43 In struk cji wy raź nie za bra niał upra wia nia że brac twa za -
wo do we go. Wszyst kich, któ rzy się nim pa ra li, po ste run ko wi obo wią -
za ni by li za trzy mać i od pro wa dzić do ko mi sa ria tu. Tam, po spi sa niu
per so na liów i prze słu cha niu (cho dzi ło głów nie o stwier dze nie, czy
de li kwent jest zdol ny do pra cy, czy tyl ko sy mu lu je ka lec two), po dej -
mo wa no de cy zję o ode sła niu do przy tuł ku dla bez dom nych że brzą -
cych dzie ci do lat 15 włącz nie, a tak że ma tek z nie mow lę ta mi.
Chrze ści jan kie ro wa no do jed ne go schro ni ska, a wy znaw ców ju da -
izmu – do dru gie go, a oba mie ści ły się na Wo li.

Sy mu lan tów oraz że bra ków zdol nych do pra cy prze ka zy wa no po -
li cji kry mi nal nej, gdzie za kła da no im kar ty iden ty fi ka cyj ne (na pod -
sta wie par. 276 k.k.) i wcią ga no do re je stru. Ka le kich i cho rych
że bra ków, a tak że dzie ci od wo żo no ka ret ką izo la cyj ną do szpi ta la św.
Sta ni sła wa na Wo li, skąd po pod le cze niu kie ro wa no do schro nisk.
W teo rii wy glą da ło to bar dzo ład nie. W rze czy wi sto ści kil ka funk cjo -
nu ją cych w War sza wie schro nisk dla że bra ków by ło przy sło wio wą
kro plą w mo rzu po trzeb i ab so lut nie nie roz wią zy wa ło na ra sta ją ce go
pro ble mu.

WIĘ CEJ NIŻ W PA RY ŻU
W lu tym 1922 r. „Ku rier War szaw ski” do no sił: Ko men dant po li cji
(m.st. War sza wy, insp. Jó zef Si kor ski – przyp. J. Pac.) w ostat nim roz -
ka zie dzien nym zwra ca uwa gę pod wład nym or ga nom, że od pew ne go
cza su, za pew ne wsku tek nie do sta tecz ne go do zo ru ze stro ny or ga nów po -
li cyj nych, na uli cach War sza wy roz wi nę ło się że brac two tak, że czę sto
da je się spo strze gać, szcze gól nie na przy stan kach tram wa jo wych, że bra -
ków, któ rzy w na tręt ny spo sób upo mi na ją się o wspar cie. Po nie waż są to
osob ni cy prze waż nie zdro wi fi zycz nie, któ rzy uda ją ka le ki, trak tu jąc że -
brac two ja ko za wo do we rze mio sło i wo bec te go, że wi dok ta kich nę dza -
rzy jest od ra ża ją cy i ujem nie wpły wa na wy gląd sto li cy, ko men dant
po le ca kie row ni kom ko mi sa ria tów wy dać spe cjal ne za rzą dze nia w ce lu
sku tecz ne go zwal cza nia że bra ni ny na uli cach mia sta.

Ko men dant po le cił rów nież swym pod wład nym zwra cać uwa gę
na że brzą ce dzie ci, uzna jąc to za ob jaw zde mo ra li zo wa nia bied niej -
szych warstw lud no ści. Zja wi sko to po win no być przez or ga ny po li cyj ne
z ca łą ener gią zwal cza ne. 

Oka za ło się, że ła twiej wy dać za rzą dze nie, niż je sku tecz nie wy eg -
ze kwo wać. Że bra ków bo wiem wca le na uli cach nie uby wa ło, a – zda -
niem ów cze snych żur na li stów – na wet przy by wa ło. Po dob no
w po ło wie lat dwu dzie stych w pro win cjo nal nej War sza wie by ło ich
wię cej niż w ów cze snej sto li cy Eu ro py – Pa ry żu. 

W lip cu 1926 r. „Ilu stro wa ny Ku rier Co dzien ny” pi sał na swych ła -
mach: W żad nym mie ście na Za cho dzie nie wi dzi się ty lu że bra ków co

Porzucone na ulicy maluchy najczęściej trafiały najpierw
do komisariatów PP

Pro ble my
uli cy
Policja II RP borykała się z ulicznym żebractwem
i bezdomnymi dziećmi. Były to zjawiska odziedziczone
po 123 latach niewoli, które nasilały się wraz
z kryzysami ekonomicznymi nękającymi odrodzoną
Polskę. 
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w War sza wie. Już na wet nie na przed mie ściach, ale na pryn cy pial nych
uli cach mia sta, każ dy za ułek uli cy jest za peł nio ny że bra ka mi. Co krok
za bie ga ja kaś na tręt na po stać, wy ma chu jąc ki ku tem. Usia dłeś w Ale -
jach na ław ce, już de fi lu je przed to bą ca ły or szak nic po niów do pra sza -
ją cych się ła ski, sta ną łeś przed wy sta wą, a tu jak spod zie mi wy ro sła
nie szczę śli wa wdo wa, mat ka sze ścior ga dzie ci.

MAR TWE PRA WO
Pro blem mu siał być nie ba ga tel ny, sko ro ów cze sne sta ty sty ki po li cyj -
ne wy mie nia ły ka te go rię „Włó czę go stwo i że bra ni na” na wy so -
kim, 12.  miej scu wśród oko ło 60 mo ni to ro wa nych na bie żą co
prze stępstw i wy kro czeń. We dług ofi cjal nych da nych PP co mie siąc
za trzy my wa no na uli cach miast (i to tyl ko tych więk szych) od 1300
do 2000 że bra ków. Ilu ich by ło fak tycz nie – moż na tyl ko do mnie my -
wać. Z pew no ścią jed nak ich licz ba znacz nie mu sia ła prze kra czać
mo ce prze ro bo we po li cyj nej for ma cji lat 30. ubie głe go wie ku, sko ro
sam pre zy dent Igna cy Mo ścic ki nie jed no krot nie za bie rał głos w tej
spra wie, prze strze ga jąc, że zja wi sko to mo że kie dyś spo wo do wać bar -
dzo po waż ne kom pli ka cje w nor mal nym try bie ży cia spo łecz ne go. Po stu -
lo wał też pil ne roz strzy gnię cie tej kwe stii na grun cie pol skie go
pra wo daw stwa.

14 paź dzier ni ka 1927 r. uka za ło się dłu go ocze ki wa ne Roz po rzą -
dze nie Pre zy den ta Rze czy po spo li tej o zwal cza niu że brac twa i włó czę -
go stwa (Dz.U. nr 92 z 1927 r., poz. 828). Nie speł ni ło ono jed nak
ocze ki wań służb bo ry ka ją cych się na co dzień z tym pro ble mem. Za -
wie dzio na by ła zwłasz cza Po li cja Pań stwo wa.

Ry go ry obec nie obo wią zu ją cej usta wy o zwal cza niu że brac twa i włó -
czę go stwa – pi sał m.in. insp. Wła dy sław Ło ziń ski, ko men dant wo je -
wódz ki PP w Bia łym sto ku, na ła mach bran żo we go „Prze glą du
Po li cyj ne go” – są na razie bar dzo wąt pli we (...) i nie skut ku ją. Kry ty ce
pod dał już sa mą de fi ni cję włó czę gi, któ ra – je go zda niem – była zła
i za miast uła twiać, utrud nia ła wal kę z tą spo łecz ną pla gą. 

Włó czę gą, we dle art. 3 usta wy jest ten, „kto bez pra cy i środ ków do ży -
cia zmie nia sta le miej sce swe go po by tu nie w ce lu zna le zie nia pra cy”.
Któ ry jed nak z włó czę gów i że bra ków (za trzy ma nych przez po li cję)
nie po wie, że szuka pra cy i jak mu udo wod nić, że kła mie? – py tał re to -
rycz nie insp. Ło ziń ski. 

Kry ty ko wa no też in ne za pi sy pre zy denc kie go roz po rzą dze nia,
okre ślo ne w ar ty ku łach 9–14, do ty czą ce za my ka nia włó czę gów i że -
bra ków w przy tuł kach lub do mach pra cy przy mu so wej (za pierw -
szym ra zem na 3 do 6 mie się cy, a że bra czych re cy dy wi stów –
od 3 mie się cy do 2 lat), oraz w art. 27, mó wią cym o od sy ła niu nie za -
wo do wych włó czę gów do gmi ny przy na leż no ści. Gmi ny mia ły obo wią -
zek za pew nie nia im opie ki i udzie le nia po mo cy w zna le zie niu pra cy.
Od po wie dzial no ścią za wy ko na nie tych po sta no wień ob cią żo no sze -
fów trzech re sor tów: pra cy i opie ki spo łecz nej, spra wie dli wo ści oraz
spraw we wnętrz nych.

DO BRO DZIEJ STWO, SZY KA NY
Nie ste ty, w kra ju bra ko wa ło przy tuł ków i do mów pra cy przy mu so -
wej. Je dy nie w wo je wódz twach po znań skim, po mor skim oraz w sa -
mej War sza wie sy tu acja pod tym wzglę dem by ła nie co lep sza. 

Po zo sta ły te ren pań stwa – pi sał insp. Ło ziń ski – jest dla włó czę gów
i że bra ków te re nem nie ogra ni czo nych wę dró wek. Od sy ła nie ich do gmin
przy na leż no ści jest nie wy ko nal ne z trzech po wo dów: 1/ trud no roz strzy -
gnąć, kto jest włó czę gą za wo do wym, a kto nie; 2/ ma so wy ich trans port
jest tech nicz nie uciąż li wy i fi nan so wo bar dzo kosz tow ny; 3/ ode sła ni włó -
czę dzy roz po czy na ją wę drów kę na no wo.

Do te go zu peł nie igno ro wa li pra wo. Za mknię cie dla szy ka ny na
24 czy 48 go dzin w aresz cie po li cyj nym jest dla że bra ków i włó czę gów
do bro dziej stwem, a dla po li cji zmar twie niem, gdyż trze ba ich jesz cze ży -
wić, a nie wia do mo z ja kich fun du szów – ża li li się funk cjo na riu sze PP

Patrol policji kobiecej na stołecznej ulicy (rok 1937)

w swym ty go dni ku „Na Po ste run ku”. – Pro wa dzić za trzy ma ne go „szu -
pa sem” w któ rym kol wiek kie run ku, to dla ta kie go hul ta ja tyl ko roz ryw -
ka (Prze wóz że bra ka do roż ką był ka te go rycz nie za bro nio ny – przyp.
J. Pac.). Każ dy kie ru nek mar szu jest dla nie go do bry, a to wa rzy stwo po -
li cjan ta trak tu je hu mo ry stycz nie, drwiąc i kpiąc po dro dze ze sie bie i ze
świa ta. Chcąc za sto so wać do ta kie go pra cę przy mu so wą, np. za mia ta -
nie uli cy, trze ba po sta wić ko ło nie go war tę, gdyż w prze ciw nym wy pad -
ku zwie je na tych miast. 

Roz po rzą dze nie Pre zy den ta RP o zwal cza niu że brac twa i włó czę go -
stwa usank cjo no wa ło ka te go rię że bra ków i włó czę gów za wo do wych
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(zdol ni do pra cy, że brac two to ich świa do my
wy bór) oraz nie za wo do wych (in wa li dzi nie -
zdol ni do pra cy, że brzą cy z przy mu su). Tym
pierw szym gro zi ło pół rocz ne za mknię cie
w przy tuł kach lub do mach pra cy przy mu -
so wej, tych dru gich wła dze to le ro wa ły,
ale tyl ko przy ko ścio łach. Za bie ra ni
przez po li cję z uli cy lub środ ków ko -
mu ni ka cji tra fia li do do mów pra cy do -
bro wol nej. Je śli by ło miej sce.

Ar ty kuł 25 roz po rzą dze nia prze -
wi dy wał też za że bry ka rę po zba wie -
nia wol no ści oraz wy so ką grzyw nę.
Sześć mie się cy wię zie nia (do dwóch lat)
wraz z grzyw ną w wy so ko ści od 100 zł
do 5000 zł gro zi ło tym oso bom, któ re,
po sia da jąc wy star cza ją ce środ ki
utrzy ma nia, że bra ły na dal.
W ra zie po wtór ne go za trzy ma -
nia za upra wia nie te go pro ce de -
ru (przed upły wem 5 lat
od pierw sze go wy ro ku) ka ra
wzra sta ła od ro ku do pię ciu
lat po zba wie nia wol no ści. 

Mie siąc aresz tu gro ził tak -
że oso bie, któ ra na kła nia ła
do że bra nia nie let nie go (po -
ni żej 17 lat) oraz sa ma że -
bra ła w spo sób zu chwa ły 
lub oszu kań czy. Tak sta no wił
art. 32 przed wo jen ne go pra wa
o wy kro cze niach, za war te go w roz po -
rzą dze niu Pre zy den ta RP z 11 lipca 1932 r.

Pod ko niec lat trzy dzie stych co raz gło śniej
do ma ga no się od władz pod ję cia ra dy kal nych
kro ków, po stu lu jąc m.in. utwo rze nie w ca łej
Pol sce obo zów pra cy przy mu so wej dla za wo -
do wych że bra ków. Mia ła je wpro wa dzić 
no we li za cja roz po rzą dze nia o zwal cza niu 

że brac twa i włó czę go stwa. Pra ce nad nią
prze rwał wy buch II woj ny świa to wej.

SKRAJ NA NĘ DZA 
Osob ną ka te go rią wśród że bra ków by ły
„dzie ci uli cy”, choć że brac two nie by ło je dy -
nym pro ble mem zwią za nym z tym zja wi -
skiem. Mło de, od ro dzo ne z nie wo li pań stwo,
bo ry ka ją ce się z ogrom ny mi trud no ścia mi
eko no micz ny mi, nie by ło w sta nie ani oto -
czyć wy star cza ją cą opie ką so cjal ną naj uboż -
szych (z re gu ły wie lo dziet nych) ro dzin, ani
za gwa ran to wać ja kiej kol wiek pra cy choć by
tyl ko oj cu, je dy ne mu ży wi cie lo wi ro dzi ny.
W re zul ta cie ty sią ce z nich po zo sta wa ło bez
środ ków do ży cia, we ge tu jąc z jał muż ny, pe -
ne tro wa nia śmiet ni ków i dar mo wych zu pek
w przy tuł kach. 

Nie kie dy ubó stwo zmu sza ło ro dzi ców
do kro ków dra ma tycz nych. W de spe ra cji jed -
ne mat ki po rzu ca ły swe nie mow lę ta w ko -
ścio łach, par kach, bra mach, da jąc im ni kłe
szan se na prze ży cie. In ne w ak cie roz pa czy
do pusz cza ły się dzie cio bój stwa. 

W la tach dwu dzie stych ubie głe go stu le cia,
jak wy ni ka z pu bli ko wa nych przez „Ga ze tę

Ad mi ni stra cji i Po li cji Pań stwo wej” sta ty styk
prze stęp czo ści w Pol sce, każ de go mie sią ca
re je stro wa no w kra ju po kil ka dzie siąt za -
bójstw dzie ci (rocz nie oko ło ty sią ca).
W grud niu 1925 r., na przy kład, za no to wa no
ich 66 (wy kry to 60). Je śli do da my do te go
prze stęp stwa z po krew nych ka te go rii: „pod -
rzu ce nie, po rzu ce nie dziec ka” – ok. 1500
przy pad ków rocz nie, oraz „spę dze nie pło du”
(abor cja) – ok. 1200 rocz nie, to nie trud no
o wnio sek, że okres mię dzy woj nia dla du żej
czę ści spo łe czeń stwa (zwłasz cza tej naj uboż -
szej) był cięż ką wal ką o prze trwa nie. 

Po rzu co ne (lub pod rzu co ne) nie mow lę -
ta, któ re szczę śli wym tra fem za uwa żyli
przy pad ko wi prze chod nie, za zwy czaj od no -
szo ne by ły do ko mi sa ria tów po li cji. Stam -
tąd prze wo żo no je do szpi ta la na ba da nie,
a na stęp nie do któ re goś z do mów opie ki.
W War sza wie nie co star sze dzie ci ży dow skie
tra fia ły za zwy czaj do za kła du przy ul. Płoc -
kiej, a wy zna nia ka to lic kie go do Do mu Wy -
cho waw cze go im. księ dza Bo du ena przy 
ul. No wo grodz kiej lub przy tuł ków pro wa -
dzo nych przez sio stry za kon ne. We wszyst -
kich pa no wa ło ogrom ne prze peł nie nie, ale

przy naj mniej był dach nad gło wą i co -
dzien ny skrom ny po si łek.

Na pa stwę lo su lub łut szczę ścia
po zo sta wia no rów nież na uli cach
kil ku lat ków, li cząc, iż in sty tu cje
pań stwo we za opie ku ją się ni mi.

I w ta kich przy pad kach ro lę pierw -
szych opie ku nów przyj mo wa li na sie -

bie funk cjo na riu sze PP. Ści ślej
mó wiąc – po li cjant ki, któ re
w tym m.in. ce lu za czę to przyj -
mo wać do for ma cji wio sną
1925 ro ku. Ob sa dza no ni mi
głów nie urzę dy śled cze w ko -
men dach wo je wódz kich PP,
po wie rza jąc im w za kre sie za -
dań pre wen cyj nych pa tro lo wa -
nie ulic i miejsc szcze gól nie

nie bez piecz nych dla dzie ci,
mło dzie ży i ko biet, a tak że

ochro nę nie let nich przed
do ro sły mi prze stęp ca mi.

W ra zie stwier dze nia ra żą cych
przy pad ków za nie dba nia, włó czę go stwa
al bo pa to lo gicz nych za cho wań ma ło let -
nich, za bie ra ły ich do swo jej sie dzi by
przy ul. Da ni ło wi czow skiej w War sza -
wie. Tam ana li zo wa no każ dy „wy ko le -
jo ny” ży cio rys, spo rzą dza jąc wnio sek
do są du dla nie let nich. Z re gu ły wno -
szo no o ła god ne środ ki wy cho waw cze
w ro dza ju upo mnie nia lub prze stro gi.
Je dy nie przy po waż niej szym zła ma -
niu pra wa (np. kra dzie ży), za bie ra -
no de li kwen ta do izby za trzy mań,
gdzie umun du ro wa ne wy cho waw -

VII – Nie kradnĳ!

30-33.07:Layout 6  7/11/14  18:31 PM  Strona 32



lipiec 2014 r.       POLICJA 997 PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM 33

czy nie ro bi ły, co mo gły, aby ma ło let nie mu
spraw cy prze mó wić do roz sąd ku. Z róż nym
zresz tą skut kiem.

ULI CA KROCH MAL NA 56
Py ta nie, jak ustrzec nie let nich przed zgub -
nym wpły wem śro do wi ska, w któ rym ży li,
prze wi ja ło się przez ca łe  mię dzy wo jen ne
dwu dzie sto le cie. Pro blem był nie ba ga tel ny,
po wszech nie zda wa no so bie spra wę, że
„dzie ci uli cy” utrzy mu ją się głów nie z że -
brac twa, włó czę go stwa i kra dzie ży, a stam tąd
już tyl ko krok do po waż nych prze stępstw:
roz bo jów, na pa dów ra bun ko wych, za bójstw. 

