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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
Gdy 24 lipca 1919 roku mocą ustawy 
powstała Policja Państwowa, otwo-
rzyła się nowa karta w historii polskich 
formacji mundurowych. Od tej chwili, 
każdego dnia przez kolejne dekady 
tysiące funkcjonariuszy wypełniając 
rotę ślubowania, strzegło bezpie-
czeństwa mieszkańców, często z na-
rażeniem życia i zdrowia. Nie bacząc 
na zawirowania historyczne policjanci  
z ogromną determinacją zapobiegali 

przestępczości i ścigali łamiących prawo. 
Dziś stołeczna Policja wierna przedwojennym tradycjom kon-
tynuuje postawione przed nią zadania, pielęgnując jednocze-
śnie pamięć o historii i etos policyjnej służby. Z dumą wchodzi  
w kolejne stulecie swojego funkcjonowania, świadoma swoich 
doświadczeń i osiągnięć.
Z tej okazji oddajemy w Państwa ręce specjalne wydanie Sto-
łecznego Magazynu Policyjnego, w całości poświęcone naszej 
przedwojennej historii. Znajdują się w nim m.in. niezwykłe histo-
rie postaci związanych z tą jednostką oraz wiele oryginalnych 
grafik i zdjęć z tego okresu.

Z tej wyjątkowej okazji
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Policjantki, Policjanci i Pracownicy Policji,

Komendant Stołeczny Policji

nadinspektor Paweł Dobrodziej
 

Policja Państwowa świętuje w tym roku wyjątkową rocznicę – 100 lat swojego 
funkcjonowania. Piękny jubileusz to wspaniała okazja, by sięgnąć do historii 
formacji i poznać jej bogate tradycje.

Z szacunku dla przeszłości, oddaję do Waszych rąk, Drodzy Czytelnicy, wydanie 
jubileuszowe Stołecznego Magazynu Policyjnego. Jestem przekonany, że lektura 
tego specjalnego numeru miesięcznika będzie dla Was podróżą w czasie i źródłem 
wiedzy o początkach naszej formacji, budowanej wraz z odradzającą się po 
odzyskaniu niepodległości, Rzeczypospolitą Polską. Zajrzymy razem do archiwów, 
by przeczytać o bohaterskich funkcjonariuszkach i funkcjonariuszach, kulisach 
ich trudnej służby w okresie międzywojennym, zasadach, którymi się kierowali  
i miejscach związanych z historią stołecznej Policji.

Wydanie specjalne pozwala nam zaprezentować oraz utrwalić naszą bogatą 
tradycję, która jest wśród nas ciągle obecna i stanowi trwały fundament naszej 
formacji. To również dowód szacunku dla wszystkich funkcjonariuszy Policji 
Państwowej, którzy z oddaniem służyli w imię największej wartości, jaką jest 
bezpieczeństwo mieszkańców. Najlepiej oddaje to zapis w Gazecie Policji 
Państwowej z 1920 roku: „Doskonałość policji da się osiągnąć tylko na drodze 
współdziałania policji i społeczeństwa, społeczeństwa i policji”.

Jestem niezmiernie dumny, że wraz z Wami otwieram nową kartę historii 
Komendy Stołecznej Policji. Dziękując za Wasz profesjonalizm, sprawność 
działania i inicjatywę – życzę, aby Wasza służba i praca zawsze cieszyła się 
społecznym szacunkiem i stawała się wzorem dla przyszłych pokoleń.



 „Przysięgam Panu Bogu 

Wszechmogącemu na powiężonem 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 

strzedz pilnie, obowiązki swoje 

spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy 

przełożonych wykonywać dokładnie, 

tajemnicy urzędowej dochować.  

tak mi Panie Boże dopomóż.”