Pra sa alar mo wa ła: [Dzie ci] krad ną ze stra -
ga nów, z ko szy i skrzy nek wy sta wio nych
przed skle pa mi, a na wet do ko nu ją kra dzie ży
kie szon ko wych. W mie ście za wsze moż na je
spo tkać przed dwor ca mi, na tar go wi skach,
przed naj czę ściej uczęsz cza ny mi lo ka la mi
i na naj ru chliw szych uli cach (…). Ży ją w at -
mos fe rze prze stęp czo ści i roz pu sty; po zba wio ne
są wszel kich po jęć mo ral nych. Wy ra sta ją z nich
za wo do wi i ru ty no wa ni prze stęp cy: ban dy ci,
zło dzie je, su te ne rzy itp. Roz to cze nie nad ni mi
bacz nej ob ser wa cji jest ko niecz no ścią („Na Po -
ste run ku”, 1926 r.).

W Po li cji Pań stwo wej obo wią zek ten sce -
do wa no w pierw szej ko lej no ści na dziel ni co -
wych, któ rzy wie dzie li naj wię cej o miesz-
kań cach pod le głe go re jo nu i miej scach za -
gro żo nych prze stęp czo ścią, w tym tak że
przez nie let nich. To wła śnie z dziel ni co wy -
mi na co dzień współ pra co wa ły po li cjant ki
z bry ga dy ko bie cej urzę dów śled czych w za -
kre sie nie tyl ko wy mia ny in for ma cji, ale
rów nież wspól nych kon tro li w po dej rza nych
lo ka lach noc nych, me li nach, par kach, dwor -
cach itp. Bra ko wa ło jed nak roz wią zań sys te -
mo wych.

Ro sła świa do mość spo łecz na, zmie nia ły się
teo rie na te mat od po wie dzial no ści kar nej
nie let nich. W la tach 30. ubie głe go stu le cia
prze sta no wresz cie ka rę uwa żać za je dy ne
pa na ceum na wszel kie zło. Pod kre śla no, że
ko niecz ne jest sto so wa nie od po wied nich
środ ków pe da go gicz nych, roz wi nię cie na le -
ży tej opie ki nad dzieć mi i mło dzie żą oraz
usu wa nie tych czyn ni ków, któ re pro wa dzą
do prze stęp stwa. Punkt cięż ko ści prze su nię -
to na dzia łal ność za po bie gaw czą, na zwal cza -
nie źró deł prze stęp czo ści, a nie do pie ro jej
ob ja wów. 

Współ twór cą tych teo rii i jej żar li wym pro -
pa ga to rem był prof. dr Alek san der Mo gil nic -
ki (1875–1956), wy bit ny przed wo jen ny
praw nik, wy kła dow ca na UJ i UW, se kre tarz
ge ne ral ny Ko mi sji Ko dy fi ka cyj nej, au tor
m.in. fun da men tal ne go dzie ła „Dziec ko
i prze stęp stwo” (1916 i 1925). Pu bli ko wał
też nie jed no krot nie na ła mach „Ga ze ty Ad -
mi ni stra cji i Po li cji Pań stwo wej”, wy po wia -

da jąc się na te mat „za sad wal ki z prze stęp -
czo ścią dzie ci”. W 1924 r. pi sał tam z prze -
ko na niem: Wiel ki mi kro ka mi zbli ża my się
do chwi li, kie dy ani jed no dziec ko nie bę dzie już
sie dzia ło na ła wie oskar żo nych, a wte dy za -
cznie my my śleć o tem, czy nie da ło by się usu nąć
z niej i do ro słych.

Opty mi sta mi nie by li funk cjo na riu sze PP
na co dzień bo ry ka ją cy się z róż ny mi prze ja -
wa mi prze stęp czo ści. Kie row nic two po li cji
w 1935 r. pod ję ło ini cja ty wę two rze nia spe cja -
li stycz nych izb za trzy mań dla dzie ci i mło -
dzie ży. Ich pro wa dze nie po wie rzo no po li -
cjant kom z VI bry ga dy Urzę du Śled cze go.

Pierw sza ta ka pla ców ka zo sta ła uro czy ście
otwar ta 19 sierp nia przy ul. Kroch mal nej 56
w War sza wie, dzię ki sta ra niom Sto wa rzy sze -
nia „Ro dzi na Po li cyj na”. Po tem idea ta roz -
wi nę ła się w ca łym kra ju, przy no sząc
po li cjant kom z bry ga dy ko bie cej nie ma ły
splen dor i za słu żo ny au to ry tet.

Uto pĳ na wi zja pro fe so ra Mo gil nic kie go
„pu stych ław są do wych”, nie ste ty, nie urze -
czy wist ni ła się. Przez ca łe dwu dzie sto le cie
mię dzy wo jen ne by ły one za peł nio ne mło do -
cia ny mi prze stęp ca mi. W sa mej tyl ko War sza -
wie – jak in for mo wał przed wo jen ną po li cyj ną
pra sę Fran ci szek Gło wac ki, ów cze sny dy rek -
tor de par ta men tu w Mi ni ster stwie Spra wie -

dli wo ści – w cią gu 12 mie się cy, od 1 wrze -
śnia 1919 r. do 1 wrze śnia 1920 r., przed są -
dem dla nie let nich sta nę ło 2524 nie let nich
do lat 17, z cze go 1727 pod za rzu tem kra dzie -
ży. W in nych la tach nie by ło wca le le piej. 

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Świat”, „Taj ny De tek tyw”, Ar chi wum

– Panie posterunkowy, może pan nie chce, żeby pana widziano w takiem
towarzystwie, to ja sobie pójdę...
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Do naj bar dziej pre sti żo wych i naj wy -
twor niej szych, któ re nie ustę po -
wa ły wie le słyn nym z ele gan cji

ofi cer skim ba lom woj sko wym, na le ża ły do -
rocz ne

BA LE KOR PU SU OFI CE RÓW PP
Or ga ni zo wa no je tra dy cyj nie raz w ro ku
w okre sie kar na wa łu, w re pre zen ta cyj nych
sa lo nach War sza wy: Fil har mo nii, Ho te lu Eu -
ro pej skim, Sa lach Re du to wych Te atru Wiel -
kie go itp.

1 mar ca 1924 r., jak in for mo wa ła „Ga ze ta
Ad mi ni stra cji i Po li cji Pań stwo wej”, sa lo ny
Ho te lu Eu ro pej skie go za peł ni ły się ga lo wy mi
mun du ra mi wyż szych ofi ce rów PP oraz wy -
kwint ny mi kre acja mi ich do stoj nych mał żo nek.
Te go wie czo ru bo wiem od by wał się bal ofi -
ce rów PP Okrę gu VI m.st. War sza wy. Obo -
wiąz ki go spo dyń spra wo wa ły m.in. pa nie
(ga ze ta wy mie ni ła je w po rząd ku al fa -
be tycz nym): Ko men dan to wa Bo rzęc ka (mąż
– Ma rian, ko men dant głów ny PP – przyp.

J. Pac), Nad ko mi sa rzo wa Cheł mic ka (mąż
– Sta ni sław, na czel nik sto łecz ne go Urzę du
Śled cze go), Ko men dan to wa Czy niow ska
(mąż – Ed mund, ko men dant Okrę gu
VI PP), Re dak to ro wa Gra bo wiec ka (mąż
– Cze sław, in spek tor, re dak tor na czel ny
„GA iPP”), In spek to ro wa Kauf ma no wa (mąż
– Fran ci szek, na czel nik wy dzia łu KG PP),
In spek to ro wa Krzy mu ska (mąż – Igna cy, 
na czel nik wy dzia łu KG PP), In spek to ro wa
Tomanow ska (mąż – Ta de usz, ko men dant
PP Okrę gu I War szaw skie go), Ko men dan to -
wa War dę ska (mąż – Hen ryk, nad in spek tor,
za stęp ca ko men dan ta głów ne go PP w la -
tach 1922–1929).

Na bal przy by ło wie le osób ze sfer urzę do -
wych i to wa rzy skich sto li cy – do no si ła da lej
„Ga ze ta…” Jesz cze więk szą ran gę zy skał bal
kor pu su ofi ce rów PP, zor ga ni zo wa ny 

POD PA TRO NA TEM 
PA NI PRE ZY DEN TO WEJ
Mo ścic kiej i mar szał ko wej Pił sud skiej 1 lu -
te go 1927 r. w Sa lach Re du to wych Te atru
Wiel kie go. Je go or ga ni za cją zaj mo wał się spe -
cjal ny ko mi tet pod prze wod nic twem mał -
żon ki ko men dan ta głów ne go PP, pa ni
puł kow ni ko wej Ja grym -Ma le szew skiej. Ho -
no ry go spo da rzy ba lu peł ni li: ko men dant
głów ny PP płk Ja nusz Ja grym -Ma le szew ski
oraz ko men dant sto łecz nej po li cji insp. Ed -
mund Czy niow ski.

Przy by ło prze szło 600 osób, a wśród nich,
po za człon ka mi kor pu su po li cyj ne go z ca -
łe go kra ju, wie le wy bit nych oso bi sto ści ze
świa ta po li ty ki, ad mi ni stra cji i woj ska. Cał -
ko wi ty do chód z ba lu prze zna czo ny zo stał
na za si le nie fun du szu dla wdów i sie rot po
funk cjo na riu szach PP.

Po cząw szy od ro ku 1929, or ga ni za cją po li -
cyj nych ba lów ofi cer skich za ję ło się no we
sto wa rzy sze nie „Ro dzi na Po li cyj na”. To spo -
śród je go człon kiń rok rocz nie  wy ła nia no ko -
mi te ty or ga ni za cyj ne, na któ rych cze le
sta wa ła za wsze mał żon ka ko men dan ta głów -
ne go PP. Pod ta kim kie row nic twem nie

mogło być mo wy o ja kich kol wiek wpad kach.
Tym bar dziej że pie czę nad ca ło ścią przed -
się wzię cia gwa ran to wał swo im au to ry te tem
sam ko men dant głów ny PP. 

Pierw szy bal kor pu su ofi ce rów PP, zor ga -
ni zo wa ny przez człon ki nie „Ro dzi ny Po li cyj -
nej”, od był się 5 lu te go 1929 r. w sa lach
Fil har mo nii War szaw skiej. Ko lej ny raz pa tro -
no wa ły mu pa nie: pre zy den to wa Mo ścic ka
i mar szał ko wa Pił sud ska. Tym ra zem ca ły
uzy ska ny z ba lu do chód za si lił kon to racz ku -
ją ce go do pie ro sto wa rzy sze nia „RP”. 

Rok póź niej, 19 lu te go 1930 r., na bal 
ofi ce rów PP, od by wa ją cy się w sa lach sto -
łecz nej Ra dy Miej skiej, przy był gość szcze -
gól ny – pa ni Alek san dra Pił sud ska,
do stoj na mał żon ka mar szał ka Pił sud skie -
go. Wi ta na z ho no ra mi przez go spo da rzy
ba lu, ko men dan ta głów ne go PP gen. insp.
Ja grym -Ma le szew skie go i je go mał żon kę,
spę dzi ła na sa li ba lo wej – jak in for mo wał
ty go dnik „Na Po ste run ku” – oko ło dwóch
go dzin. 

Po li cyj ne ba le kar na wa ło we od by wa ły się
nie tyl ko w sto li cy. Or ga ni zo wa no je rów nież
– choć w znacz nie skrom niej szych roz mia -
rach – we wszyst kich mia stach wo je wódz -
kich. 

ZA BA WY, RAU TY I WIE CZOR NI CE 
urzą dza no przy oka zji świąt pań stwo wych,
nada wa nia jed nost kom sztan da rów, wrę cza -
nia funk cjo na riu szom ak tów no mi na cyj nych
i od zna czeń. W po li cyj nych ka sy nach i woj -
sko wych klu bach gar ni zo no wych świę to wa -
no imie ni ny ko men dan tów wo je wódz kich
oraz za koń cze nie róż nych kur sów, szko leń
i na uki w szko łach po li cyj nych. Uro czy ste
prze ka zy wa nie do użyt ku służ bo wych obiek -
tów (łącz nie z ich wy świę ce niem), a tak że
ślu bo wa nie no wo przy ję tych funk cjo na riu szy
nie mo gło się od być bez udzia łu or kie stry
(al bo i dwóch) oraz ban kie tów, któ re czę sto
prze cią ga ły się do świ tu.

A po tem był już tyl ko po wrót do sza rej, co -
dzien nej rze czy wi sto ści. Zma gań z ban dy ty -
zmem, zło dziej stwem i nie da ją cą się
po skro mić pa to lo gią.

ŚWIĘ TA I URO CZY STO ŚCI
opi sa ne by ły nie mal w każ dym nu me rze 
ty go dni ka „Na Po ste run ku” czy „Ga ze ty 
Ad mi ni stra cji i Po li cji Pań stwo wej”. Szcze -
gó ło wo opi sy wa ne by ły uro czy sto ści w ob -
rząd ku ka to lic kim: msze świę te z udzia łem
pod od dzia łów po li cyj nych, po grze by po le -

Święta, bale, reduty
O tym, że nasi starsi koledzy z Policji Państwowej nie samą służbą żyli,
świadczą najlepiej łamy przedwojennej prasy. Szczególnie uroczyście
obchodzono święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc. One najmocniej
integrowały policyjne środowisko. Nie brakuje też informacji o galowych
balach oficerskich i innych wieczorkach tańcujących, organizowanych
przy różnych okazjach.
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głych na służ bie po li cjan tów, uro czy ste war -
ty w ko ścio łach, po li cyj ne de le ga cje w ko -
ściel nych pro ce sjach, mun du ro we ślu by,
chrzty, ko mu nie, Wiel ka noc i świę ta Bo że go
Na ro dze nia.

Dzie le nie się opłat kiem za wsze to wa rzy -
szy ło po li cyj nej for ma cji. Tej tra dy cji prze -
strze ga no pil nie przez ca łe dwu dzie sto le cie
mię dzy wo jen ne, a przy kład da wa li sa mi prze -
ło że ni, któ rzy za wsze bra li udział w wi gi lĳ -
nych spo tka niach. Dzie le nie się opłat kiem
i skła da nie ży czeń by ło bo wiem nie pi sa nym
obo wiąz kiem każ de go po li cjan ta, nie za leż nie
od po sia da ne go stop nia i pia sto wa ne go sta -
no wi ska.

Szcze gól nie uro czy ście prze bie ga ły wi -
gi lij ne spo tka nia opłat ko we z udzia łem
kie row nic twa po li cji. „Ga ze ta Ad mi ni -
stra cji i Po li cji Pań stwo wej” ze stycz nia
1930 r. tak opi su je do rocz ne spo tka nie
ko men dan ta głów ne go PP, gen. insp. Ja -
nu sza Jagrym-Ma le szew skie go z po li cjan -
ta mi Od dzia łu Kon ne go PP m.st. War -
sza wy: Przy sto łach za sie dli wszy scy wol ni
od służ by sze re go wi i ofi ce ro wie od dzia łu
oraz za pro sze ni go ście (tu na stę pu je 
dłu ga li sta na zwisk przed sta wi cie li Ko mi -
sa ria tu Rzą du, re sor tu SW, KG PP i sto -
łecz nej po li cji – przyp. J. Pac.). Ho no ry
go spo da rzy czy ni li ko men dant od dzia łu
kon ne go pod insp. Szo pa z kom. Pa kul skim.
Uro czy stość roz po czę ta zo sta ła po świę ce -
niem przez ks. ka pe la na Ko la siń skie go
świe tli cy Od dzia łu Kon ne go, w któ rej od -
by ła się wie cze rza (ks. nad kom. Bro ni sław
Ko la siń ski, ka pe lan war szaw skiej KW PP
– przyp. J. Pac.). Po po świę ce niu pan ko -
men dant głów ny prze ła mał się opłat kiem
z obec ny mi na wie cze rzy sze re go wy mi i ofi -
ce ra mi.

Pod ko niec uro czy ste go spo tka nia 
ko men dant Ma le szew ski po dzię ko wał
wszyst kim swo im pod wład nym za ofiar -
ną służ bę dla spo łe czeń stwa.

W przed dzień wi gi lij nej wie cze rzy
wszyst kie po li cyj ne jed nost ki przy bie ra ły

mniej lub bar dziej uro czy sty wy strój.
Świą tecz ny na strój udzie lał się rów nież
po li cjan tom, któ rzy gre mial nie sta wia li
się w służ bo wej świe tli cy, aby wy słu chać
ży czeń prze ło żo nych, prze ła mać się
z nimi opłat kiem, a po tem wspól nie 
za śpie wać ko lę dę, za in to no wa ną przez
miej sco we go pro bosz cza. Na koń cu by ła
wspól na wie cze rza przy wi gi lij nym sto le
i tra dy cyj ne po st ne po tra wy przy go to wa -
ne przez mał żon ki funk cjo na riu szy,
człon ki nie sto wa rzy sze nia „Ro dzi na Po li -
cyj na”.

GWIAZD KI DLA BIED NYCH
O zbli ża ją cych się świę tach Bo że go Na -
ro dze nia przy po mi na ły mi ko łaj ko we
Gwiazd ki, or ga ni zo wa ne przez po li cjan -
tów dla dzie ci z naj uboż szych ro dzin
miesz ka ją cych w ich re jo nach służ bo -
wych. Rok rocz nie z po cząt kiem grud nia
prze pro wa dza no w jed nost kach zbiór ki
pie nięż ne. Za ze bra ne, otrzy ma ne z „Ro -
dzi ny Po li cyj nej” i wy pro szo ne u władz
do ta cje ku po wa no odzież, żyw ność, za -
baw ki, sło dy cze, któ re na stęp nie wrę cza -

no na szkol nych uro czy sto ściach gwiazd -
ko wych lub wie zio no bez po śred nio
do wiej skich cha łup, pod cho in kę. 

Opis jed nej z ta kich gwiazd ko wych
wizyt, pió ra księ dza Sta ni sła wa Wy sia -
dłow skie go, pro bosz cza pa ra fii w Le bie -
dzie wie (woj. po le skie), przy ta cza ty go -
dnik „Na Po ste run ku” z grud nia 1931 r.:
Je dzie my szyb ko (…), co raz wię cej w pust -
ko wie, co raz wię cej w las (…). Po dwóch
go dzi nach sta je my u ce lu. Zie mian ka przy -
kry ta ca ła śnie giem, jed no okien ko ma łe,
przez któ re sła be świa teł ko wi dać. A do oko -
ła pust ka i krza ki. Zsia da my, przy wią zu je -
my ko nia, po ste run ko wy wprzód, ja za nim
wcho dzi my do cha ty Atrosz czy ka An to nie -
go. Prze stra szył się bar dzo (…). Za py ta ny
o wi gi lię, o świę ta, od po wia da w czy stym ję -
zy ku pol skim, na wet moż na po wie dzieć ze
swa dą. Zni ka po ma łu za nie po ko je nie i bo -
jaźń, a ro dzi się no we uczu cie, uczu cie 
ra do ści, któ re mu to wa rzy szą łzy. Po ste run -
ko wy sta wia je den, dru gi, trze ci, czwar ty
i pią ty pa ku nek. Roz wi ja, da je ubra nie,
daje woj łocz ki dla dzie ci, któ re są w jed nej
ko szu li nie.