Rota przysięgi, jaką składali nowi policjanci  
według ustawy z 1919 roku, 

powołującej Policję Państwową.
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Księga „Dziesięciolecie Polski Odrodzo-
nej. Księga pamiątkowa 1918-1928” to 
wspaniałe dzieło prezentujące całościo-
wy dorobek odrodzonej Polski. Autora-
mi tekstów są najwybitniejsi naukowcy, 
urzędnicy, funkcjonariusze, pisarze, 
publicyści i artyści tamtych czasów. 
Przekrojowo opisano i zilustrowano naj-
ważniejsze aspekty życia społeczno-
-gospodarczego. Wśród obszernej te-
matyki znalazł się materiał poświęcony 
Policji Państwowej opracowany przez 
Szefa Sekretariatu Komendanta Głów-
nego Policji Państwowej ppłk. dr. Leona 
Naglera. Przedstawiamy obszerne frag-
menty (pisownia oryginalna) mówiące  
o tworzeniu się Policji Państwowej. Prze-
nieśmy się zatem 100 lat wstecz, kiedy 
tworzyła się II Rzeczpospolita…

„Zanim jeszcze z ulic polskich miast  
i dróg wiejskich znikła znienawidzona 
sylwetka zaborczego policjanta, czy żan-
darma, a na kilka lat przed tym dniem ra-
dosnym, w którym ludność polskiej ziemi 
wyłoniła z siebie własne swoje władze, 
na obszarze b. zaboru rosyjskiego po-
wstawały już organizacje polskie, mające 
na celu opiekę nad całością życia i mie-
nia społeczeństwa. Organizacje te zwa-
ne Strażami Obywatelskiemi, tworzone 
przez Komitety Obywatelskie najczęściej 
w porozumieniu z ustępującemi władza-
mi rosyjskiemi, nie tylko umiały zapewnić 
spokój ludności w przejściowym okresie 
od wymarszu władz rosyjskich do czasu 
wkroczenia okupantów i zorganizowa-
nia przez nich nowych władz, ale umiały 
także oprzeć się zakusom likwidacyjnym 
ze strony okupantów i przez cały czas 
pobytu obcej przemocy na ziemiach Pol-
ski, reprezentowały wobec niej wolę i siłę 
społeczeństwa polskiego.

PIERWSZE ORGANIZACJE POLICYJNE
Chronologicznie pierwszą organizacją 
tego rodzaju były Straże Obywatelskie 
Zagłębia Dąbrowskiego (lipiec 1914 r.), 
które jednak po niewielu miesiącach 
zostały rozwiązane. Znacznie później 
wystąpiła na widownię Straż Obywatel-
ska m.st. Warszawy. Ta też organizacja 
może być uważana za zawiązek przy-
szłej polskiej policji, gdyż przetrwała cały 
okres okupacji i ze względu na swoją 
liczebność, wewnętrzną spoistość oraz 
dojrzały ustrój, wywarła znaczny wpływ 
na kształtowanie się wielu innych po-
dobnych organizacji, które powstały 
później na terenie b. zaboru rosyjskie-
go. Straż ta zaczęła się organizować już  
w lipcu 1914 r., rozpoczęła jednak służ-
bę pod komendą adwokata Stanisława 
Popowskiego dopiero w pierwszych 
dniach sierpnia 1915 r. Polska policja, 
która swemi tradycjami sięga poza okres 
odrodzenia bytu państwowego, tę datę 
przyjęła za datę wskrzeszenia i dzie-
sięciolecie swego istnienia święciła już  
w sierpniu 1925 r. (…)

W Lubelszczyźnie, gdzie utworzył 
się pierwszy Rząd polski w listopadzie  
1918 r., zaczyna działać Milicja Ludowa. 
(…) Już pod koniec 1918 r. obejmuje 
jako policja rządowa funkcje zlikwidowa-
nia ochotniczych Milicyj Obywatelskich  
w całej b. Kongresówce, a w początku 
roku 1919 powstaje samorządowa Poli-
cja Komunalna, mająca zastąpić Milicje 
Miejskie.