Te raz oj ciec nie wy trzy mał, za czął pła kać,
dzię ko wać (…). Cześć Wam, Pa no wie Po ste -
run ko wi. Cześć To bie, Ko men dan cie. Speł ni -
li ście czyn na praw dę bar dzo szla chet ny.

Ta kich przed świą tecz nych ak cji gwiazd -
ko wych przed wo jen ni po li cjan ci rok rocz -
nie or ga ni zo wa li bar dzo wie le. Wła ści wie
nie by ło po ste run ku, ko mi sa ria tu, nie mó -
wiąc już o ko men dach po wia to wych czy
miej skich, któ rych funk cjo na riu sze po zo -
sta wa li by bier ni wo bec ogro mu ludz kie go
nie szczę ścia: po wszech ne go ubó stwa, bez -
ro bo cia, cho rób i nie do ży wie nia. Każ dy
gru dzień był wła ści wie – jak to wów czas
okre śla no – mie sią cem „mi sji spo łecz nej
po li cjan ta”.
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PIERW SZY CHA RY TA TYW NY
Po trans for ma cji ustro jo wej i po wo ła niu Po -
li cji od ży ły re mi ni scen cje zwią za ne z II RP
i tra dy cja mi kul ty wo wa ny mi w po li cyj nym
kor pu sie. Wśród nich zna la zły się rów nież
ba le ofi cer skie. Jed nak na pierw szy Cha ry ta -
tyw ny Bal Ofi cer ski Po li cji mu sie li śmy cze -
kać aż do 18 stycz nia 2014 ro ku, bo w po wo-
jen nej hi sto rii for ma cji ta kie go wy da rze nia
jesz cze nie by ło. 

Bal ten od był się w re pre zen ta cyj nej Auli
Krysz ta ło wej Szko ły Głów nej Go spo dar stwa
Wiej skie go, swo im pa tro na tem ob ję ła go
Pierw sza Da ma An na Ko mo row ska. Je go ideą
by ło wspar cie dzia łal no ści Fun da cji Po mo cy
Wdo wom i Sie ro tom po Po le głych Po li cjan -
tach, któ ra roz ta cza opie kę nad po nad 230
ro dzi na mi do tknię ty mi tak wiel ką tra ge dią.

Ho no ro wy mi go ść mi ba lu by li mię dzy in -
ny mi: Ja cek Mi cha łow ski – szef Kan ce la rii
Pre zy den ta RP, prof. dr  hab. Aloj zy Szy mań -
ski – rek tor SGGW, Pa weł Woj tu nik – szef
CBA, płk Da riusz Łu czak – szef ABW,  prof.
Bru non Ho łyst – prze wod ni czą cy Ra dy Kon -
sul ta cyj nej Ko men dan ta Głów ne go Po li cji. 

Przy by łych uczest ni ków ba lu po wi tał Ko -
men dant Głów ny Po li cji nad insp. dr Ma rek
Dzia ło szyń ski. Przy po mi na jąc cha ry ta tyw -
ny cel przed się wzię cia, za cy to wał pa pie ża
Ja na Paw ła II, któ ry pod kre ślał, że o wiel -
ko ści czło wie ka nie świad czy je go sta tus
ma te rial ny, lecz to, czym po tra fi się dzie lić
z in ny mi, zwłasz cza ty mi naj bar dziej po -
trze bu ją cy mi. 

Bal roz po czął się ma zu rem Sta ni sła wa Mo -
niusz ki w wy ko na niu Lu do we go Ze spo łu 
Ar ty stycz ne go  SGGW „Prom ni”, oraz po lo ne -
zem. W pierw szej pa rze szedł ko men dant
głów ny z mał żon ką, da lej ge ne ra ło wie i ofi ce -

ro wie Po li cji, ze swo imi mał żon ka mi. Do tań -
ca gra ła Or kie stra Re pre zen ta cyj na Ko men dy
Sto łecz nej Po li cji pod dy rek cją pod insp. Ja nu -
sza Trze pi zu ra. Gwiaz da mi wie czo ru by li ar ty -
ści War szaw skiej Ope ry Ka me ral nej oraz
Re pre zen ta cyj ne go Ze spo łu Ar ty stycz ne go
Woj ska Pol skie go, a tak że pio sen ka rze Ha li na
Frąc ko wiak i Mi chał Mi lo wicz.

Kul mi na cyj nym punk tem pro gra mu by ła
zbiór ka pie nię dzy oraz da rów ofia ro wa nych
na ce le sta tu to we fun da cji. War to pod kre ślić,
że wśród nich zna la zły się m.in.: srebr na
bran so le ta po da ro wa na przez pre ze sa Ra dy
Mi ni strów, gra fi ka na ce ra mi ce od fir my 
Ce ra mi ka Pa ra dyż, pla kat z de dy ka cją An -
drze ja Pą gow skie go, te ka ry cin po świę co -
nych po wsta niu stycz nio we mu i dwu pły -

to wy al bum wi ny lo wy nr 6/550 wy da ny
z oka zji 50-le cia Pro gra mu 3 PR – da ry od
Na ro do we go Cen trum Kul tu ry. Z ko lei Te le -
wi zja Pol ska prze ka za ła fun da cji ob raz na ma -
lo wa ny przez Han nę Ba ku łę oraz strój spor-
to wy Ada ma Ma ły sza, a In ter na tio nal Po li ce
As so cia tion Sek cja Pol ska ofia ro wa ło rę ka wi -
ce bok ser skie z au to gra fem To ma sza Adam -
ka i książ kę z au to gra fem Krzysz to fa Ho-
łow czy ca. Ko men dant Głów ny Po li cji spre -
zen to wał cen ne go Wa ter ma na – pió ro wiecz -
ne ze sto sow nym cer ty fi ka tem. Wszyst kim
dar czyń com ser decz nie po dzię ko wał nad -
insp. Wła dy sław Pa dło, prze wod ni czą cy Ra dy
Fun da cji Po mo cy Wdo wom i Sie ro tom po Po -
le głych Po li cjan tach.

Pierw szy bal ofi cer ski Po li cji za koń czył się
o go dzi nie trze ciej nad ra nem mar szem Ra -
detz kie go. Wszyst kich go ści po że gna li oso -
bi ście go spo da rze ba lu nad insp. dr Ma rek
Dzia ło szyń ski wraz z mał żon ką.

Sło wa uzna nia na le żą się or ga ni za to rom
przed się wzię cia: Fun da cji Po mo cy Wdo wom
i Sie ro tom po Po le głych Po li cjan tach oraz ko -
mi te to wi wspie ra ją ce mu pod prze wod nic -
twem Ha li ny Dzia ło szyń skiej, mał żon ki
Ko men dan ta Głów ne go Po li cji. W je go skła -
dzie zna leź li się: mł. insp. Kor ne la Ob liń ska
– za stęp ca dy rek to ra Ga bi ne tu Ko men dan ta
Głów ne go Po li cji, ja ko prze wod ni czą ca; Ire -
na Za jąc – pre zes Fun da cji Po mo cy Wdo wom
i Sie ro tom po Po le głych Po li cjan tach – ja ko
za stęp ca, oraz człon ko wie: insp. Grze gorz
Jach, insp. dr Ma riusz So ko łow ski, mł. insp.
An na Kuź nia, pod insp. Ja ro sław Bar ski, Jo an -
na Grad, Do ro ta Ko wal ska -Goś, Ro man Miś -
kie wicz, Grze gorz Nems, Ar ka diusz
Skrzyp czak i Syl we ster Stel ma siak.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Na Po ste run ku”, ar chi wum, Ma rek Kru pa
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K o lej ne py ta nie: dla cze go tak rzad ko pi -
sa no o nim w ów cze snej pra sie? Na wet
tej bran żo wej. Nie był prze cież tu zin -

ko wym po li cjan tem, wy róż niał się wśród
wyż szej ka dry ofi cer skiej tam te go okre su
eru dy cją, nie na gan ny mi ma nie ra mi, za mi ło -
wa niem do li te ra tu ry. Mo że nie wszyst kim
to od po wia da ło? Z in for ma cji za miesz cza -
nych od cza su do cza su w po li cyj nej pra sie
(zwy kle z oka zji ja kichś uro czy sto ści al bo
służ bo wych roz ka zów kie ro wa nych do po li -
cjan tów) trud no wy ro bić so bie o nim opi nię.
Z en cy klo pe dycz nej not ki przed wo jen ne go
„who is who” po pol sku pod red. Sta ni sła wa
Ło zy („Czy wiesz kto to jest?”, wyd. Głów -
na Księ gar nia Woj sko wa, War sza wa 1938),
też do wia du je my się nie wie le: praw nik,
nad in spek tor PP w st. spocz., ur. 12 stycz -
nia 1878 r. w Char bi cach Dol nych (woj. łódz -
kie), s. Jó ze fa i Pau li ny z Mi ko ła jew skich.
Oże nił się w 1908 r. z Eu ge nią Bli kle (z ro -
dzi ny zna nych cu kier ni ków war szaw skich
– przyp. J. Pac.). Ukoń czył gim na zjum
w Ło dzi i wy dział pra wa na uni wer sy te cie
w Ka za niu (Ro sja, 1906 r.). W 1915 r. wstą -
pił do Stra ży Oby wa tel skiej w War sza wie.
Od 1916 r. w Mi li cji Miej skiej tam że.
W 1917 r. zor ga ni zo wał pierw szą szko łę PP.
W 1918 r. na czel nik urzę du śled cze go m.st.
War sza wy, na stęp nie pre zy dent po li cji tam że.
Na czel nik Wy dzia łu Bez pie czeń stwa
w MSW. Or ga ni za tor PP w kra ju. Od 1 lip -
ca 1919 r. ko men dant PP woj. war szaw skie -
go. Od 1 kwiet nia 1922 do 10 mar ca 1929
za stęp ca ko men dan ta głów ne go PP. Po przej -
ściu w stan spo czyn ku no ta riusz w Ło dzi,
od 1934 r. w Piotr ko wie Try bu nal skim. Au -
tor: „Mo je wspo mnie nia po li cyj ne” (1926),
„Ta jem ni ce” (no we le) oraz sze reg ar ty ku łów
spo łecz nych i za wo do wych w pra sie co dzien -
nej i bran żo wej (po li cyj nej). Od zna cze nia:
Or der Od ro dze nia Pol ski, fran cu ska Le gia
Ho no ro wa. I na ko niec not ki bio gra ficz nej

ad res za miesz ka nia pań stwa War dę skich:
Piotr ków Tryb., pl. Ko ściusz ki 8, Tel. 13-03. 

Re jen ta Hen ry ka War dę skie go z Piotr ko -
wa Tryb. wy mie nia Wy kaz no ta riu szów 
Rze czy po spo li tej Pol skiej z 1938 r. Rów nież
w Ar chi wum Pań stwo wym te go mia sta,
w spi sie in sty tu cji wy mia ru spra wie dli wo ści,
pod poz. 165, wid nie je wpis do ty czą cy kan -
ce la rii H. War dę skie go, dzia ła ją cej tam od
ro ku 1934 do 1951. I to wszyst kie śla dy pro -
wa dzą ce w prze szłość.

„MO JE WSPO MNIE NIA 
PO LI CYJ NE”
Gdy by nie za in te re so wa nia li te rac kie Hen -
ry ka War dę skie go, je go za mi ło wa nie do hi -
sto rii i od no to wy wa nia bie żą cych zda rzeń,
pew nie ni gdy nie po zna li by śmy szcze gó łów
je go bio gra fii z lat 1914–1922. Nie po zna li -
by śmy też ob ra zu na sze go kra ju, wi dzia ne go
ocza mi by stre go ob ser wa to ra, ja kim bez wąt -
pie nia był au tor „Mo ich wspo mnień po li cyj -
nych”. 

Książ ka uka za ła się dru kiem w 1926 r.
i do dziś sta no wi bo ga te źró dło in for ma cji
o tra gicz nych dzie jach War sza wy oraz jej
miesz kań ców. Mó wi o bu dzą cej się po la tach
nie wo li toż sa mo ści na ro do wej i two rze niu
zrę bów no wej pań stwo wo ści. O bu do wa niu
pol skiej ad mi ni stra cji oraz o od po wie dzial -
no ści za bez pie czeń stwo oby wa te li i po rzą -
dek w mie ście. A przede wszyst kim jest
zna ko mi tym przy czyn kiem do po zna nia hi -
sto rii po li cyj nej for ma cji. 

Hen ryk War dę ski, opi su jąc ko le je swe go
ży cia, po mi ja wąt ki oso bi ste. Z je go książ ki
nie do wie my się, nie ste ty, ja ki był na co
dzień nad in spek tor PP Hen ryk War dę ski. Ja -
kie miał przy zwy cza je nia, upodo ba nia ku li -
nar ne, pa sje i sła bost ki. Nie po zna my też
je go ro dzi ny (na wet tej naj bliż szej), zna jo -
mych, przy ja ciół i wro gów. 

ME CE NAS W MUN DU RZE
Hen ryk War dę ski od po cząt ku po by tu w War -
sza wie zwią zał się z gru pą dzia ła czy spo łecz -
nych zjed no czo nych wo kół idei utwo rze nia
od dzia łów sa mo obro ny i uchro nie nia lud no -
ści przed kon se kwen cja mi re wo lu cyj nej anar -

chii po opusz cze niu mia sta przez woj ska oku -
pa cyj ne. Już we wrze śniu 1914 r. wy stą pi li
oni z ini cja ty wą po wo ła nia Ko mi te tu Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go, w któ rym prze wi dzia -
no sek cje Stra ży Oby wa tel skiej. Pre ze sem
ko mi te tu zo stał przed sta wi ciel pol skiej ary -
sto kra cji ksią żę Zdzi sław Lu bo mir ski. 

Mi mo trud no ści naj roz ma it szych, na po ty ka -
nych ze stro ny władz ro syj skich – pi sał Hen ryk
War dę ski w swych „Wspo mnie niach…” – już
w pierw szych dniach paź dzier ni ka 1914 r.
skom ple to wa no cał ko wi cie per so nel ad mi ni -
stra cyj ny trzy na stu ko mi sa ria tów war szaw -
skich i dwóch pra skich, i dla każ de go
ko mi sa ria tu przy go to wa no po kil ku dzie się ciu
przo dow ni ków. 

To by li pierw si sto łecz ni po li cjan ci, wśród
któ rych zna lazł się też 36-let ni ad wo kat
Hen ryk War dę ski. Przy dzie lo no go do I
ko mi sa ria tu SO, miesz czą ce go się w lo ka lu

Zapomniany
komendant

W latach dwudziestych ubiegłego
stulecia przez blisko dekadę Henryk
Wardęski był osobą nr 2
w policyjnej formacji – zastępcą
komendanta głównego Policji
Państwowej, w stopniu
nadinspektora. Współtworzył
policyjny korpus II RP i był jednym
z jego filarów. Jednak po kilkunastu
latach nienagannej służby odszedł
z szeregów formacji. Dlaczego?
Miał wtedy 52 lata.
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daw ne go cyr ku łu ro syj skie go przy Kra kow -
skim Przed mie ściu 1, obok ko ścio ła św. Krzy -
ża. Człon ko wie stra ży nie no si li jesz cze
mun du rów ani uzbro je nia. Czap ka ma cie jów -
ka z bla sza nym znacz kiem sy ren ki oraz bia -
ło -czer wo na opa ska na le wym ra mie niu by ły
je dy ny mi atry bu ta mi wła dzy. Bro nią zaś by ły
gu mo we pał ki, któ re zwi nię te w ob wa rza nek
ukry wa no w kie sze niach palt lub ma ry na rek.
Wszel ka broń pal na by ła za bro nio na. Jej po -
sia da nie gro zi ło po waż ny mi kon se kwen cja mi.

Pod sta wo we za ję cie straż ni ków po le ga ło
na pa tro lo wa niu ulic i czu wa niu nad bez pie -
czeń stwem miesz kań ców, na po rząd ku dzien -
nym by ły bo wiem wła ma nia, kra dzie że
i na pa dy roz bój ni cze. Nie ste ty, sku tecz ność
wy kryw cza ów cze snych stró żów pra wa by ła
zni ko ma. O ile prze stęp ca nie zo stał uję ty
na go rą cym uczyn ku, rzad ko kie dy sta wał
przed są dem. Lep sze efek ty no to wa no
w zwal cza niu prze my tu al ko ho lu i nie le gal ne -
go wy szyn ku.

Po li cyj ne go fa chu uczył się więc Hen ryk
War dę ski nie w szko łach, lecz „na uli cy”,
w Stra ży Oby wa tel skiej i Mi li cji Miej skiej,
któ rą po wo ła no w War sza wie 1 lu te go 1916
r. Te dwie or ga ni za cje po rząd ko we by ły za -
rod kiem póź niej szej Po li cji Pań stwo wej,
w któ rej sze re gach zna la zło się wie lu by łych
człon ków tych or ga ni za cji, m.in. Ma rian Bo -
rzęc ki – ko men dant głów ny PP w la tach
1923–1926.

W Mi li cji Miej skiej Hen ryk War dę ski
awan so wał do stop nia pod ko mi sa rza i ob jął
sta no wi sko za stęp cy ko men dan ta XI ko mi -
sa ria tu. Kie ro wał tam dzia łem są do wym.
1 sierp nia 1917 r., po dwóch la tach su mien -
nej służ by, do cze kał się wresz cie tzw. jaj ka
ko mi sar skie go na rę ka wie mun du ru (sto pień
ko mi sa rza) i ob jął kie row nic two XI ko mi sa -
ria tu. Na resz cie mo głem urzą dzić służ bę we -
dług swe go zro zu mie nia. Na resz cie prze sta łem
się krę po wać ner wo wym i gwał tow nym czło -
wie kiem, któ ry przez swój upór i dy le tan tyzm
nie raz kom pro mi to wał or ga ni za cję – pi sał
o swym by łym prze ło żo nym.

W RO LI NA UCZY CIE LA
I ŚLED CZE GO
Zmia ny prze pro wa dzo ne przez kom. War dę -
skie go w pod le głej jed no st ce i osią ga ne wy -
ni ki mu sia ły zo stać za uwa żo ne i do ce nio ne
przez prze ło żo nych, sko ro już pół ro ku póź -
niej za no to wał: w stycz niu 1917 r. po su nię to
mnie na nad ko mi sa rza i kie row ni ka sek cji
czwar tej – wy szko le nia. Pra co wał tam ra zem
z nad kom. Bo rzęc kim, kie row ni kiem sek cji
trze ciej od spraw han dlo wych, sa ni tar nych
i bu dow la nych. Ra zem też pro wa dzi li za ję cia
dla funk cjo na riu szy MM w pierw szej szko le
po li cyj nej, któ rej – de cy zją ów cze sne go kie -
row nic twa spraw we wnętrz nych – był or ga -

ni za to rem i kie row ni kiem. Rów no le gle
na róż ne go ro dza ju kur sach szko lił w za kre sie
pra wa przy szłą ka drę wyż szych urzęd ni ków
ad mi ni stra cji pań stwo wej. 

Za ję ty od świ tu do no cy ca ło dzien ną or ką
– jak pi sał – wy szko lił wie lu fre kwen tan tów,
ale ten wy si łek od bił się na je go zdro wiu.
Z po wo du ostre go bó lu gar dła, bę dą ce go
skut kiem cią głych wy kła dów, mu siał prze -
rwać pra cę dy dak tycz ną. Aku rat był wa kat
na sta no wi sku kie row ni ka sek cji dru giej ds.
są do wych, kry mi nal nych i dys cy pli nar nych.
Pro po zy cję na czel ni ka Mi li cji Miej skiej 
Mie czy sła wa Sza ciń skie go przy jął więc jak
wy ba wie nie. Był prze cież praw ni kiem.
A do te go ob da rzo nym ta len tem pi sar skim.
Dzię ki te mu ten roz dział je go Wspo mnień 
po li cyj nych czy ta się jak do bry kry mi nał.

Na stęp ne zresz tą rów nież, bo wiem w li sto -
pa dzie 1918 r. skoń czy ła się oku pa cja War -
sza wy. Pol ska od zy ska ła nie pod le głość
i przy stą pi ła do or ga ni zo wa nia struk tur ad mi -
ni stra cji. Nad kom. War dę skie mu, nie ja ko
z urzę du, przy dzie lo no po nie miec kiej po li -
cji kry mi nal nej po miesz cze nia w Ra tu szu,
do ku men ta cję i kil ku na stu agen tów, któ rych
po roz bro je niu na tych miast zwol nił ze służ -
by, za stę pu jąc ich pol ski mi mi li cjan ta mi
z MM.

BOL SZE WIK NA PAŃ STWO WEJ
SŁUŻ BIE
30 li sto pa da 1918 r. Hen ryk War dę ski
– za na mo wą Ma ria na Bo rzęc kie go, pia stu ją -
ce go w MSW funk cję na czel ni ka Wy dzia łu
Po li cji – zło żył re zy gna cję ze służ by w Mi li -
cji Miej skiej, aby już na stęp ne go dnia zna -
leźć się w kie ro wa nym przez Bo rzęc kie go
wy dzia le. Kil ka dni póź niej mi ni ster SW Sta -
ni sław Thu gutt pod pi sał de kret no mi na -
cyj ny nad kom. Hen ry ka War dę skie go na kie -
row ni ka Pre zy dium Po li cji w War sza wie. 
Po nie waż uczy nił to mi ni ster rzą du le wi co -

we go, Tym cza so we go Rzą du Lu do we go 
Re pu bli ki Pol skiej, pra sa pra wi co wa okrzyk -
nę ła no we go kie row ni ka po li cji „bol sze wi -
kiem”. Zu peł nie nie słusz nie, gdyż ni gdy nie
prze ja wiał on skłon no ści ko mu ni stycz nych.
Miał po glą dy li be ral ne, da le kie od wszel kich
eks tre mi zmów.

Ję drzej Mo ra czew ski na sta no wi sku pre -
mie ra prze trwał za le d wie dwa mie sią ce.
Zdą żył jed nak pod pi sać de kret (1 stycz nia
1919 r.) o po wo ła niu Po li cji Ko mu nal nej.
Na je go pod sta wie wszy scy do tych cza so wi
ofi ce ro wie PK po zo sta li w służ bie pań stwo -
wej. Zło ży li je dy nie przy się gę służ bo wą
przed no wym mi ni strem SW Sta ni sła wem
Woj cie chow skim.

15 lu te go 1919 r. Mi li cja Miej ska m.st.
War sza wy prze sta ła for mal nie ist nieć, 
prze kształ co na w Po li cję Ko mu nal ną. Roz -
wią za niu ule gły też Straż Na ro do wa, 
mi li cja PPS i ca ła li sta mi li cji miej skich,
funk cjo nu ją cych w więk szych aglo me ra -
cjach II RP. Kres ist nie niu trzech ostat nich
for ma cji bez pie czeń stwa: Mi li cji Lu do wej,
Woj sko wej Stra ży Ko le jo wej oraz Żan dar me -
rii Kra jo wej przy nio sła usta wa o Po li cji Pań -
stwo wej z 24 lip ca 1919 r., two rząc jed no li tą
for ma cję po li cyj ną o za się gu ogól no kra jo wym
– wła śnie Po li cję Pań stwo wą. Pol ską, su we -
ren ną i apo li tycz ną. W jej sze re gach od na leź -
li się do tych cza so wi funk cjo na riu sze róż nych
mi li cji i stra ży oby wa tel skich, któ rzy zo sta li
po zy tyw nie zwe ry fi ko wa ni przez ko mi sje ka -
dro we. 

Spo dzie wa no się, że ko men dan tem głów -
nym no wej for ma cji zo sta nie Ma rian Bo rzęc -
ki, na czel ny in spek tor Po li cji Ko mu nal nej.
Kie row nic two MSW zde cy do wa ło jed nak
ina czej i zo stał nim inż. Wła dy sław Hen szel
(lat 39), od ma ja 1919 r. ko men dant po łą czo -
nych for ma cji Po li cji Ko mu nal nej i Mi li cji
Lu do wej. 

2 sierp nia 1919 r. Hen ryk War dę ski, awan -
so wa ny na sto pień in spek to ra, po wo ła ny 
zo stał na sta no wi sko ko men dan ta PP Okrę -
gu I War szaw skie go. Przez 3 la ta do wo dził
naj więk szym gar ni zo nem po li cyj nym w kra -
ju, li czą cym w po cząt kach lat dwu dzie stych
ubie głe go stu le cia oko ło 2 tys. funk cjo na riu -
szy. Prze żył na jazd bol sze wi ków na Pol skę
i „cud nad Wi słą”. Mi mo że w je go okrę gu
to czy ły się dzia ła nia wo jen ne, z peł nym po -
świę ce niem wy peł niał swo je obo wiąz ki bez -
po śred nio na te re nach przy fron to wych. 

10 mar ca 1922 r. nie spo dzie wa nie we zwa -
ny zo stał do ga bi ne tu wi ce mi ni stra SW 
Ju liu sza Du ni kow skie go, z któ re go rąk otrzy -
mał akt no mi na cyj ny na sto pień nad in spek -
to ra oraz roz kaz prze nie sie nia na no we
sta no wi sko – za stęp cy ko men dan ta głów ne -
go PP. Jak pi sze w swej książ ce, by ło to dla
nie go du żym za sko cze niem, gdyż w okre sie
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do wo dze nia Okrę giem nr I ni gdy nie otrzy -
my wał żad nych po chwał ani od zna czeń,
a zwierzch ni cy spra wia li wra że nie, jak by
w ogó le nie in te re so wa ło ich to, jak pra cu je
po li cja w woj. war szaw skim. Po nie waż za wsze
uwa żał, że prze ło żo nym się nie od ma wia,
stuk nął tyl ko ob ca sa mi i po dzię ko wał za za -
ufa nie.

22 mar ca 1922 r. wró cił na ul. No wy Świat,
gdzie mie ści ła się Ko men da Głów na PP.
Przez 7 lat i 2 mie sią ce był za stęp cą trzech
ko men dan tów głów nych: Mi cha ła Ba je ra,
Ma ria na Bo rzęc kie go i gen. Ja nu sza Ma le -
szew skie go. Z pew no ścią naj le piej mu się
współ pra co wa ło z tym dru gim, z któ rym łą -
czy ły go kil ku na sto let nie sto sun ki ko le żeń -
skie. Mu siał więc za pew ne moc no prze żyć
rok 1926 i wy pad ki ma jo we w War sza wie,
w wy ni ku któ rych ko men dan ta Bo rzęc kie go
zwol nio no ze sta no wi ska i aresz to wa no.
Po tych wy da rze niach pra co wał jesz cze 3 la ta,
nim zde cy do wał się odejść na eme ry tu rę.
Zro bił to 4 lip ca 1929 r. Na py ta nie, dla cze go,
nie zna la złem od po wie dzi w do stęp nych mi
źró dłach.

Hen ryk War dę ski ze rwał też ze śro do wi -
skiem po li cyj nym. Nie na pi sał rów nież dal -
sze go cią gu swych po li cyj nych wspo mnień.
Zmarł 21 lip ca 1951 ro ku, o czym in for mu je
le d wo wi docz na da ta na pły cie na grob nej.
Żo na Eu ge nia prze ży ła go o 10 lat i je den
dzień.

Z RODZINNEGO ARCHIWUM
Szu ka jąc in for ma cji do ty czą cych nad insp.
Hen ry ka War dę skie go, za stęp cy ko men danta
głów ne go Po li cji Pań stwo wej w la tach
1922–1929, do tar łem m.in. do prof. An drze ja
Bli klego, pre ze sa ra dy nad zor czej ist nie ją cej
od 1869 r. ro dzin nej fir my cu kier ni czej A. Bli -
kle sp. z o.o. Pro fe sor jest przed sta wi cie lem
czwar te go po ko le nia ro dzi ny zna nych cu kier -
ni ków war szaw skich. Z za wo du jest in for ma -
ty kiem, człon kiem Ra dy Ję zy ka Pol skie go
i Fun da cji Kul tu ry Pol skiej. Po pro si łem go
o zwe ry fi ko wa nie in for ma cji – uzy ska nej od
osób trze cich – czy Eu ge nia Bli kle, z któ rą
Hen ryk War dę ski za warł w 1908 r. zwią zek
mał żeń ski, po cho dzi ła z ro dzi ny za ło ży cie la
fir my Bli kle – An to nie go Ka zi mie rza? Je śli tak
– czy w ar chi wach ro dzin nych po zo sta ły ja kieś
do ku men ty, zdję cia, za pi ski, któ re mógł bym
ewen tu al nie wy ko rzy stać, przy go to wu jąc
tekst? 

Prof. Bli kle po twier dził e -ma ilem ten fakt,
pi sząc, że Hen ryk War dę ski był rze czy wi ście
oże nio ny z Eu ge nią Bli kle, ale to chy ba wszyst -
ko, co o nim wie my. Ro bi my te raz po rząd ki
w na szych ro dzin nych ar chi wach, więc mo że coś
jesz cze znaj dzie my. Do dał jed nak, że z okre su
mię dzy woj nia nie wie le po zo sta ło pa mią tek
i zdjęć, gdyż w więk szo ści po chło nę ła je wo -

jen na za wie ru cha. Obie cał, że je śli na tra fi
na ja kiś do ku ment zwią za ny z ko men dan tem
War dę skim, udo stęp ni go na szej re dak cji.

Prof. An drzej Bli kle do trzy mał sło wa. Tuż
po uka za niu się nu me ru z ar ty ku łem, otrzy -
ma łem e -ma il z fo to gra fią (por tre tem) ko -
men dan ta War dę skie go, na któ rej od wro cie
wid nie je od ręcz ny do pi sek na nie sio ny (ołów -
kiem) rę ką Je rze go Bli kle, oj ca pro fe so ra. Pi -
sow nia ory gi nal na: mąż sio stry An to nie go
Bli kle (Ge no we fy), Hen ryk War dę ski, ad wo kat
– póź niej w/Ko men dant Po li cji na ca łą Pol -
skę, 1918–1919 (?) za stęp ca Ma li szew skie go,
na stęp nie re jent w Ło dzi, póź niej w Piotr ko wie
Tryb. Zmarł w Piotr ko wie. 

W not ce są pew ne nie ści sło ści: w la tach
1918–1919 Hen ryk War dę ski był na czel ni -
kiem Urzę du Śled cze go m.st. War sza wy, póź -

niej na czel ni kiem Wy dzia łu Bez pie czeń stwa
w MSW, a od 1 lip ca 1919 r. ko men dan tem
PP woj. war szaw skie go. Od ro ku 1922
do 1929 był za stęp cą trzech ko men dan tów
głów nych PP, ko lej no: Mi cha ła Ba je ra, Ma -
ria na Bo rzęc kie go i gen. Ja nu sza Ma le szew -
skie go (nie: Ma li szew skie go). 

Dzię ku je my Pa nu Pro fe so ro wi za prze sła -
ne nam zdję cie i zgo dę na je go pu bli ka cję.
Nie by ło ono do tąd za miesz cza ne w pra sie.
Ma my na dzie ję, że pod czas re ma nen tu w ro -
dzin nym ar chi wum od naj dą się jesz cze in ne
świa dec twa tam tej epo ki, zwią za ne z po sta -
cią ko men dan ta Po li cji Pań stwo wej nad insp.
Hen ry ka War dę skie go.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. An drzej Mi tu ra, ar chi wum

Ko men dant War dę ski tłu ma czem

W 1926 w książ ce pt. Mo je wspo mnie nia po li cyj ne
Hen ryk War dę ski pi sał mię dzy in ny mi o for mo wa nych
w koń cu 1914 r. le gio nach pol skich Wi tol da Gor czyń -
skie go, ma ją cych wal czyć u bo ku Ro sjan z ar mią nie -
miec ką:
(…) z ini cja ty wy zie mia ni na, nie ja kie go Wi tol da Gor -
czyń skie go, po wstał w Pu ła wach pierw szy za czą tek
le gio nu pol skie go, sfor mo wa ny na za sa dach or ga ni -
za cji dru żyn po spo li te go ru sze nia. Ko mi tet na ro do wy,
po dłuż szych per trak ta cjach z w. ks. Mi ko ła jem, uzy -
skał po zwo le nie two rze nia dal szych dru żyn z włą cze -
niem ich do ar mii re gu lar nej (…). Le gio ny Gor czyń-
skie go mia ły być rów no waż ni kiem le gio nów Pił sud -
skie go, któ re by ły so lą w oku Ro sjan.
Swój tekst nad insp. War dę ski wzbo ga cił wier szem ro syj skie go po ety Osi pa Man -
delsz ta ma (1891–1938) pt. Po la cy, któ ry uka zał się na ła mach ty go dni ka „Ni wa”
(ros.), a po wstał naj praw do po dob niej pod ko niec 1914 r., w okre sie for mo wa nia 
Le gio nów.

Po la cy, wszak nie ma sen su
W bo ha ter skich strzel ców czy nach!
Nie po pły nie wstecz ko ry tem
Sza ra Wi sła po ni zi nach!

Czyż by nie po kry ły śnie gi
Na szych ste pów su chej tra wy
Czyż przy stoi się opie rać
O Habs bur gów kĳ kosz la wy?

Po nie waż nie zo stał do tąd udo ku men to wa ny wcze śniej szy prze kład te go wier sza
na ję zyk pol ski, moż na z nie mal stu pro cen to wą pew no ścią stwier dzić, że pierw szym
je go tłu ma czem był wła śnie Hen ryk War dę ski. Dzię ki nie mu też po raz pierw szy utwór
ten po ja wił się na za cho dzie Eu ro py.
Czy za wo do wy po li cjant był pierw szym pol skim tłu ma czem Man delsz ta ma? – za sta -
na wiał się przed la ty na ła mach „Ty go dni ka Li te rac kie go” (1971) Piotr Mit zner, jak by
po wąt pie wa jąc w ta ką moż li wość. Nie zna lazł jed nak ar gu men tów na „nie”.
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N a stęp ną śmier tel ną ofia rą obo wiąz ku
był st. post. To masz Sto lar ski z Ko -
men dy m.st. War sza wy. Zgi nął 31 sierp -

nia pod ko ła mi tram wa ju, peł niąc służ bę
pa tro lo wą w cen trum sto li cy. Po li cjant stra cił
obie no gi, nim na de szła po moc, zmarł z upły -
wu krwi.

2 wrze śnia st. post. Jó zef Cy wiń ski
i post. Jó zef Za gal ski, pa tro lu jąc no cą trakt
nad wi ślań ski w po bli żu wsi Se ce min, pow.
so chań ski (woj. war szaw skie), wpa dli w za -
sadz kę przy go to wa ną przez ban dę ra bun ko -
wą. Pierw szy padł Za gal ski, Cy wiń skie mu
za ciął się ka ra bin. Ban dy ci bez skru pu łów po -
dziu ra wi li go ku la mi.

Te go sa me go dnia post. Sta ni sław Ku ba,
pa tro lu jąc szo sę w po bli żu fol war ku Ja nów,
ko ło Miń ska Mazowieckiego, za uwa żył
dwóch po dej rza nych męż czyzn pro wa dzą -
cych ko nia. Po sta no wił ich wy le gi ty mo wać.
W trak cie prze glą da nia do ku men tów je den
z nich za ata ko wał po li cjan ta no żem. Na
sku tek ob ra żeń po ste run ko wy po kil ku go -
dzi nach zmarł. Zmarł rów nież je den z ban -
dy tów, po strze lo ny przez bro nią ce go się
po li cjan ta.

15 wrze śnia post. An to ni Kraw czyk
z woj. kie lec kie go zo stał za bi ty pod czas peł -
nie nia służ by war tow ni czej przy ma ga zy nach
żyw no ścio wych.

17 wrze śnia przo d. Wik tor Sztorc, idąc
ul. Kon stan ty now ską w Ło dzi, ob rzu co ny
został gra dem ka mie ni przez kil ku na stu 
nie zi den ty fi ko wa nych na past ni ków. Na sku -
tek od nie sio nych ob ra żeń po li cjant zmarł
w szpi ta lu.

5 paź dzier ni ka na ul. Ewan ge lic kiej w Beł -
cha to wie, pow. piotr kow ski, do ko na no za ma -
chu na przo dow ni ka PP An to nie go
Fla ka. Jak wy ka za ło śledz two, zbrod ni do -
ko na no z ze msty za bez kom pro mi so wość
funk cjo na riu sza w sto sun ku do kry mi na li -
stów i ko mu ni stycz nych wy wro tow ców. 

Do koń ca 1919 r. zgi nę ło jesz cze sied miu
po li cjan tów. Wszy scy na służ bie, wszy scy
na sku tek po strza łu. Je dy nie post. Piotr
Fał czyń ski z po ste run ku w Brzo zie, pow.
ko zie nic ki, zo stał be stial sko za tłu czo ny mo -
ty ka mi i ło pa ta mi przez miesz kań ców wsi
i ro dzi nę de zer te ra, któ re go po le co no mu za -
trzy mać i do pro wa dzić do po ste run ku. Po li -
cjant zmarł, nim przy by ła po moc.

CO TY DZIEŃ PO GRZEB
Rok 1920 był jesz cze bar dziej tra gicz ny dla
mło dej for ma cji po li cyj nej. W kra ju two rzy ły
się do pie ro zrę by pań stwo wo ści, sza la ła in -
fla cja, anar chia i ko rup cja by ły wszech obec -
ne. Pa no wał głód, któ ry był jed ną z przy czyn
na ra sta ją cej prze stęp czo ści. Roz bo je, za bój -
stwa i na pa dy by ły na po rząd ku dzien nym.
Spe cja li zo wa ły się w tym licz ne, do brze zor -

ga ni zo wa ne ban dy, dla któ rych ży cie ludz kie
nie mia ło więk szej war to ści.

Stan bez pie czeń stwa do dat ko wo jesz cze
po gar sza ła sy tu acja na Kre sach Wschod nich,
w tym ak tyw ność ukra iń skich ter ro ry stów,
a póź niej woj na z bol sze wic ką Ro sją.

Po li cyj ne sta ty sty ki od no to wa ły w tym 
ro ku 70 ofiar śmier tel nych. Naj wię cej w wo -
je wódz twach lwow skim i tar no pol skim
(po 10), bia ło stoc kim (8) oraz war szaw skim
(7). W bez po śred niej wal ce z ban dy ta mi zgi -
nę ło 23 po li cjan tów, w skry to bój czych za ma -
chach – 9, pod czas le gi ty mo wa nia – 8,
w cza sie in ter wen cji – 3.