UTWORZENIE POLICJI PAŃSTWOWEJ
W kwietniu 1919 r. ówczesny kapi-
tan, późniejszy generał, wojewoda  
i Minister Spraw Wewnętrznych, ś.p.  
Kazimierz Młodzianowski, otrzymuje 
mandat połączenia Milicji Ludowej z Poli-

W kwietniu 1919 r. 
ówczesny kapitan, 
późniejszy generał, 

wojewoda i Minister Spraw 
Wewnętrznych,  
ś.p. Kazimierz 

Młodzianowski, otrzymuje 
mandat połączenia Milicji 

Ludowej  
z Policją Komunalną, zaś  
24 lipca 1919 r. ustawa  

o Policji Państwowej stwarza 
prawną podstawę do 

zorganizowania jednolitej 
polskiej Policji Państwowej. 

ˮ 

Tekst: 
Elżbieta Sandecka-Pultowicz 
 
Foto: 
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Narodziny Policji
„Komitet Obywatelski miasta Warszawy podaje do publicznej wiadomości, 
że wobec zawieszenia czynności władz miejskich i cywilnych obejmuje 
pieczę nad miastem. Komitet będzie dążył do utrzymania porządku, 
zapewnienia bezpieczeństwa, oraz – w granicach możności – normalnego 
biegu życia” – czytamy w monumentalnej księdze wydanej w 10. rocznicę 
odzyskania niepodległości. Komitet Obywatelski miasta Warszawy może 
być uważany za zawiązek przyszłej polskiej Policji.

Historia przedwojennej warszawskiej Policji



cją Komunalną, zaś 24 lipca 1919 r. usta-
wa o Policji Państwowej stwarza prawną 
podstawę do zorganizowania jednolitej 
polskiej Policji Państwowej. Przekształ-
canie poszczególnych organizacyj, peł-
niących służbę policyjną, w jednolitą Po-
licję Państwową odbywa się stopniowo  
w zależności od warunków, wśród ja-
kich dochodzi do skutku zespolenie 
poszczególnych dzielnic Polski z b. Kon-
gresówką, na której obszarze unifikacja 
policji rozpoczęła się natychmiast po 
wejściu w życie ustawy policyjnej. (...) 
Ustawa otworzyła nowy okres rozwoju 
instytucji policji w Polsce, wypełniony 
wprowadzeniem w życie założeń orga-
nizacyjnych ustawy i przygotowaniem 
całego szeregu rozporządzeń, instrukcji, 
zarządzeń, okólników i t.d., które miały  
uregulować wszystkie dziedziny służby 
policyjnej i życia korpusu policji. (…)

ORGANIZACJA POLICJI PAŃSTWOWEJ
Policja Państwowa, na której czele stoi 
Komendant Główny Policji Państwowej, 
podlega Ministrowi Spraw Wewnętrz-
nych i pod względem terytorialnym 
opiera się na administracyjnym podziale  
Państwa. Na czele okręgów wojewódz-
kich stoją komendanci wojewódzcy, na 
czele zaś obwodów powiatowych – ko-
mendanci powiatowi Policji Państwowej. 
Niższemi jednostkami policyjnemi są: 
komisariaty, obejmujące większe miasta 

lub ich dzielnice i posterunki, obejmują-
ce część gminy, gminę lub kilka gmin.

Karjera służbowa funkcjonarjusza 
Policji Państwowej przebiega wśród 
czterech stopni dla szeregowych (po-
sterunkowy, starszy posterunkowy, 
przodownik i starszy przodownik) oraz 
ośmiu stopni oficerskich (aspirant, pod-
komisarz, komisarz, nadkomisarz, pod-
inspektor, inspektor, nadinspektor i ge-
neralny inspektor Pol. Państw.).

Szkolnictwo policyjne w ostatnich 
dwóch latach zostało zorganizowane  na 
nowych zasadach, polegających przede 
wszystkim na scentralizowaniu szkół  
i pogłębieniu wyszkolenia. W tym celu 
kurs instruktorów, powołany do życia  
w 1927 r. przygotował kadry wykładow-
cze dla trzech nowozorganizowanych 
szkół w Żyrardowie, w Piaskach pod 
Sosnowcem i w Mostach Wielkich. 
Szkoła w Mostach Wielkich będzie 
zorganizowana jako szkoła wzorowa, 
wedle najnowszych wymagań szkolnic-
twa. Wszystkie szkoły dla szeregowych,  
a także zreorganizowana szkoła oficer-
ska w Warszawie, podlegają bezpośred-
nio Komendantowi Głównemu i w ciągu 
roku mogą wyszkolić około 2.000 szere-
gowych i 100 oficerów.