Pierw szą śmier tel ną ofia rą 1920 r. był post.
Jó zef Teo fil Ko strze wa z po ste run ku
w Tłusz czu ko ło War sza wy. Zgi nął 15 stycz -
nia z rąk nie zi den ty fi ko wa nych ban dy tów
pod czas służ by pa tro lo wej. Ostat nią – post.
Ste fan Ste fa now ski z War sza wy, któ ry po -
legł 30 grud nia, uczest ni cząc w ob ła wie
na ban dy tów na osie dlu Tar gó wek.

Da ni nę krwi zło ży li tak że funk cjo na riu sze
PP pod czas woj ny pol sko -ro syj skiej 1920 r.
Zgi nę ło ich 26, ale nie we fron to wych oko -
pach, tyl ko w po tycz kach z prze wa ża ją cy mi
si ła mi wro ga, kie dy bro ni li swych jed no stek
lub za bez pie cza li ewa ku ację urzę dów pań -
stwo wych. Pa dli od kul bol sze wic kich i ko -
zac kich sza bel. 

28 lip ca szwa dron ko za ków na padł na po -
ste ru nek PP w Cho ło jo wie, w pow. ra dzie -
chow skim (woj. tar no pol skie). Je go za ło ga:
st. post. An to ni Cho ro stec ki oraz po ste -
run ko wi Sta ni sław Grab czyń ski, Jan Ja -
błoń ski i Sta ni sław Łu ka sie wicz bro ni li
się do ostat nie go na bo ju. Ko men dant Cho ro -
stec ki zgi nął od ku li, po zo sta łych przy ży ciu

Bohaterowie
obowiązku
6 sierpnia 1919 r., niespełna dwa tygodnie po utworzeniu Policji
Państwowej, zginął posterunkowy Jan Szczepański. Był pierwszym
funkcjonariuszem tej formacji, który poległ na służbie, biorąc udział
w obławie na bandytów w pow. sierpeckim (woj. warszawskie).
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po li cjan tów zwią za no, po czym za sie czo no
sza bla mi. 

W ta ki sam be stial ski spo sób za mor do wa -
no w lip cu i sierp niu 1920 r. st. przod. Ma -
ria na Sta ru cho wi cza z po ste run ku
w Bro dach (woj. tar no pol skie), post. Ma ria -
na Ze rge ra z Ko men dy Po wia to wej PP
w Bó br ce (woj. lwow skie), post. Woj cie cha
Gol ca z po ste run ku w To ma szo wie (woj.
bia ło stoc kie) i kil ku na stu in nych kre so wych
po li cjan tów. Bol sze wi cy jeń ców nie bra li. 

TRA GICZ NY ROK 1924
Naj bar dziej tra gicz ny dla Po li cji Pań stwo wej
był rok 1924. W wal ce z prze stęp czym pod -
zie miem stra ci ło wów czas ży cie 77 po li cjan -
tów, w zde cy do wa nej więk szo ści na Kre sach
Wschod nich (w woj. po le skim – 14, wi leń -
skim – 13, no wo gródz kim – 11, wo łyń skim
– 8, tar no pol skim – 7). By ła to m.in. kon se -
kwen cja wy ko ny wa nia przez po li cję obo -
wiąz ków stra ży gra nicz nej i zma gań
z ro syj ski mi dy wer san ta mi, któ rzy ca ły mi
ban da mi prze ni ka li na te ry to rium Pol ski.

Wie czo rem, 17 ma ja 1924 r., gra ni cę pań -
stwo wą prze kro czy ła oko ło 30-oso bo wa ban da
uzbro jo na m.in. w gra na ty i ka ra bi ny ma szy no -
we. W cza sie ra bo wa nia mia stecz ka Krzy wi cze
(woj. wi leń skie) dy wer san ci ostrze la li po ste -
ru nek PP, za bi ja jąc post. Ja na Su row skie go.
Po na pa dzie, wy co fu jąc się w kie run ku gra ni cy,
so wiec cy ban dy ci na tknę li się na dwóch po ste -
run ko wych po wra ca ją cych z pa tro lu. W trak cie
wy mia ny ognia za strze lo ny zo stał post. Fe liks
Gra lew ski. Ran ne go post. An to nie go
Urbań skie go zma sa kro wa no kol ba mi ka ra bi -
nów, odar to z odzie ży, po czym wrzu co no
do rze ki. Po li cjant cu dem prze żył, ale do służ -
by już nie wró cił.

Jesz cze bar dziej dra ma tycz ny fi nał miał na -
pad kil ku dzie się cio oso bo wej, bar dzo do brze
uzbro jo nej so wiec kiej ban dy na przy gra nicz ne
po wia to we mia stecz ko Stołp ce w woj. no wo -
gródz kim. Ban dy ci przedar li się do Pol ski
w no cy z 3 na 4 sierp nia. Naj pierw po prze ci -
na li wszyst kie po łą cze nia te le gra ficz ne i te -
le fo nicz ne, ob sta wi li mia stecz ko pa tro la mi,
po czym roz po czę li pla no wą ak cję. Jej ce lem
by ło zdo by cie i znisz cze nie urzę dów pań -
stwo wych, w tym sie dzi by sta ro stwa oraz ko -
men dy po wia to wej i po ste run ku miej skie go
po li cji. Atak trwał go dzi nę. W nie rów nej 
wal ce zgi nął urzęd nik sta ro stwa i sied miu po -
ste run ko wych: Ber nard Foss, Igna cy Ko -
rziuk, Ka zi mierz Kwa śniew ski, Pa weł
Li sie wicz, Ry szard Ma ty jasz kie wicz,
Lu cjan Ro stek i Sta ni sław Wojd era.

W wy ni ku zor ga ni zo wa nej na tych miast ak -
cji po ści go wej uję to kil ku na stu ban dy tów,
ode bra no też fur man ki z łu pem, kil ka ka ra bi -
nów ma szy no wych i wie le amu ni cji. Stra ty
by ły jed nak nie po we to wa ne.

CZEŚĆ PO LE GŁYM PO LI CJAN TOM!
W ca łym dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym
(od 24 lip ca 1919 r. do 31 lip ca 1939 r.) kor -
pus Po li cji Pań stwo wej stra cił 646 funk cjo na -
riu szy, któ rzy po le gli śmier cią chwa leb ną,
na służ bie. Ponad po ło wa z nich zgi nę ła w bez -
po śred niej wal ce z ban dy ta mi, oko ło 10 proc.
w skry to bój czych za ma chach, co pią ty pod czas
in ter wen cji (le gi ty mo wa nia, re wi zji, eskor ty,
przy wra ca nia za kłó co ne go po rząd ku). W sta -
ty sty kach tych uj mo wa no tak że po li cjan tów,
któ rzy po nie śli śmierć na służ bie w wy ni ku
nie szczę śli we go zda rze nia: naj czę ściej by ły to
wy pad ki ko le jo we, po trą ce nia przez sa mo cho -
dy i uto nię cia. Do ka te go rii „in ne oko licz no -
ści” za li cza no przy pad ki jed nost ko we, ta kie
jak np. śmierć pod czas lo tu służ bo we go czy
nie ostroż ne ob cho dze nie się z bro nią. 

Kwa li fi ko wa nie po li cjan tów na „li stę
chwa leb ną” nie od by wa ło się au to ma tycz nie.
W 1931 r. roz ka zem nr 520 ko men dan ta
głów ne go PP gen. insp. Ja nu sza Ja gry m -Ma -
le szew skie go po wo ła na zo sta ła spe cjal na
ko mi sja, któ ra zwe ry fi ko wa ła wszyst kie oko -

licz no ści zgo nów, spraw dza jąc, czy da ny
przy pa dek za słu gi wał na upa mięt nie nie. Je -
śli w to ku do cho dze nia stwier dzo no ja kieś
„błę dy w sztu ce”, lek ko myśl ność, bra wu rę
czy zła ma nie prze pi sów służ bo wych przez
kan dy da ta, wnio sek był od rzu ca ny. 

20 czerw ca 1931 r. w sie dzi bie Ko men dy
Głów nej PP, miesz czą cej się wów czas u zbie -
gu ulic Świę to krzy skiej i No we go Świa tu
w War sza wie, uro czy ście otwar to sa lę ho no -
ro wą dla uczcze nia pa mię ci po po le głych
w służ bie ofi ce rach i sze re go wych Po li cji 
Pań stwo wej. W jej ścia ny wmu ro wa no mar -
mu ro we ta bli ce z wy ry ty mi na zwi ska mi
funk cjo na riu szy oraz da ta mi ich śmier ci.
W dniu od sło nię cia tych ta blic wid nia ło
na nich 501 na zwisk „gra na to wych bo ha te -
rów”, jak okre śli ła ich pra sa. Ty go dnik
„Na Po ste run ku” do dał jesz cze: Ich śmierć
i pa mięć o ich bo ha ter skich czy nach bę dzie
bodź cem dla ży wych do dal szej ofiar nej służ by
dla do bra Rze czy po spo li tej.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Na Po ste run ku”
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Za koń cze nie woj ny z bol sze wic ką Ro sją
w 1920 r. nie przy nio sło uspo ko je nia
na wschod nich ru bie żach Rze czy po spo -

li tej. Pod pi sa ny 18 mar ca 1921 r. Ry ski Trak -
tat Po ko jo wy re gu lo wał kwe stie spor ne, ale
tyl ko na pa pie rze. W rze czy wi sto ści śmierć
zbie ra ła tu na dal ob fi te żni wo.

Na pa dy ra bun ko we, gra bie że, kon tra ban -
da, ata ki ter ro ry stycz ne ko mu ni stycz nych
bo jó wek, agi ta cja so wiec kich pro wo ka to rów
by ły nie mal że co dzien no ścią. W sa mym tyl -
ko 1924 r. po li cyj ne sta ty sty ki od no to wa ły
na po gra ni czu pol sko -so wiec kim 189 na pa -
dów ra bun ko wych i dy wer syj nych oraz 28 
za ma chów sa bo ta żo wych z udzia łem oko -
ło 1000 dy wer san tów. Pol skie wła dze ad mi -
ni stra cyj ne nie by ły w sta nie skrom ny mi
si ła mi opa no wać sy tu acji i za pro wa dzić po -
rząd ku na roz le głej, li czą cej oko ło 2000 km
gra ni cy wschod niej. Na od cin ku 500 km
prze bie ga ła ona la sa mi, 460 km ba gna mi
i bło ta mi, a 450 km te re nem otwar tym i pa -
gór ko wa tym. Za pew nie nie jej szczel no ści
przy ów cze snych moż li wo ściach tech nicz -
nych by ło nie moż li we, stwa rza ło za to do sko -
na łe wa run ki do dzia ła nia dla prze stęp ców
i dy wer san tów.

STOŁP CE
Ów cze sna pra sa peł na jest opi sów be stial -
skich na pa dów, gra bie ży i mor dów do ko-
ny wa nych na Kre sach Wschod nich w po cząt -
kach lat 20. ubie głe go wie ku na pol skiej lud -
no ści. Od by wa ją się one we dług pew nej re gu ły
– pi sał w 1924 r. ty go dnik „Świa to wid”.
– Mniej lub wię cej licz na gru pa kre so wych
oprysz ków zbie ra ła się po tam tej stro nie gra ni -
cy, prze cho dzi ła ją, wdzie ra ła się na wet głę bo -
ko w głąb kra ju, ota cza ła sa mot ne za gro dy,
bra ła łup i ucie ka ła z po wro tem za gra ni cę.
W na pa dach ta kich głów ną ro lę grał za zwy czaj
re wol wer, ka ra bin, nie rzad ko na wet ka ra bin
ma szy no wy. Świad czy to o tem, że ban dy ci
na te ry to rium so wiec kim mie li za wsze du żo cza -
su i spo sob no ści, aże by te na pa dy w spo ko ju
przy go to wać.

W no cy z 3 na 4 sierp nia 1924 r. wy da rzy ło
się jed nak coś, co zbu rzy ło do tych cza so wy
sche mat. Zbrod ni czy napad ban dy bol sze wic -
kiej. 150 zbi rów uzbro jo nych na pa dło na Stołp -
ce. Znisz cze nie sie ci te le fo nicz nej i te le gra ficz nej.
Ban dy ci cięż ko ra ni li te le gra fi stę, za bi li po li -
cjan ta. Wal ka na uli cach mia sta i oko li cach
trwa – do no sił w po nie dział ko wy po ra nek,
4 sierp nia, „Ku rier Wi leń ski” w swo im do dat -

ku nad zwy czaj nym. Jak to zwy kle z ta ki mi
new sa mi by wa, pi sa ne na go rą co za zwy czaj
nie są zbyt do kład ne. Tak by ło i tym ra zem.
Ale już na stęp ne pre cy zo wa ły prze bieg zda -
rzeń. Wy ni ka ło z nich, że o godz. 1.20 ban da
dy wer syj na w si le oko ło 100 lu dzi, uzbro jo -
na w ka ra bi ny ma szy no we i gra na ty, na pa dła
na przy gra nicz ne, po wia to we mia stecz ko
Stołp ce w woj. no wo gródz kim. Po prze kro -
cze niu gra ni cy dy wer san ci znisz czy li wszyst -
kie po łą cze nia te le gra ficz ne i te le fo nicz ne,
oto czy li mia stecz ko pa tro la mi, po czym przy -
stą pi li do wy ko na nia swe go zbrod ni cze go
pla nu. Ich ce lem by ło znisz cze nie urzę dów
pań stwo wych (m.in. sta ro stwa, ko men dy po -
wia to wej i po ste run ku PP, urzę du skar bo we -
go, pocz ty), a tak że sta cji ko le jo wej i aresz tu
miej skie go. Wszyst kich sta wia ją cych opór
mie li na miej scu li kwi do wać. Ban dę po dzie -
lo no na trzy gru py, któ re mia ły jed no cze śnie
za ata ko wać sie dzi bę sta ro stwa, ko men dę po -
wia to wą PP i sta cję ko le jo wą.

Służ bę war tow ni czą przy ka sie skar bo wej
w bu dyn ku sta ro stwa peł nił w tym cza sie
post. Le on Pi kie ra. To do nie go ktoś krzyk -
nął po ro syj sku: „Stać i nie ru szać się z miej -
sca!”. Po li cjant nie usłu chał, bły ska wicz nie
wbiegł do środ ka bu dyn ku, ry glu jąc za so bą
drzwi. Po sy pa ły się strza ły z bro ni ma szy no -
wej i pi sto le tów. Prze by wa ją cy w urzę dzie
dy żur ny sta ro stwa, woź ny oraz po li cjant
rów nież od po wie dzie li ogniem. Z bu dyn ku
sto ją ce go na prze ciw do wal ki włą czył się też
za stęp ca sta ro sty. Po oko ło 15 mi nu tach
ban dy ci wy co fa li się i ru szy li w kie run ku
pocz ty.

ŚMIERĆ PO LI CJAN TÓW
Atak na urząd sta ro sty był jed no cze śnie sy -
gna łem do roz pra wy ze stró ża mi pra wa
i znisz cze nia po li cyj nych jed no stek. Ban dy ci
za ata ko wa li rów no cze śnie sie dzi bę ko men dy
po wia to wej PP przy ul. Szpi tal nej oraz po -
ste ru nek po li cji na dwor cu PKP. Do oświe -
tlo nej dy żur ki ko men dy wrzu ci li przez okno
gra nat, któ ry ogłu szył peł nią ce go służ bę po -
li cjan ta. Huk eks plo zji ze rwał na no gi śpią -
ce go na pię trze kom. Chlu dziń skie go, któ ry
chwy cił ka ra bin i przez okno ostrze li wał na -
past ni ków, unie moż li wia jąc im wtar gnię cie
do bu dyn ku.

Napad na Stołpce
Napad na Stołpce trwał godzinę. W nierównej walce z sowieckimi dywersantami zginęło siedmiu funkcjonariuszy
PP, kilku zostało rannych. Był to najtragiczniejszy epizod w historii polskiej policji okresu międzywojnia.

Zdemolowany urząd pocztowy w Stołpcach

Sowieccy bandyci schwytani podczas pościgu. Od lewej: Karczmarczyk vel Sapiński,
Goriaczko i Joda
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Na po tkaw szy na opór od stro ny uli cy, ban -
dy ci skie ro wa li się na za ple cze ko men dy,
gdzie w bu dyn ku go spo dar czym ulo ko wa no
staj nię. Aku rat trzech po li cjan tów opo rzą dza -
ło tam ko nie. Na wi dok uzbro jo nych na past -
ni ków dwaj ukry li się w sia nie, trze ci
– Ka zi mierz Kwa śniew ski nie zdą żył. A mo że
nie chciał? Ban dy ci po le ci li mu wy pro wa dzić
zwie rzę ta, po czym z zim ną krwią za strze li li
go na uli cy. 

W tym sa mym cza sie in na gru pa dy wer san -
tów za ata ko wa ła dwo rzec ko le jo wy i miesz -
czą cy się tam Po ste ru nek PP. Nim za sko cze ni
po li cjan ci zdą ży li się gnąć po broń, do się gły
ich ku le z ka ra bi nów ma szy no wych. Na miej -
scu zgi nę li po ste run ko wi Lu cjan Ro stek
i Sta ni sław Woj de ra, cięż ko ran ni zo sta li ko -
men dant po ste run ku st. post. Ry szard Ma ty -
jasz kie wicz (zmarł w szpi ta lu) oraz Jó zef
Ci chow ski. Cu dem ura to wał się post. Szew -
czyk, któ ry padł na zie mię i udał za bi te go. 

Opa no waw szy dwo rzec, dy wer san ci znisz -
czy li cen tra lę te le gra ficz ną i na staw nię. Na -
stęp nie zde mo lo wa li urząd pocz to wy.
Zra bo wa li kil ka ty się cy zło tych i pa pie ry war -
to ścio we. 

Usi łu ją cych sta wić im opór po li cjan tów:
Ber nar da Fos sa, Igna ce go Ko rziu ka i Paw ła
Li sie wi cza osa czy li i bez par do nu zli kwi do -
wa li se ria mi z ka ra bi nów. Po tem bez prze -
szkód opa no wa li areszt miej ski (uwol ni li
z nie go 18 prze stęp ców, któ rzy po kil ku go -
dzi nach sa mi do nie go wró ci li), splą dro wa li
skle py Mal ce rzo na, Naj fel da i Cha je ła, ogra -
bi li kil ka na ście miesz kań pry wat nych, po
czym w tar ta ku Ki ta je wi cze za strze li li kie -
row ni ka Gold bau ma i upro wa dzi li 7 ko ni.

Oko ło godz. 2.30, za ła do waw szy łu py
na kil ka fur ma nek, ban dy ci opu ści li w po -
śpie chu mia stecz ko. Do gra ni cy mie li oko -
ło 20 km i żad nej pew no ści, że do trą tam bez
prze szkód.

PO ŚCIG I KA RA
Na pad na Stołp ce trwał go dzi nę. Był naj tra -
gicz niej szym epi zo dem w hi sto rii pol skiej
po li cji okre su mię dzy woj nia. W nie rów nej
wal ce z so wiec ki mi dy wer san ta mi zgi nę ło
sied miu funk cjo na riu szy PP, urzęd nik sta ro -
stwa oraz dwie oso by cy wil ne. Kil ku in nych
po li cjan tów od nio sło ra ny po strza ło we. 

Pierw sza wia do mość o zdo by ciu mia stecz -
ka i ster ro ry zo wa niu je go miesz kań ców do tar -
ła do Urzę du Wo je wódz kie go w No wo gród ku
oraz sta cjo nu ją ce go w oko li cy woj ska do pie ro
w mo men cie, gdy ban dy ci szy ko wa li się już
do uciecz ki. Zor ga ni zo wa na na tych miast ak -
cja po ści go wa do pro wa dzi ła do za trzy ma nia
trzech pierw szych bo jów ka rzy oraz od zy ska -
nia fur ma nek z łu pa mi. Bol sze wic ki od dział
dy wer syj ny roz bił się wte dy na ma łe gru py
i roz pro szył po oko licz nych la sach. Ban dy ci

usi ło wa li na wła sną rę kę, po je dyn czo prze kra -
czać gra ni cę. Po ma ga li im w tym so wiec cy po -
gra nicz ni cy, ostrze li wu jąc pol skich uła nów
i po li cjan tów, któ rzy sta ra li się prze ciąć dy -
wer san tom dro gę uciecz ki. 

Ob ła wa na ko mu ni stycz nych ter ro ry stów
trwa ła do koń ca sierp nia, schwy ta no kil ku na -
stu. Pierw si: Mi ko łaj Go riacz ko, Edward
Karcz mar czyk vel Sa piń ski oraz Piotr Jo da
sta nę li przed są dem do raź nym w No wo gród -
ku 25 sierp nia 1924 r. Go riacz ko i Jo da przy -
zna li się do wi ny, choć pod kre śla li, że dzia ła li
pod przy mu sem. Opi sa li przy tym szcze gó -
ło wo 6-mie sięcz ne szko le nie ter ro ry stycz ne,
pro wa dzo ne przez ofi ce rów bol sze wic kich
w Miń sku, a po tem sam prze bieg na pa du
i uciecz kę. Ca łą wi nę zrzu ci li na swe go ko -
men dan ta, nie ja kie go Bo ryk sie wi cza, któ re go
ba li się jak ognia. 

Sąd, opie ra jąc się na ze zna niach bez po -
śred nich świad ków na pa du, któ rzy roz po zna -
li w oskar żo nych so wiec kich ter ro ry stów,
ska zał wszyst kich na ka rę śmier ci przez roz -
strze la nie. Pre zy dent RP sko rzy stał z pra wa

łaski je dy nie w sto sun ku do Pio tra Jo dy, któ -
ry nie brał udzia łu w mor dach, bę dąc tyl ko
war tow ni kiem. Na dwóch po zo sta łych ban -
dy tach wy rok wy ko na no.

✩ ✩ ✩

Po tra ge dii w Stołp cach ze brał się
Ko mi tet Po li tycz ny Ra dy Mi ni strów
z udzia łem pre zy den ta RP Sta ni sła wa
Woj cie chow skie go. Te ma tem po sie -
dze nia by ła oce na sy tu acji na Kre sach
Wschod nich. Jed no myśl nie pod ję to
uchwa łę o ko niecz no ści za stą pie nia 
po li cji gra nicz nej no wą for ma cją – Kor -
pu sem Ochro ny Po gra ni cza, zor ga ni -
zo wa nym na wzór woj sko wy dla
za bez pie cze nia „pło ną cej gra ni cy” ze
Związ kiem Ra dziec kim. Już w kil ka -
na ście dni póź niej, 12 wrze śnia 1924 r.,
uka zał się roz kaz o po wo ła niu KOP.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Świa to wid”, „Na Po ste run ku”

Uroczysty pogrzeb poległych policjantów odbył się 6 sierpnia 1924 r. Zgromadził olbrzymie
rzesze społeczeństwa różnych wyznań i narodowości. Władze państwowe reprezentował
wojewoda nowogródzki Władysław Raczkiewicz, Komendę Główną PP insp. Władysław Galle.
W ostatniej drodze bohaterskim policjantom towarzyszyli również komendanci okręgowi PP,
delegacje funkcjonariuszy z całego kraju, przedstawiciele innych służb mundurowych.
W imieniu rządu ostatni hołd poległym złożył wojewoda Raczkiewicz. Miasto Stołpce
postanowiło ufundować pomnik ofiarom sowieckiego napadu
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Sza cu je się, że z li czą cej oko ło 33 tys.
funk cjo na riu szy for ma cji po li cyj nej
oko ło 2,5 do 3 tys. mun du ro wych po le -

gło w wal ce lub zo sta ło za mor do wa nych
przez agre so rów. 

TU ŁACZ KA
Dal szym 3 tys. uda ło się prze kro czyć gra ni cę
pań stwa: 2 tys. z nich wraz z pod insp. Ka zi -
mie rzem Zio łow skim, ko men dan tem okrę gu
wo łyń skie go, i pod insp. An to nim Ja cy ną, ko -
men dan tem okrę gu wi leń skie go, zna la zło
schro nie nie na Li twie i Ło twie. Mniej sze
gru py prze do sta ły się też do Ru mu nii, wśród
nich ko men dant głów ny PP, gen. Jó zef Kor -
dian -Za mor ski, oraz na Wę gry – wśród nich
insp. Eu ge niusz Ko nop ka, ko men dant okrę -
gu sta ni sła wow skie go. Gra ni cę wę gier ską
uda ło się też prze kro czyć 11 kom pa niom 
do wo dzo nym przez nad kom. Zda no wi cza
i 1. szwa dro no wi po li cyj ne mu. Po zo stali
funk cjo na riu sze PP byli przy mu so wo wcie -
la ni do po li cji oku pan ta.

PO LNI SCHE PO LI ZEI
26 paź dzier ni ka 1939 r. Niem cy na jed nej
czwar tej przed wo jen ne go te ry to rium RP

utwo rzy li „Ge ne ral ne Gu ber na tor stwo dla
oku po wa nych pol skich ob sza rów”. Już czte -
ry dni póź niej wy da li  ode zwę (Au fruf), pod -
pi sa ną przez wyż sze go do wód cę SS i Po li cji
gen. Fri dri cha Wil hel ma Krüge ra, w któ rej –
pod groź bą ka ry śmier ci – na ka zy wa li wszyst -
kim by łym funk cjo na riu szom Po li cji Pań -
stwo wej zgła szać się do urzę dów po li cji

nie miec kiej w ce lu pod ję cia służ by w no wej
for ma cji – two rzo nej na te re nie GG – Pol -
skiej Po li cji (Po lni sche Po li zei – PP).

Choć for mal ne po wo ła nie Po li cji Pol skiej
na stą pi ło 17 grud nia 1939 r., po pod pi sa niu
przez gu ber na to ra Han sa Fran ka za rzą dze nia
o or ga ni za cji PP, na bór do jej sze re gów roz -
po czął się już dwa mie sią ce wcze śniej. W za -
ło że niu oku pan tów Po lni sche Po li zei, zwa na
rów nież „po li cją gra na to wą” (od ko lo ru mun -
du ru), mia ła być kon ty nu ator ką przed wo jen -
nej Po li cji Pań stwo wej. I by ła, w sen sie
or ga ni za cyj nym (te sa me sie dzi by urzę dów),
ka dro wym i for mal no praw nym (po zo sta ły
przed wo jen ne re gu la mi ny i prze pi sy służ bo -
we, ten sam krój i ko lor mun du ru. Je dy nie
orzeł na czap ce zo stał za stą pio ny her bem
mia sta lub gmi ny). 

Pod ko niec stycz nia 1940 r. w po li cji gra na -
to wej, któ ra by ła for ma cją po moc ni czą 
nie miec kiej po li cji po rząd ko wej (Ord nung s-
po li zei – Or po), peł ni ło przy mu so wą służ bę
oko ło 10 tys. funk cjo na riu szy (z cze go 
w sa mej War sza wie ok. 3 tys.). Wie lu z nich 
– ry zy ku jąc ży ciem – współ pra co wa ło z pol -
skim pod zie miem, nio sąc po moc ro da kom. 

NIE OSĄ DZO NA ZBROD NIA
Naj tra gicz niej szy los spo tkał pol skich po -
li cjan tów na te re nie ZSRR. Po anek sji
wschod niej czę ści Rze czy po spo li tej w
ręce so wiec kich sie pa czy z NKWD tra fi -
ło kil ka na ście ty się cy funk cjo na riu szy PP.
Nie któ rych be stial sko roz strze li wa no od
ra zu, ła miąc kon wen cje pra wa mię dzy na -
ro do we go, in nych umiesz cza no w obo -
zach przej ścio wych, gdzie de cy do wał się
ich los.

W po ło wie li sto pa da 1939 r. do biegł
koń ca pro ces se lek cji: część jeń ców de -

por to wa no w głąb ZSRR, ofi ce rów WP
umiesz czo no w obo zach w Ko ziel sku
i Sta ro biel sku, po li cjan tów (ofi ce rów,
pod ofi ce rów i sze re go wych), pra cow ni -
ków służb wię zien nych, żan dar mów i wy -
wia dow ców –  w obo zie w Ostasz ko wie.
W Ko ziel sku umiesz czo no 4500 ofi ce rów,
w Sta ro biel sku – 3920, a w Ostasz ko wie
– 6570. O ich dal szych lo sach za de cy do -
wa ło Biu ro Po li tycz ne KC WKP(b) w mar -
cu 1940 ro ku, ska zu jąc jeń ców – bez są du
– na roz strze la nie. Wy ro ki wy ko ny wa no
w le sie ka tyń skim nad wy ko pa ny mi do ła -
mi śmier ci, w wię zie niu w Char ko wie oraz
piw ni cach bu dyn ku NKWD w Twe rze
(wte dy w Ka li ni nie). Eks hu mo wa ne
po przy zna niu się przez ZSRR do zbrod -
ni w 1990 r. szcząt ki ofiar te go bar ba rzyń -
stwa po cho wa no na Pol skich Cmen-
ta rzach Wo jen nych w Ka ty niu, Char ko -
wie, Mied no je i By kow ni.

So wiec kie lu do bój stwo zo sta ło ujaw -
nio ne przez Niem ców w 1943 ro ku.
Spraw ców do tej po ry nie osą dzo no. 

J. Pac.
zdj. Paweł Chojecki, archiwum

Pod oku pa cją
Klę ska kam pa nii wrze śnio wej 
spo wo do wa ła nie tyl ko utra tę 
nie pod le gło ści przez Pol skę, 
ale rów nież po dział na sze go 
te ry to rium mię dzy dwóch 
oku pan tów: Niem cy i Ro sję.

W obronie ojczyzny zginęło wielu
funkcjonariuszy PP

Cmentarz w Miednoje to symbol tragicznego losu policjantów II RP wziętych 
do sowieckiej niewoli
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P o cząt ki tej po li cyj nej służ by się ga ją
wio sny 1941 r. Po wstał wte dy pierw szy
zrąb or ga ni za cyj ny PKB – przy szłej po -

li cji, któ ra w mo men cie wy zwo le nia i od bu -
do wy pań stwo wo ści mia ła za jąć się ochro ną
bez pie czeń stwa. W two rze nie kor pu su za an -
ga żo wa li się funk cjo na riu sze Po li cji Pol skiej,
czy li for ma cji, któ ra słu ży ła oku pan to wi. Naj -
czę ściej by li to daw ni żoł nie rze, któ rzy w la -
tach trzy dzie stych prze szli do pra cy w Po li cji
Pań stwo wej.

– Po li cjan ci gra na to wi by li bar dzo waż nym
ogni wem w roz pra co wa niu ad mi ni stra cji 
nie miec kiej i dzia łań oku pan ta – mó wi 
dr Ja nusz Mar sza lec, au tor książ ki „Ochro na
po rząd ku i bez pie czeń stwa pu blicz ne go w po -

wsta niu war szaw skim”. – By li, oczy wi ście,
i tacy, któ rzy ko la bo ro wali z Niem ca mi. Ne ga -
tyw ne po sta wy naj sil niej za pa da ją w zbio ro wą
świa do mość, są naj bar dziej wy ra zi ste, o ci -
chych bo ha te rach na to miast mówi się nie wie -
le. Nikt ich nie po li czył. Na wet po woj nie nie
mo gli się chwa lić wal ką z hi tle row ca mi. Za
przy na leż ność do PKB gro zi ło im wię zie nie.

PO WSTA NIE 
Wy buch walk po wstań czych za sko czył wielu
kon spi ra to rów z PKB. Mie li zdo być 27 ko mi -
sa ria tów po li cji gra na to wej. Nie wszę dzie za -
da nie to po wio dło się od ra zu. Nie któ re
ko mi sa ria ty funk cjo na riu sze PKB przej mo -
wa li w ko lej nych dniach po wsta nia. 

Sza cu je się, że w ca łej War sza wie słu ży ło
ok. 1000 pe ka bi stów. Peł ni li oni służ bę 
pa tro lo wą, prze pro wa dza li kon tro lę do ku -
men tów, za trzy my wa li po dej rza nych, or ga -
ni zo wa li kuch nie po lo we, punk ty sa ni tar ne
oraz pro wa dzi li ewi den cję lud no ści, po ma -
ga jąc w dys try bu cji po mo cy spo łecz nej. 

Lo kal ny (dziel ni co wy) ko men dant PKB
miał za wsze kon takt z ko men dan ta mi re wi -
rów i bez po śred nio czu wał nad za ła twia niem
wszyst kich bie żą cych spraw miesz kań ców
w wal czą cym mie ście. Opie ra jąc się na ko -
mi te tach do mo wych – naj niż szej jed no st ce
te re no wej władz cy wil nych – funk cjo na riu -
sze PKB po ma ga li or ga ni zo wać ca ło do bo we
ob ser wa cje prze ciw po ża ro we i prze ciw lot ni -
cze. Wie lu z nich zo sta ło od zna czo nych
krzy ża mi za słu gi za ura to wa nie ży cia lu -
dziom przy sy pa nym przez gru zy. Po od cię -
ciu przez Niem ców wo dy pe ka bi ści
pil no wa li po rząd ku przy wy ko pa nych stud -
niach. Peł ni li służ bę war tow ni czą. Do cza su,
gdy jesz cze mia ło to sens, czu wa li na wet
nad utrzy ma niem czy sto ści. Do glą da li, aby
przy ka mie ni cach po wsta ły do ły klo acz ne
i miej sca na od pad ki. 

Lud no ści cy wil nej, ale tak że wie lu woj -
sko wym funk cjo na riu sze PKB ko ja rzy li się

Powstanie warszawskie jest zjawiskiem wyjątkowym w historii II wojny
światowej. 1 sierpnia 1944 r. do boju z okupantem wystąpiła armia, która
do tej pory działała w ukryciu. Na froncie, który przebiegał przez dzielnice,
ulice i domy, walczyło około 33 tys. słabo wyekwipowanych żołnierzy,
głównie z podległej Rządowi Polskiemu w Londynie Armii Krajowej.
W strefie działań wojennych znalazła się także ludność cywilna.
Do utrzymania i ochrony porządku Delegatura Rządu na Kraj dysponowała
specjalistyczną formacją – Państwowym Korpusem Bezpieczeństwa (PKB).

Powstańcza policja
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z po li cjan ta mi gra na to wy mi. Nie bra ko wa ło po są dzeń o kon ty nu ację for ma cji
oku pa cyj nej. Ro dzi ło to na pię cia. Je den z za stęp ców ko men dan ta głów ne go PKB
za rzą dził więc usu nię cie wszyst kich po li cjan tów gra na to wych ze służ by. Sy tu acja
by ła o ty le dziw na, że wy da ją cym roz kaz był Cze sław Ja cy na, ps. „Bal cer”, 
któ ry ja ko ofi cer Po li cji Pol skiej peł nił funk cję kie row ni ka ko mi sa ria tu. 

Roz kaz był prak tycz nie nie wy ko nal ny, bo gdy by z kor pu su fak tycz nie wy -
rzu cić wszyst kich po li cjan tów gra na to wych, to ko mi sa ria ty PKB w trud nych,
po wstań czych wa run kach nie mo gły by funk cjo no wać. Sta nę ło na tym, że
w służ bie po zo sta li ci, któ rzy pod czas oku pa cji mie li związ ki z kon spi ra cją
nie pod le gło ścio wą. Tak by ło na Śród mie ściu, tro chę ina czej spra wa wy glą -
da ła w dziel ni cach ościen nych. Tam wy zna czo nych ry go rów nie prze strze ga -
no do koń ca.

BEZ ROZ GŁO SU 
Funk cjo na riu sze PKB tro pi li ukry wa ją cych się kon fi den tów ge sta po. Pro wa dzi li
spi sy za bi tych i ran nych, ewi den cjo no wa li stra ty ma te rial ne oraz prze cho wy wa li
do ku men ty i rze czy po le głych. Nie licz ni bra li rów nież udział w ak cjach bo jo -
wych.

Do pie ro 9 sierp nia woj sko we wła dze po wsta nia ogło si ły, że je dy ną or ga ni za cją
po rząd ko wą jest Pań stwo wy Kor pus Bez pie czeń stwa. Korpus Bezpieczeństwa,
organizacja wojskowa, ale także mająca zajmować się utrzymaniem porządku, 
zo stał skie ro wa ny do bez po śred nich walk. W cią gu na stęp nych dni PKB stał się
fak tycz nie po wstań czą po li cją.

RE PRE SJE 
Nim po wsta nie upa dło, funk cjo na riu szy PKB, w oba wie przed re pre sja mi Niem -
ców, za opa trzo no w le gi ty ma cje AK, gwa ran tu jąc im pra wa kom ba tanc kie. 

– Nie szczę ściem jest to, że du ża for ma cja po li cyj na uczest ni czą ca w po wsta -
niu nie funk cjo nu je na wet w świa do mo ści hi sto ry ków, nie mó wiąc już o pa mię -
ci zbio ro wej – do da je Ja nusz Mar sza lec.

Po II woj nie pe ka bi stów prze śla do wa no i mor do wa no. W wię zie niu mo ko tow -
skim stra co no Bro ni sła wa Cha jęc kie go (ko men dan ta PKB mia sta War sza wy),
w ta jem ni czych oko licz no ściach tuż po cięż kim prze słu cha niu w 1948 r. zmarł
Sta ni sław Ta bisz, ko men dant głów ny PKB. Śro do wi sko pe ka bi stów zo sta ło spe -
ne tro wa ne przez kon fi den tów z wy wia du so wiec kie go i uży te do pro wo ka cji ma -
ją cej do wieść agen tu ral nych po wią zań Go muł ki i Spy chal skie go. Kie dy
w la tach 90. na de szła wol na Pol ska, o któ rą w po wsta niu war szaw skim wal czy li
rów nież po li cjan ci PKB, więk szość z nich już nie ży ła...

PA WEŁ OSTA SZEW SKI
zdję cia ze zbio rów Mu zeum Po wsta nia War szaw skie go

O twock, 19 sierp nia 1942 ro ku. Pa ni An na Oso -
wiec ka, po wszech nie sza no wa na na uczy ciel ka,
usi łu je wy pro wa dzić dwój kę dzie ci z get ta.