AUTORYTET POLICJANTA
Nowe przepisy o policji szczególną 
uwagę poświęcają policjantowi, peł-

niącemu służbę i zawierają szereg 
przepisów, które mają mu zapew-
nić potrzebny autorytet i bezwzględ-
ny posłuch, oraz ocalić od nędzy jego 
lub jego rodzinę na wypadek, gdyby  
z powodu wykonywania obowiązków 
służbowych stracił zdolność do pra-
cy lub życie. (…) Art. 89 rozp. o policji  
w myśl którego funkcjonarjusz policji, 
pozbawiony zdolności do pracy skut-
kiem popełnionego na nim czynu kary-
godnego w związku ze służbą lub pod-
czas służby, względnie jego rodzina,  
w wypadku gdyby funcjonarjusz policji 
z tej przyczyny stracił życie, otrzymują 
prócz należnego zaopatrzenia emery-
talnego, odprawę w wysokości 24-mie-
sięcznej ostatnio pobieranej płacy, oraz 
art. 90, w myśl którego dzieci takiego 
zabitego funkcjonarjusza policji mają do 
lat 18 pierwszeństwo przy przyjęciu do 
szkół państwowych, w których kształcą 
się na koszt Skarbu Państwa.

Rozległy zakres służby policyjnej 
pociąga za sobą konieczność specjali-
zowania w rozmaitych działach tej służ-
by, pomimo zasadniczej jednolitości 
korpusu policji. Rozróżniamy tedy w ra-
mach służby policyjnej: służbę śledczą, 
mającą na celu zwalczanie i śledzenie 
przestępstw i zbrodni, a której specjal-
ny dział, jako policja obyczajowa, zaj-
muje się zwalczaniem nierządu, służbę  
policji morskiej i rzecznej, do której na-

□ Rok 1931. Młodzi szeregowi Policji składają przysięgę na podwórzu koszar policyjnych w Warszawie przy ul. Ciepłej.
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leży opieka nad bezpieczeństwem brze-
gów i ratownictwo w morzu i na rzekach, 
służbę ruchu ulicznego, do której należy 
regulowanie coraz bardziej rosnącego 
ruchu ulicznego, zwłaszcza w stolicy  
i w innych większych miastach.

We wszystkich tych rodzajach służby 
policyjnej osiąga policja doskonałe wyniki 
dzięki stosowaniu najnowszych metod, 
przyjętych przez policje krajów Zachodu. 
W zakresie służby śledczej policja pol-
ska zerwała z dawniejszemi prymitywne-
mi metodami, stosując obecnie szeroko 
daktyloskopję, monodaktyloskopję, po-
roskopję, promieniowanie ultrafioletowe, 
oraz opierając się na śledzeniu wszelkich 
śladów zbrodni za pomocą naukowego 
badania broni, pocisków, ksiąg kupiec-
kich, charakteru pisma i t.p.

BYT POLICJANTA
W zrozumieniu wysokiej odpowiedzial-
ności służby policjanta, pełnionej przez 
niego z narażeniem życia – nowe prze-
pisy, w miarę możności, szczególną pie-
czą otaczają sprawę bytu materjalnego 
funkcjonarjusza policji, że wymienimy 
rozporządzenie o wypłacie strawne-
go po 8 godzinach służby poza miej-
scem stałego pobytu, uzyskanie zgo-
dy na wypłatę wstrzymywanych dotąd 
diet za delegacje do szkół, zapowiedź 
w drodze ustawowo wiążącej uchwa-
lenia odrębnych ustaw o uposażeniu  
i o zaopatrzeniu emerytalnem, postano-

wienie, że już przed uchwaleniem tych 
ustaw liczy się funkcjonarjuszom policji 
czas służby do emerytury po 5 latach 
służby w sposób kwalifikowany (16 mie-
sięcy za 12), uzyskanie funduszów na 
budowę około 60 posterunków, mają-
cych zawierać pomieszczenia biurowe 
i mieszkalne, wreszcie, uznanie ofiarno-
ści służby policyjnej, przez ustanowienie 
Krzyża Zasługi za dzielność, połączonego  
z pensją 200 zł. rocznie. Trzeba tu pod-
nieść, że w obronie prawa i obywateli 
już około 450 policjantów położyło życie  
i że Krzyż Zasługi za dzielność, uzyska-
ny za pełnienie służby niejednokrotnie  
z narażeniem własnego życia, nosi dziś 
już przeszło 100 policjantów. Policjant 
polski dowódł, że nie tylko dobrze speł-
nia swoją służbę zawodową, ale też, 
że jest dobrym obywatelem i czuje się 
członkiem tego społeczeństwa, z które-
go wyszedł. 

MORALE POLICJANTA
Policjant łączy się z tem społeczeń-
stwem wszędzie tam, gdzie ono własną 
pracą, inicjatywą i ofiarnością wytwa-
rza wartości moralne, umysłowe, go-
spodarcze i mocarstwowe Polski. We 
wszystkich tych poczynaniach widzimy 
policjanta polskiego zawsze czynne-
go, zawsze i szczerze oddanego idei 
Wielkiej Polski, czy to idzie o pomoc 
w działalności Ligi Obrony Powietrznej 
Państwa i o uświadamianie szerokich 

sfer społeczeństwa o okropnościach 
walki gazowej, czy o podciągnięcie się 
do ogólnego poziomu przez intensyw-
ną pracę kulturalno-oświatową i odpo-
wiednie przygotowanie sportowe, czy 
wreszcie o wzmożenie własnego, a tem 
samem ogólnego dobrobytu przez roz-
ległą sieć i silną organizację różnorakich 
instytucyj samopomocy, jak wojewódz-
kie kasy samopomocy, Stowarzyszenie 
„Policyjny Dom Zdrowia”, posiadające 
już dziś większe sanatorjum dla gruźli-
ków w Otwocku pod Warszawą, domy 
uzdrowiskowe w Busku i Druskienikach, 
ambulatorjum w Warszawie, duże sa-
natorjum w Zakopanem oraz budujące 
się sanatorjum dla zagrożonych gruźlicą  
w Tatarowie.

Jako dorobek dziesięciu lat istnienia 
Polski należy zanotować nie tylko rozwi-
nięcie się doskonałej instytucji policyjnej, 
ale też powstanie typu polskiego poli-
cjanta-obywatela”.

Źródło: 
Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. 
Księga pamiątkowa 1918-1928. Wydawca 
i redaktor naczelny Marian Dąbrowski. 
Kraków-Warszawa 1928. Wydawnictwo  
i Nakład „Ilustrowanego Kuryera 
Codziennego”, „Światowida”,  
„Na Szerokim Świecie”.

□ Rok 1928. Uroczystości święta 3 Maja. Oddziały Policji konnej defilują przed Pałacem Saskim.
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POCZĄTKI PAŁACU
Tereny, na których stoi dziś Pałac 
Mostowskich, w pierwszej połowie  
XVII w. należały do niejakiej Jadwigi Da-
nielowej, która sprzedała swoje grunty 
siostrom zakonnym „Brygidkom” z Lipia 
pod Warszawą. Od nich grunt pod budo-
wę odkupił w latach 40. XVIII w. nadwor-
ny malarz królewski, Daniel Ernest Poltz, 
który wystawił tutaj parterowy drewniany 
dworek podmiejski. Budynek przecho-
dził potem kilkakrotnie z rąk do rąk – jego 
właścicielami byli kolejno Jan Zygmunt 
Deybel (architekt Warszawy pierwszej 

połowy XVIII w.), książę Adam Poniński 
i Adam Brzostowski (wtedy dworek zo-
stał podwyższony i dodano dwa skrzydła  
z boku, wschodnie – szersze, murowa-
ne i jednopiętrowe, a zachodnie – drew-
niane i parterowe), aż wreszcie Hilzeno-
wie, którzy przebudowali skromny obiekt 
na prawdziwy pałac, który w epoce 
stanisławowskiej uchodził za jeden z naj-
świetniejszych w okolicy.