Niem cy roz po czę li wła śnie je go li kwi da cję. Syn ka
do się ga śmier tel na ku la. Zroz pa czo na mat ka nie re -
zy gnu je – prze do sta je się z có recz ką, nie speł na 
pię cio let nią Ma ry sią, na aryj ską stro nę. Tam zo sta -
wia ją na środ ku jed nej z ulic – ma na dzie ję, że ktoś
za opie ku je się dziew czyn ką. Przy pad ko wy prze cho -
dzień pro wa dzi dziec ko na ko mi sa riat. Je go kie row -
nik Bro ni sław Mar chle wicz (od 1922 r. ofi cer Po li cji
Pań stwo wej, w cza sie woj ny współ pra cu ją cy z AK,
pseu do nim „Śmia ły”) nie ma wąt pli wo ści, kim jest
ta ru do wło sa zgu ba. Kon tak tu je się z Alek san drą
Szpa kow ską. Miesz ka ją w tym sa mym bu dyn ku
przy uli cy Ko ściusz ki 1. Szpa kow ska za bie ra dziew -
czyn kę do sie bie. Ma ry sia prze by wa u niej do mo -
men tu wy sta wie nia przez księ dza Lu dwi ka
Wol skie go me try ki chrztu na na zwi sko Ha li na Brzo -
za. Wte dy Szpa kow ska i Mar chle wicz umiesz cza ją
dziew czyn kę w klasz to rze Zgro ma dze nia Sióstr św.
Elż bie ty w Otwoc ku.

Pod czas li kwi da cji otwoc kie go get ta Niem cy wy -
wieź li pra wie 10 ty się cy Ży dów do obo zu za gła dy
w Tre blin ce. Tych, któ rzy usi ło wa li uciec, zabili
– w su mie pra wie 3 ty sią ce osób. Zgi nę ła też ma ma
Ma ry si.

Pod koniec ubiegłego roku Instytut 
Yad Vashem przyznał pośmiertnie
Bronisławowi Marchlewiczowi,
kierownikowi komisariatu Policji Polskiej
GG w Otwocku w latach 1939–1944, 
tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata”. To najwyższe izraelskie
odznaczenie cywilne nadawane jest
osobom, które bezinteresownie,
z narażeniem własnego życia, ratowały
Żydów podczas II wojny światowej.

Róż ne
od cie nie 
gra na tu
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JESZ CZE CZU JĘ ZA PACH SO SEN...
– Naj waż niej szym ogni wem w łań cusz ku lu dzi
do brej wo li, któ rzy ura to wa li mo ją ku zyn kę,
był pan Mar chle wicz – mó wi Han na Ka miń -
ska -Gold feld.

Jej ro dzi na osie dli ła się w Otwoc ku w 1905 r.
Tu taj przy szła na świat w 1919 r., tu taj uczęsz -
cza ła do pol sko -ży dow skie go gim na zjum, póź -
niej stu dio wa ła pra wo na Uni wer sy te cie
War szaw skim. Od 1940 r. prze by wa ła w get cie.
Wy szła go dzi nę przed je go li kwi da cją.

Z ca łej ro dzi ny miesz ka ją cej w Pol sce tyl ko
ona i Ma ry sia prze ży ły woj nę.

– Po ma ga li mi Po la cy – pod kre śla pa ni Ka miń ska -Gold feld.
W 1945 r. przy je cha ła do Otwoc ka, od na la zła Ma ry się. Rok póź -

niej wy je cha ła z nią do Fran cji. Tam dziew czyn kę za adop to wa li krew -
ni – zo sta ła Mi che le Don net. To ona kil ka lat te mu wy stą pi ła
o po śmiert ne przy zna nie Alek san drze Szpa kow skiej i Bro ni sła wo wi
Mar chle wi czo wi ty tu łu „Spra wie dli wy wśród Na ro dów Świa ta”.

Naj pierw uho no ro wa no Szpa kow ską. Uro czy sto ści od by ły się
w Pol sce, przy by ły na nie Mi che le Don net i Han na Ka miń ska -
-Gold feld.

– Dla nas to wiel kie prze ży cie, 58 lat nie by ły śmy w kra ju – pa ni
Han na nie mo że ukryć wzru sze nia.

– Pa mię tam klasz tor, scho dy, sio strę, któ ra no si ła mnie na rę kach
– mó wi Mi che le Don net. – I za pach so sen.

Do Fran cji za bra ła kil ka na ście szy szek z otwoc kich drzew.

KTO RA TU JE JED NO ŻY CIE –
RA TU JE CA ŁY ŚWIAT
Ta ki wła śnie na pis – po cho dzą cy z Tal mu du – wid nie je na me da lu
„Spra wie dli wy wśród Na ro dów Świa ta”. Bro ni sław Mar chle wicz ura -
to wał wie le ist nień.

• Je sie nią 1942 r. do ko mi sa ria tu PP w Otwoc ku wpły nę ło oskar -
że nie mnie o prze cho wy wa nie Ży dów ki. W tym cza sie by ło roz pla ka -
to wa ne ob wiesz cze nie władz nie miec kich, że za prze cho wy wa nie
Ży dów gro zi ka ra śmier ci. (...) p. Mar chle wicz, wi dząc, kim je stem,
za miast tę spra wę skie ro wać do nie miec kiej po li cji, umo rzył ją, ra tu -
jąc mi w ten spo sób ży cie (Ha li na Du ra czo wa).

• (...) p. Mar chle wicz ota czał życz li wą opie ką oca la łych z po gro -
mów Ży dów i ostrze gał ich przed gro żą cym im nie bez pie czeń stwem.

Sły sza łem o wy pad ku, kie dy po wra ca ją cym z ob ła wy w le sie sze re go -
wym po li cji po le cił wy pu ścić gru pę za trzy ma nych Ży dów (Wło dzi -
mierz Gi lew ski).

• W cza sie oku pa cji p. B. Mar chle wicz uła twiał nam prze cho wy wa -
nie dzie ci ży dow skich, ostrze ga jąc nas bar dzo czę sto o ła pan kach re -
wi zyj nych do ko ny wa nych przez Niem ców (Ger tru da Mar ci niak
– prze ło żo na Zgro ma dze nia Sióstr Elż bie ta nek).

Jest jesz cze wie le in nych oświad czeń lu dzi, któ rzy zna li oku pa cyj -
ną dzia łal ność Bro ni sła wa Mar chle wi cza.

Tak że Ca lel Pe re chod nik, ży dow ski po li cjant z otwoc kie go get ta,
po świę cił mu krót ki frag ment swe go wstrzą sa ją ce go pa mięt ni ka „Czy
ja je stem mor der cą?”.

(...) mu szę wy łą czyć po za na wias po li cji oso bę ko men dan ta ko mi -
sa ria tu otwoc kie go, Mar chle wi cza. Nie mo gę mu za rzu cić, że żył
pod czas woj ny z get ta.(...) Sam oso bi ście ni gdy Ży da nie za trzy mał.

O ta kich lu dziach, jak Bro ni sław Mar chle wicz, prze wod ni czą cy
Ra dy Yad Va shem Sze wach We iss mó wi: „By li dla nas jak anio ły
w tym czar nym świe cie”. On, je go ro dzi ce i ro dzeń stwo prze ży li woj -
nę dzię ki po mo cy dwóch pol skich ro dzin oraz Ukra in ki.

– Te strasz ne ob ra zy z prze szło ści ca ły
czas wra ca ją – do da je pro fe sor We iss. – Naj -
gor sze są no ce. Wte dy jest się zu peł nie sa -
me mu z kosz ma ra mi, któ rych w ża den
spo sób nie da je się wy ma zać z pa mię ci.

CZŁO WIEK Z WY RO KIEM
Po wy zwo le niu Otwoc ka – w lip cu 1944 r.
– Mar chle wicz po wo ła ny zo sta je do służ by
w Ko men dzie Głów nej Mi li cji Oby wa tel -
skiej. Współ or ga ni zu je Cen trum Wy szko -
le nia w Słup sku.

W 1949 r., po uprzed nim wy da le niu
z pra cy, zo sta je aresz to wa ny oraz ska za ny
na 6 lat po zba wie nia wol no ści pod za rzu -
tem „fa szy za cji ży cia pań stwo we go w Pol -

sce przed wrze śnio wej”. W je go obro nie wy stę pu je spo łecz ność
Otwoc ka. Uda je się ze brać kil ka ty się cy pod pi sów pod ape lem
o uwol nie nie z wię zie nia. W 1950 r. Sąd Naj wyż szy zmniej sza wy rok
do 1,5 ro ku wię zie nia, nie orze ka też kar do dat ko wych. Mi mo to
Mar chle wicz do 1958 r. fi gu ru je w re je strze ska za nych ja ko oso ba po -
zba wio na praw pu blicz nych, tra ci m.in. upraw nie nia eme ry tal ne. Nie
mo że zna leźć pra cy, ży je na gra ni cy ubó stwa.

No si też na so bie pięt no gra na to we go po li cjan ta – for ma cji przez
dłu gie po wo jen ne la ta po wszech nie ko ja rzo nej z ko la bo ra cją i szmal -
cow nic twem.

GRA NA TO WI
25 paź dzier ni ka 1939 r. we szły w ży cie dwa wy da ne przez Hi tle ra de -
kre ty. Na pod sta wie pierw sze go, z 8 paź dzier ni ka, pra wie po ło wa z za -
ję te go przez Niem cy ob sza ru Rze czy po spo li tej zo sta ła bez po śred nio
włą czo na do Rze szy. Oku pant na tych miast roz po czął wy sie dla nie
miej sco wej lud no ści, tak że po li cjan tów, żad ne pol skie in sty tu cje nie
mia ły pra wa tu ist nieć. Dru gi z de kre tów, da to wa ny 12 paź dzier ni ka,
po wo ły wał na po zo sta łym ob sza rze – obej mo wa ło ono czte ry dys tryk -
ty: Kra ków, War sza wę, Ra dom i Lu blin, a od 1941 tak że Ga li cję z sie -
dzi bą we Lwo wie – Ge ne ral ne Gu ber na tor stwo. Jed ną z pierw szych
de cy zji władz GG by ło wy da nie 30 paź dzier ni ka 1939 r. ode zwy wzy -
wa ją cej, pod groź bą re pre sji, wszyst kich funk cjo na riu szy by łej Po li -
cji Pań stwo wej, aby w cią gu 10 dni zgło si li się do czyn nej służ by.
17 grud nia 1939 r. uka za ło się za rzą dze nie Han sa Fran ka, po wo łu ją -
ce Po li cję Pol ską Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa, zwa ną przez Po la -
ków gra na to wą, pod po rząd ko wa ną po li cji nie miec kiej. 

Hanna Kamińska-
-Goldfeld

zdj. Alicja Socha

Bronisław Marchlewicz,
jesienią 1950 r. po
zwolnieniu z więzienia

Umschlagplatz – miejsce w Warszawie, z którego wyruszały
transporty kolejowe do obozów zagłady. W latach 1942–1943
wywieziono z warszawskiego getta 300 tys. Żydów
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Pod ko niec stycz nia 1940 r. for ma cja li czy ła pra wie 9 ty się cy po li -
cjan tów, a wio sną 1944 r. oko ło 12–13 ty się cy, nie któ re źró dła mó wią
na wet o 15 ty sią cach.

Pol skie Pań stwo Pod ziem ne do pusz cza ło funk cjo no wa nie nie zbęd -
nych służb pol skich w ra mach sys te mu oku pa cyj ne go, tak że Po li cji
Pol skiej. Służ ba w niej nie by ła ka ral na. Są dow nic twu pod ziem ne -
mu pod le ga ły na to miast oso by pro wa dzą ce dzia ła nia prze stęp cze
i zbrod ni cze prze ciw ko oby wa te lom wła sne go pań stwa.

Jak po wszech ne wśród lud no ści pol skiej by ło zja wi sko ko la bo ra -
cji?

– Nie któ rzy hi sto ry cy, oczy wi ście sza cun ko wo, mó wią tu o 10 proc.
spo łe czeń stwa, czy li oko ło 2,5mln osób. Oby wa te le Rze czy po spo li -
tej pod wszyst ki mi oku pa cja mi w okre sie II woj ny świa to wej li czy li
ok. 25 mln – mó wi hi sto ryk dr An drzej Krzysz tof Ku nert, do da jąc za -
ra zem, że we dług nie go licz ba ko la bo ran tów by ła mniej sza.

Trud no okre ślić do kład nie, jak wie lu po li cjan tów gra na to wych po -
peł ni ło prze stęp stwa prze ciw ko na ro do wi i pań stwu pol skie mu. Nie
prze pro wa dzo no do tąd ta kich ba dań. Ist nie ją je dy nie szcząt ko we
dane, wia do mo np., że w War sza wie – od mo men tu utwo rze nia cy -
wil ne go są dow nic twa pod ziem ne go na prze ło mie lat 1942 i 1943 do

wy bu chu po wsta nia – wy ko na no 70 wy ro ków śmier ci, z te go dwa -
dzie ścia kil ka za szmal cow nic two, w tym oko ło  20 na po li cjan tach.

– Uwa żam, że pod czas ca łej oku pa cji nie wię cej niż kil ka pro cent
po li cjan tów gra na to wych zaj mo wa ło się ko la bo ra cją i szmal cow nic -
twem – mó wi dr A.K. Ku nert. – Zda ję so bie jed nak spra wę, że tu taj
zda nie hi sto ry ka mo że od bie gać od oce ny spo łecz nej, zwłasz cza osób,
któ re do zna ły krzyw dy.

Do dziś nie wia do mo, ilu funk cjo na riu szy PP dzia ła ło w kon spi ra -
cji. Je dy ne do stęp ne da ne do ty czą War sza wy. Wy ni ka z nich, że spo -
śród ok. 3 ty się cy po li cjan tów kil ku set by ło w struk tu rach
kontr wy wia du Ko men dy Głów nej AK, Ko men dy Ob sza ru AK i Ko -
men dy Okrę gu AK.

– By li głę bo ko za kon spi ro wa ni za rów no wo bec ko le gów, jak i spo -
łe czeń stwa. Bra li na sie bie wiel kie ry zy ko – pod kre śla dr A.K. 
Ku nert.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. Pa weł Osta szew ski i ar chi wum

Wła dy sław Cie śla
Po li cjant Po li cji Pol skiej z Ja ro ci na 
w okrę gu tar no brze skim. 
Ty tuł „Spra wie dli wy wśród Na ro -
dów Świa ta” przy zna no mu
w 1988 ro ku.
W 1943 r. Wła dy sław Cie śla do stał
roz kaz prze trans por to wa nia z miej -
sco we go po ste run ku Po li cji na ge sta -
po Frie dy Aszen berg i jej dzie ci, Te my
i Mor de cha ja. Wspól nie z akow ca mi ob my ślił plan ich uwol -
nie nia. Sa mo chód, któ rym prze wo żo no ży dow ską ro dzi nę,
zo stał ,,za ata ko wa ny’’ przez par ty zan tów. Pod czas za mie -
sza nia mat ka z dzieć mi uciek ła. Frie da, Te ma i Mor de chaj
oca li li ży cie. 

Wa cław No wiń ski
Po li cjant Po li cji Pol skiej w War sza -
wie. W 1970 r. uho no ro wa ny ty tu -
łem „Spra wie dli wy wśród Na ro-
dów Świa ta”.
Wie czo rem, 9 kwiet nia 1943 roku.
w aryj skiej czę ści sto li cy za trzy ma -
no Alek san dra Bro now skie go. Przy -
wie zio no go na po ste ru nek, skąd ran -
kiem miał być od sta wio ny do sie dzi by ge -
sta po, a stam tąd prze trans por to wa ny do obo zu kon cen tra cyj -
ne go. Przed okrut nym  lo sem  ura to wał go sier żant Wa cław
No wiń ski, któ ry tej no cy peł nił służ bę. Wrę czył mu 5000 zło -
tych, aby użył ich do prze ku pie nia po li cjan tów, któ rzy bę dą
nad zo ro wać trans port. Ci, oczy wi ście, wzię li pie nią dze, w do -
ku men tach na pi sa li, że Alek san der Bro now ski jest po cho dze -
nia aryj skie go. No wiń ski oca lił jesz cze wie le osób. Je go żo na,
Ja ni na, syn Sta ni sław i cór ka Zo fia Da nu ta rów nież ukry wa li
Ży dów przez ca łą oku pa cję – wszy scy zo sta li uho no ro wa ni 
ty tu łem „Spra wie dli wy wśród Na ro dów Świa ta”.
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I pa trio tą. Bo Fran ci szek Ba naś był nie
tylko funk cjo na riu szem oku pa cyj nej for -
ma cji po li cyj nej, ale i żoł nie rzem AK,

kon spi ra to rem. Ry zy ko wał gło wą, zbie ra jąc
taj ne in for ma cje oraz nio sąc po moc ska za -
nym na za gła dę Ży dom. Je go dra mat, a także
dra mat wie lu in nych gra na to wych po li cjan -
tów po le gał na tym, że w obie go wej opi nii
był człon kiem for ma cji ko la bo ran tów, sprze -
da ją cych się hi tle row com i gnę bią cych swych
ro da ków dla ko rzy ści ma te rial nych. To bar -
dzo krzyw dzą cy i da le ki od praw dy osąd,
z któ rym przez la ta mu siał żyć.

Fran ci szek Ba naś, pseu do nim kon spi ra cyj -
ny „Ste fan”, miał szczę ście. Prze żył woj nę,
ale przez kil ka dzie się cio le ci żył z pięt nem
wro ga lu du. „Gra na to wy” był uoso bie niem
zdra dy oj czy zny, ko la bo ra cji, ko rup cji. Bo ha -
ter skie po sta wy gra na to wych po li cjan tów,
któ re z re gu ły oku pant ka rał śmier cią, świa -
do mie za ta ja no. Był to te mat, dla któ re go nie
by ło miej sca ani w pod ręcz ni kach szkol nych,
ani w me diach.

Do pie ro cza sy post so li dar no ścio wej od wil -
ży i od kła my wa nia hi sto rii przy wró ci ły mu
na leż ną cześć i uzna nie. Utwier dzi ły w prze -
ko na niu, że po stę po wał słusz nie, za wsze
zgod nie ze swo imi ide ała mi. W 1980 r. izra -
el ski In sty tut Yad Va shem w Je ro zo li mie jako
pierw szy do ce nił bo ha ter ską po sta wę i mę -
stwo Fran cisz ka Ba na sia w ra to wa niu oby wa -
te li na ro do wo ści ży dow skiej z kra kow skie go
get ta, ho no ru jąc go ty tu łem „Spra wie dli wy
wśród Na ro dów Świa ta”. Fran ci szek Ba naś
nie do cze kał koń ca ko mu ni zmu w Pol sce
i peł nej swo jej re ha bi li ta cji. Zmarł w 1985 r.
Do koń ca jed nak – jak twier dzą je go naj bliż -
si – głę bo ko wie rzył, że na dej dzie ta ki czas,
kie dy funk cjo na riu sze Po li cji Pań stwo wej
oraz gra na to wej po li cji zo sta ną obiek tyw nie

i rze tel nie oce nie ni za swo ją po sta wę w okre -
sie mię dzy woj nia oraz oku pa cji. Zde cy do wa -
na więk szość z nich mia ła bo wiem czy ste
su mie nie.