Wojewoda miński Jan August Hylzen 
dokupił wtedy plac znajdujący się po po-
łudniowej stronie rezydencji. Powiększo-
ny dziedziniec otoczono ogrodzeniem 

wysuniętym w części środkowej ku przo-
dowi. Umieszczono również reprezenta-
cyjną bramę wjazdową. Od północnej 
strony nowej oficyny dodano prostopa-
dłe, drewniane skrzydło, przeznaczone 
jako stajnie i wozownie. Budowniczy 
dobudowali też piętro i dodali skrzydła 
boczne otaczające po bokach frontowy 
dziedziniec. Gdy zmarł, roboty na pe-
wien czas wstrzymano. Kilka lat później 
wdowa po nim – Konstancja kontynu-
owała prace budowlane. Wzniesiono 
od ul. Nowolipie wielki korpus główny  
w stylu wczesnego klasycyzmu, a na 

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska 
 
Grafika: 
Fryderyk Dietrich (zbiory Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

Foto:
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Od drewnianego dworku 
do stylowego pałacu
Pracuje w nim kilkaset policjantów i pracowników stołecznej Policji. 
Odwiedzają go każdego dnia setki interesantów. Niejednokrotnie służył 
jako plan zdjęciowy polskich seriali kryminalnych. I choć wydawałoby 
się, że jest tak dobrze znany warszawiakom czy turystom, niewielu 
jednak potrafiłoby powiedzieć, co głęboko skrywają karty historii Pałacu 
Mostowskich?

□ Rok 1827. Pałac Mostowskich, później siedziba rządu Komisji Spraw Wewnętrznych i Policji.
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całą zabudowę składało się pięć bu-
dynków tworzących całość, rozdzieloną 
jedynie bramą. Wewnątrz znajdował się 
nawet barokowy ogród, przekształcony 
później w oranżerię.

W SPADKU PO DZIADKU
W 1795 r. pałac otrzymał w spadku 
wnuk Hilzena – Tadeusz Antoni Mostow-
ski, który po blisko 30 latach przekazał 
go rządowi Królestwa Polskiego. Zanim 
to jednak nastąpiło, aż do wybuchu 
Powstania Listopadowego, gmach był 
ważnym miejscem życia kulturalne-
go, literackiego i politycznego miasta.  
W pałacu działała m.in. nowoczesna 
drukarnia, na potrzeby której sprowa-
dzano czcionki m.in. z Paryża i Lipska. 
To tu wydano 27 tomów „Wyboru naj-
cenniejszych pisarzy polskich”. W tym 
czasie powstało też „Towarzystwo Ik-
sów” – pierwszy klub literacki, organizu-
jący tu swoje spotkania dyskusyjne. Pod 
koniec istnienia Księstwa Warszawskie-
go i w pierwszych latach Królestwa Pol-
skiego Mostowski pełnił odpowiedzialną 
funkcję ministra spraw wewnętrznych.  
W Pałacu działała wówczas Komisja 
Rządowa Spraw Wewnętrznych i Du-
chownych. Z przekazów wynika też, że 
kilkakrotnie koncertował tu nawet Fryde-
ryk Chopin.

WEDŁUG PROJEKTU CORAZZIEGO
W chwili przekazania Pałacu na rzecz 
rządu Królestwa Polskiego Mostowski 
podjął decyzję o odnowieniu gmachu  
i dostosowaniu go do potrzeb urzędu. 
Zadania tego podjął się włoski architekt 
Antonio Corazzi, który zaprojektował 
również Teatr Wielki, Pałac Królewskiego 
Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk (Pałac Staszica), dokonał prze-
budowy siedzib władz rządowych Kró-
lestwa oraz zespołu budynków przy pl. 
Bankowym. 

Corazziemu pomagał przy projekcie 
modny w tym czasie rzeźbiarz Norblin, 
który wykonał ozdobne płaskorzeźby  
o greckiej ornamentyce, utrzymane  
w tym właśnie stylu. Całość po prze-
budowie składała się z dwóch dużych 
dziedzińców i trzech frontów: gmachu 
głównego od placyku, prawego skrzydła 
od ulicy Przejazd i północnej elewacji od 
Nowolipek. Front o czterech kolumnach 
z korynckimi głowicami, wznoszący się 
nad parterem, osłaniał taras pierwsze-
go piętra. Efekt został uznany za jedno 
z najlepszych dzieł Corazziego. Wnętrze 
także kryło prawdziwą perłę architektu-
ry, tak zwaną „Białą Salę”, pełną wspa-
niałych ornamentów. Całość dopełniały 
dwie boczne salki oddzielone od głów-
nej parą kanelowanych kolumn.

Najbardziej oryginalną częścią trzy-
kondygnacyjnego Pałacu Mostow-
skiego, zbudowanego w stylu klasy-
cystycznym, na planie prostokątnym  
z dziedzińcem pośrodku, była część 
frontowa. W centrum fasady znajdował 
się ryzalit z portykiem o 4 kolumnach. 
Portyk zwieńczony był rzeźbą Orła Bia-
łego autorstwa Nicola Vincentiego. Pała-
cowa fasada została ozdobiona trzema 
płaskorzeźbami dłuta Pawła Malińskie-
go, zawierającymi sceny mitologiczne. 
Ścianę za kolumnami ozdobił płasko-
rzeźbiony fryz tego samego autora, 
przedstawiający Rolnictwo, Budownic-
two, Przemysł i Handel. Do dziś można 
zobaczyć napis pod środkową płasko-
rzeźbą: NORBLIN FECIT. 1823. Tema-
tyka fryzu nie jest przypadkowa, gdyż 
Tadeusz Mostowski był żywo zaintere-
sowany rozwojem w Królestwie Polskim 
właśnie tych dziedzin. Ta właśnie część 
z portykiem zachowała się, pozostałe 
partie ulegały przebudowom w drugiej 
połowie XIX w.

„SZTAJNKELLERKĄ” SPOD PAŁACU
W 1822 r. na ulicach Warszawy pojawiły 
się pierwsze omnibusy konne. Na po-
czątku służyły do przewozu kilkunastu 
osób z okazji większych uroczystości 
lub jazd niedzielnych. Pierwszym omni-
busem miejskim był natomiast powóz 
zwany „sztajnkellerką” od nazwiska wła-
ściciela i producenta powozów Piotra 
Steinkellera. Linia została uruchomiona 
w 1844 r. na trasie: Pałac Mostowskich 
– Dworzec Kolei Warszawsko-Wie-
deńskiej. W następnych latach istniało 
wiele przedsiębiorstw, które posiadały 
jedno lub dwu-przedziałowe omnibu-
sy. Ich miejscami postoju były place, 
np.: Trzech Krzyży czy Krasińskich oraz 
dworce kolejowe. Opłata za kurs wyno-
siła 5 kopiejek. 

Obecnie jedynie w sezonie let-
nim omnibus konny jeździ wytyczony-
mi uliczkami Starego Miasta. Kursuje  
w każdy weekend wakacji, w godz. 
14.00-19.00. Może przewozić łącznie 
16 pasażerów. Rusza z ul. Podwale  
i dalej jedzie ul. Freta, Świętojerską, do-
jeżdża do pl. Krasińskich, skręca w Mio-
dową i dalej w Senatorska, by wrócić na 
ul. Podwale. 

SIEDZIBA WIELU INSTYTUCJI
Jak czytamy w przekazach, pałac służył  
w tamtych czasach do celebrowania 
świąt rodziny cesarskiej, na przykład  
4 maja 1834 z powodu „pełnoletniości 
W.X. Alexandra następcy tronu” budy-
nek ozdobiło 2.327 lamp. 