CHŁOPAK Z GDOWA
Fran ci szek Ba naś uro dził się w 1901 r.
w Gdo wie ko ło Wie licz ki, w ro dzi nie rol ni -
czej. Od wcze snej mło do ści wy cho wy wa ny
był w du chu pa trio tycz nym (na le żał do
„Dru ży ny Bar to szo wej” – or ga ni za cji przy -
spo so bie nia woj sko we go, funk cjo nu ją cej
w Ga li cji Wschod niej). Ma jąc 17 lat, wstą pił
na ochot ni ka do pol skie go woj ska, brał udział
w woj nie pol sko -bol sze wic kiej. Cięż ko ran -
ny ko zac ką pi ką w bi twie pod Ko zło wem
(Po do le) cu dem unik nął śmier ci. Po dwóch
ope ra cjach ka pral Ba naś wró cił do swo je go
sa per skie go ba ta lio nu. 

W 1922 r. mun dur woj sko wy za mie nił na
po li cyj ny. Po ukoń cze niu – ja ko pry mus –
szko ły po li cyj nej w War sza wie zo stał po ste -
run ko wym I Ko mi sa ria tu PP w kra kow skiej
dziel ni cy Ka zi mierz, za miesz ka nej głów nie
przez spo łecz ność ży dow ską. Prze szło dwa
la ta był tam dziel ni co wym. Choć ze swych
obo wiąz ków wy wią zy wał się bez za rzu tu, cią -
gnę ło go do… wo dy. Kie dy więc two rzo no
w Kra ko wie służ bę rzecz ną, zgło sił się tam
na ochot ni ka.

GRANATOWY MIMO WOLI
Po wy bu chu woj ny Fran ci szek Ba naś, już ja ko
star szy przo dow nik, zgod nie z roz ka zem prze -
ło żo nych wraz z in ny mi po li cjan ta mi ewa ku -
ował się na Wschód. Wal cząc i wy co fu jąc się,
do tarł do Łuc ka na Ukra inie. Miał szczę ście.
Uda ło mu się wy rwać z rąk czer wo no ar mi stów
i po wie lu pe ry pe tiach wró cić do do mu. O jego
dal szym lo sie za de cy do wali oku pan ci.

W oba wie przed aresz to wa niem i groź bą
naj su row szych kar, na we zwa nie władz nie -
miec kich Fran ci szek Ba naś mu siał sta wić się
do służ by w po li cji gra na to wej. Wy ko ny wał
za da nia po rząd ko we w pa tro lach pie szych
na te re nie dziel ni cy Zwie rzy niec. Po kil ku
mie sią cach służ by od wie dzi li go emi sa riu sze
z pod zie mia, ze Związ ku Wal ki Zbroj nej,
zgru po wa nia „Żel bet” AK. Był to naj licz niej -
szy w tym cza sie w oku po wa nym Kra ko wie
od dział ru chu opo ru. Przy zna li, że przez ten
czas do kład nie „prze świe tla li” je go oso bę
jako kan dy da ta na żoł nie rza pod zie mia. Po -
nie waż wy wiad wy padł po myśl nie, za pro po -
no wa li mu przy stą pie nie do kon spi ra cji.
Fran ci szek Ba naś zgo dził się bez wa ha nia.

– Po za przy się że niu i przy ję ciu pseu do ni -
mu „Ste fan” – mó wi An na Si ko ra, z do mu
Ba naś, człon ki ni Kra kow skie go Od dzia łu
Sto wa rzy sze nia „Ro dzi na Po li cyj na 1939” –
ta ta otrzy mał przy dział za dań. Je go pra ca wy -
wia dow cza mia ła po le gać na ob ser wa cji, zbie -
ra niu i prze ka zy wa niu in for ma cji od osób

Życie i służba Franciszka Banasia, przedwojennego krakowskiego
policjanta, a później granatowego funkcjonariusza Policji Polskiej
Generalnego Gubernatorstwa, siłą wcielonego w system hitlerowskiego
terroru, to gotowy scenariusz filmowy. To także dowód, że nawet w tak
dramatycznych czasach okupacyjnego zniewolenia, w obliczu codziennej
groźby śmierci można było pozostać CZŁOWIEKIEM. 

Pozostać
CZŁOWIEKIEM

Niemiecka odezwa wzywająca polskich
policjantów pod groźbą kary śmierci do
służby w Policji Polskiej GG, tzw. granatowej

49-50.07:Layout 6  7/11/14  14:39 PM  Strona 49



LUDZIE PP – Franciszek Banaś POLICJA 997       lipiec 2014 r.50

za ufa nych z dziel nic Zwie rzy niec, Bie la ny,
Prze go rza ły, oko lic Par ku Kra kow skie go,
Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej i Ole an drów.
In for ma cje do ty czy ły głów nie ru chów wojsk
i po li cji nie miec kiej, li czeb no ści i dys lo ka cji
od dzia łów. Gro ma dził da ne o hi tle row skich
urzę dach i urzęd ni kach, ko la bo ran tach
i kon fi den tach. In for mo wał o do no sach
na Po la ków, a tak że ostrze gał lu dzi za gro żo -
nych aresz to wa niem. Ta ta wy ko ny wał rów -
nież dla or ga ni za cji tzw. ole aty, czy li
szcze gó ło we pla ny dziel nic Kra ko wa z na nie -
sio ny mi na nie sie dzi ba mi nie miec kich urzę -
dów, ko szar, ma ga zy nów i in nych obiek tów,
waż nych dla ad mi ni stra cji oku pan ta. 

SŁUŻBA W GETCIE
W kil ka mie się cy po utwo rze niu w mar -
cu 1941 r. kra kow skie go get ta Fran ci szek Ba -
naś, wraz z kil ko ma star szy mi po li cjan ta mi,
skie ro wa ny zo stał do służ by war tow ni czej
przy je go bra mach. Ich wy bór nie był przy -
pad ko wy. Ów cze sny za stęp ca ko men dan ta
gra na to wej po li cji, nad kom. Lu dwik Dro żań -
ski, tak że czło wiek pod zie mia, po wie dział
im krót ko: W get cie dzie ją się rze czy strasz -
ne (…), no wi po li cjan ci są za gor li wi. Ży dzi
cier pią głód i nie do sta tek. Wy te raz tam pój -
dzie cie i bądź cie ludź mi wy ro zu mia ły mi, jak
do tych czas. 

Przez bli sko dwa la ta by li na ocz ny mi
świad ka mi ge hen ny lud no ści ży dow skiej.
W swo ich wspo mnie niach Fran ci szek Ba naś
przy ta cza wstrzą sa ją ce re la cje: li kwi da cja
get ta, ma so we roz strze li wa nia, cię ża rów ki
peł ne tru pów. Wszyst kie te kosz mar ne 
ob ra zy po ste run ko wy Ba naś no tu je w pa mię -
ci, po tem prze le wa na pa pier. Że by dać świa -
dec two tych zbrod ni i nie po zwo lić, by
o nich za po mnia no. 

Na ile mo że, sta ra się też po móc ofia rom
Ho lo cau stu. Przy my ka oczy na prze myt żyw -
no ści i le karstw za mu ry get ta, po ma ga w wy -
mia nie ko re spon den cji. Je śli nada rza się
spo sob ność, po ma ga w uciecz kach, prze ka -
zu je ad re sy osób go to wych po móc Ży dom.
Jest za sko czo ny, kie dy już po woj nie ura to -
wa ni przez nie go Ży dzi kon tak tu ją się z In -
sty tu tem Yad Va shem w Je ro zo li mie. Opi su ją
nie sły cha ną od wa gę i bo ha ter stwo Fran cisz ka
Ba na sia, gra na to we go po li cjan ta z Kra ko wa,
dzię ki któ re mu unik nę li nie chyb nej śmier ci.
Pro szą o przy zna nie mu za szczyt ne go ty tu łu
„Spra wie dli wy wśród Na ro dów Świa ta”.
W ro ku 1980 ich proś ba zo sta je speł nio na.

PRZECIEK
– Wie my, że nasz ta ta przy szedł z po mo cą
wie lu Ży dom – mó wi An na Si ko ra. – Nie py -
tał ich o na zwi ska, bo prze cież nie ro bił tego
dla roz gło su czy dla zysku. Jed no zda rze nie
utkwi ło mu jed nak w pa mię ci szcze gól nie.

By ło to 15 kwiet nia 1943 r., dzień po li kwi da -
cji get ta i wy mor do wa niu wszyst kich Żydów,
któ rzy usi ło wa li ukryć się przed wy wóz ką.
Te go dnia, kie dy uprzą ta no uli ce z tru pów,
ta ta za uwa żył ko bie tę, któ ra szła w je go kie -
run ku, trzy ma jąc za rę kę kil ku let nie go
chłop ca. Ko bie ta sła nia ła się na no gach, ale
wo ła ła go po na zwi sku. Sto ją cy w po bli żu es -
es ma ni by li wy raź nie zdzi wie ni. Ta ta wy -
prze dził ich py ta nia, mó wiąc do jed ne go
z nich, że to zna jo ma, zbłą dzi ła i nie wie, jak
się stąd wy do stać. Pro si o wy pusz cze nie. Być
mo że Niem ca ru szy ło su mie nie, bo zgo dził
się za 160 zł ła pów ki i pół li tra wód ki, któ rą
miał do stać póź niej. Ta ta szyb ko wy pro wa -
dził ich za bra mę. To by ła, jak się oka za ło,
Ró ża Ja ku bo wicz ze swym syn kiem Ta dziem.
Cudem prze ży li ma sa krę get ta. Ta de usz Ja -
ku bo wicz jest dziś pre ze sem Gmi ny Ży dow -
skiej w Kra ko wie.

W paź dzier ni ku 1943 r. na stą pił prze ciek
w ko men dzie mia sta. Niem cy po zna li na zwi -
ska gra na to wych po li cjan tów współ pra cu ją -
cych z pol skim ru chem opo ru. Aresz to wa no
ko men dan ta kra kow skiej po li cji mjr. Fran -
cisz ka Er hard ta, je go za stęp cę – mjr. Lu dwi -
ka Dro żań skie go i prze szło czter dzie stu
sze re go wych po li cjan tów. Wszyst kich roz -
strze la no. Fran ci szek Ba naś unik nął eg ze ku -
cji tyl ko dla te go, że w po rę ostrze żo no go
o zdra dzie.

Do koń ca oku pa cji Fran ci szek Ba naś mu -
siał się ukry wać. Po wy zwo le niu przy stał
na pro po zy cję ob ję cia funk cji ko men dan ta
po ste run ku MO na Zwie rzyń cu. Mu siał jed -
nak naj pierw go zor ga ni zo wać. Kie dy wy da -
wa ło się, że wszyst ko za czy na się już
ukła dać, w po tycz ce z mi li cjan ta mi gi nie ja -
kiś czer wo no ar mi sta, „do ra bia ją cy” na bo ku
na pa da mi z bro nią w rę ku. Nie prze ko nu ją
wy ja śnie nia, ko men dant Ba naś i kil ku mi li -
cjan tów zo sta ją aresz to wa ni, resz ta zni ka.
Zni ka wkrót ce i sam ko men dant, ucie ka jąc

z kon wo ju, któ ry wiózł go do sie dzi by
NKWD. Wo li nie ry zy ko wać spo tka nia
z przed sta wi cie la mi tej służ by.

Pod przy bra nym na zwi skiem ukry wa się
we Wro cła wiu. Pod ko niec 1945 r. wra ca do
Kra ko wa i ujaw nia swo ją dzia łal ność w AK.
Za trud nia się w por cie na Wi śle w Pła szo wie,
gdzie pra cu je do 1960 r., do cza su przej ścia
na ren tę. Po cząt ko wo gra na to wym po li cjan -
tem do syć moc no in te re su je się kra kow ski
UB. Fran ci szek Ba naś mu si sys te ma tycz nie
sta wiać się na prze słu cha nia, jest nę ka ny re -
wi zja mi w do mu. Pierw szy po wiew wol no ści
od czuł do pie ro po śmier ci Sta li na, dru gi
po ro ku 1980. Nie zmie nił jed nak z te go po -
wo du ani swych po glą dów, ani prze ko nań.
Ca łe ży cie wier nie słu ży łem oj czyź nie – na pi sał
w „Mo ich wspo mnie niach”, opu bli ko wa nych
w 2011 r. – Ca łe ży cie cho dzi łem z ko dek -
sem kar nym w rę ce i zmu sza łem in nych
do sto so wa nia się do nie go. Po zo stał „spra -
wie dli wym wśród na ro dów świa ta”.

JERZY PACIORKOWSKI 
zdj. aut. oraz archiwum rodzinne

Ba naś, Fran ci szek

Ja ko funk cjo na riusz pol skiej po li cji Fran ci szek Ba naś był od po -
wie dzial ny za pil no wa nie wej ścia do get ta kra kow skie go. Re gu -
lar nie przy my kał oko, a na wet po ma gał w pró bach prze my tu
żyw no ści i le karstw do get ta. Kie dy roz po czę ły się „ak cje”, po -
ma gał Ży dom uciec z get ta i da wał im ad re sy lu dzi, do któ rych
mo gli się zwró cić o po moc. Po mi mo ry zy ka Ba naś ni gdy nie ocze -
ki wał wy na gro dze nia. Wśród oca lo nych by li: 3-let nia Mi riam Schein,
ra bin Le wer tow i ro dzi na Hof f ma nów. Po woj nie wszy scy, z wy jąt kiem
Sche in, któ ra zo sta ła w Kra ko wie, opu ści li Pol skę.
8 ma ja 1980 r. In sty tut Yad Va shem nadał Fran cisz ko wi Ba na sio wi ty tuł „Spra wie dli wy
wśród Na ro dów Świa ta”.
(Not ka bio gra ficz na F. Ba na sia za miesz czo na w Księ dze Spra wie dli wych wśród Na ro dów Świa ta. Ra tu ją cy
Ży dów pod czas Ho lo cau stu. Pol ska. Red. na czel ny Isra el Gut man. Re dak to rzy współ pro wa dzą cy Sa ra Ben -
der, Shu mel Kra kow ski. Yad Va shem).

Dyplom Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
przyznany F. Banasiowi. Obok awers i rewers
medalu z napisem: „Yad Vashem Instytut
Pamięci Męczenników i Bohaterów
w Jerozolimie. I dam im imię wieczne”
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T rzy masz w rę kach, Sza now ny Czy tel ni ku, pierw szy ze spe cjal -
nych, po świę co nych hi sto rii Po li cji nu me rów na sze go cza so pi -
sma. Wy bór umiesz czo nych w nim ma te ria łów nie był wca le

pro sty. Wszak na rap tem pięć dzie się ciu stro nach chcie li śmy na kre ślić
jak naj bar dziej kom plet ny ob raz po cząt ków pol skiej Po li cji, czy li hi -
sto rię Po li cji Pań stwo wej.

Już dziś my śli my nad wy bo rem tek stów do ko lej nych nu me rów.
Do przed sta wie nia po zo sta ło jesz cze po nad 70 lat. W tym okre sie 
na si po przed ni cy słu ży li w Po li cji Po moc ni czej Ge ne ral ne go Gu ber -
na tor stwa, zwa nej po tocz nie „gra na to wą”, bra li udział w wal kach
na fron tach II woj ny świa to wej, wie lu do świad czy ło okru cieństw
okre su sta li now skie go, in ni utrwa la li wła dzę lu do wą – ale nie za leż -
nie od te go, w ja kich cza sach przy szło im żyć i ja kie wte dy do mi no -
wa ły prio ry te ty, przede wszyst kim sta li na stra ży po rząd ku

i bez pie czeń stwa pu blicz ne go, zwal cza jąc wszel kie prze ja wy prze -
stęp czo ści.

Po co za głę biać się w hi sto rię? Bo jej zna jo mość po zwa la uczyć się
na błę dach po przed ni ków i wy ko rzy sty wać to, co oka za ło się do bre
i sku tecz ne. W przy szłym ro ku mi nie do kład nie 25 lat od uchwa le -
nia obec nej usta wy o Po li cji. Usta wy, któ ra przy wró ci ła słu żeb ną 
ro lę Po li cji wo bec spo łe czeń stwa, od wo łu jąc się do tra dy cji mię dzy -
woj nia. Po wrót do źró deł i wy cią gnię cie wnio sków z prze szło ści do -
pro wa dzi ło dzi siaj do sy tu acji, w któ rej – we dług ofi cjal nych ba dań
opi nii pu blicz nej – prze szło 70 proc. Po la ków ufa Po li cji i uwa ża ją
za sku tecz ną. I nie jest to efekt ja kichś spryt nych dzia łań mar ke tin -
go wych, lecz sta łe go wzro stu sku tecz no ści w zwal cza niu prak-
tycz nie wszyst kich ro dza jów prze stęp czo ści, co z ko lei ja sno do ku -
men tu ją sta tysty ki.

Dys po nu je my dziś sprzę tem i moż li wo ścia mi tech nicz ny mi, 
o ja kich pierw si stró że pra wa na wet nie śni li. Są one wprost pro por -
cjo nal ne do zmie nia ją ce go się cha rak te ru prze stęp czo ści – w 1932
ro ku wy star czył ar gen to rat, aby udo wod nić ka sia rzo wi wła ma nie
do sej fu, dziś trud no by ło by w ten spo sób za bez pie czyć do wo dy kra -
dzie ży pie nię dzy z wir tu al ne go kon ta ban ko we go. Ale za rów no mo -
ty wy dzia ła nia spraw ców, jak i spo sób ich my śle nia po zo sta ją
nie zmien ne. Dla te go dzię ki tym, któ rzy prze tar li szla ki i prze ka za li
swą wie dzę i do świad cze nia ko lej nym po ko le niom, je ste śmy dziś
w sta nie szczy cić się tak du żą sku tecz no ścią i za ufa niem spo łecz -
nym.

W Po li cji wie le prze pi sów i za sad spi sa nych zo sta ło krwią. Być mo że
ni gdy nie uda się po li czyć, ile jej spły nę ło, za nim do pod sta wo wych
pro ce dur służ by pa tro lo wej wpro wa dzo no tzw. trój kąt bez pie czeń stwa,
po zwa la ją cy na unik nię cie za sko cze nia ze stro ny za trzy ma ne go lub 
le gi ty mo wa ne go. Ilu po li cjan tów stra ci ło ży cie lub od nio sło ra ny, 
za nim na pod sta wie ana li zy ich przy pad ków i błę dów wy pra co wa no tak -
ty kę wej ścia do po miesz czeń, w któ rych kry je się uzbro jo ny prze stęp -
ca? War to o tym pa mię tać, czy ta jąc cho ciaż by pod ręcz ni ki po li cyj nej
sztu ki...

Ja ko for ma cja ma my już 95 lat. To jed nak nie wiek świad czy o doj -
rza ło ści, bo jak po wie dział słyn ny rzym ski mów ca Cy ce ron: Hi sto -
ria jest na uczy ciel ką ży cia. Nie znać hi sto rii, to być za wsze dziec kiem.
Dla te go na na szych ła mach po świę ca my jej tak du żo miej sca. Wy -
star czy, Dro gi Czy tel ni ku, się gnąć po ko lej ne wy da nia. Resz ta na -
le ży do Cie bie.

PIOTR MA CIEJ CZAK
zdj. archiwum

Hi sto ria 
na uczy ciel ką 
ży cia
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