Budynek tymczasowo przekazano 

□ Lata 1925-1930. Siedziba Dowództwa Okręgu Korpusu I w Pałacu 
     Mostowskich w Warszawie.



na siedziby różnych instytucji cywilnych. 
15 lipca 1870 r. stał się np. siedzibą 
Banku Handlowego. Po 1871 r. wybu-
rzono na tyłach posesji dwupiętrową 
kamienicę na potrzeby rozbudowy gma-
chu dla Wołyńskiego Pułku Leibgwardii 
(przeniesionego z podupadłego budyn-
ku przy ulicy Dzikiej). W tym czasie na 
attyce fasady miejsce polskiego orła za-
jął dwugłowy rosyjski, a pałac nazwano 
Nowymi Koszarami Wołyńskimi. Repre-
zentacyjny korpus główny przeznaczo-
no na mieszkania dla kadry oficerskiej.  
W 1892 r. podwyższono znacznie stan-
dard Koszar, zakładając carskim żołnie-
rzom instalację kanalizacyjną i wodocią-
gową, rozbudowaną następnie w roku 
1899. 

W 1906 dodano napis: „1806–
1906”, odnoszący się do stuletniego ist-
nienia pułku wołyńskiego. Bezpośrednio 
po odzyskaniu niepodległości pałac był 
przejściową siedzibą różnych inspek-
toratów wojskowych i departamentów 
Ministerstwa Spraw Wojskowych. Po 
zakończeniu działań I wojny światowej 
w pałacowych salach umieszczono 
Dowództwo Okręgu Generalnego War-
szawskiego, w 1921 roku przemiano-
wane na Dowództwo Okręgu Korpusu 
Nr 1. Gmach, zajmowany uprzednio 
przez rosyjskie wojsko, koniecznie po-
trzebował remontu. Przeprowadzono 
go w latach 1925-26 według projektu 
Aleksandra Sygietyńskiego, restauru-
jąc głównie wnętrza i niemal nie zmie-
niając wyglądu zewnętrznego. Dodano 
jedynie we fryzie u podstawy attyki ry-
zalitu napis Dowództwo Okręgu Korpu-
su Nr 1”, które miało tu swoją siedzibę  
w latach 1921-1939.

Nieopodal Pałacu Mostowskich 
w październiku 1926 r. Janusz Kor-
czak założył „Mały Przegląd” – pismo 
dzieci i młodzieży.  W 1996 r. na tyl-
nej ścianie Pałacu Mostowskich, od 
strony ul. Nowolipki, w pobliżu miej-
sca, gdzie stała kamienica pod nr 7,  
w której mieściły się redakcje „Naszego 
Przeglądu” i „Małego Przeglądu”, odsło-
nięto tablicę pamiątkową wraz z plakietą 
z wizerunkiem Janusza Korczaka.

WOJENNE ZNISZCZENIA
W 1939 r. spłonęła północna część 
od ulicy Nowolipki oraz skrzydła bocz-
ne. W czasie Powstania Warszaw-
skiego całkowicie wypalona została 
pozostała część budowli, a niektóre 
jej fragmenty zostały zburzone. Mimo 
to mury zewnętrzne zachowały się  
w 80%, w jeszcze większym stopniu 
przetrwały mury wewnętrzne. W najlep-
szym stanie zachowała się fasada od 

Nowolipia, mimo zawalenia się portyku 
kolumnowego. Po wojnie rozebrano naj-
bardziej wypalone fragmenty. Niestety 
nie wykonano dokumentacji, co utrudni-
ło ich późniejsze odtworzenie. Autorami 
projektu odbudowy był Zygmunt Stę-
piński i Mieczysław Kuźma, którzy po-
stanowili nadać fasadzie Pałacu wygląd  
z czasów Corraziego.

POWOJENNA ODBUDOWA
W 1949 r. pałac stał się siedzibą Ko-
mendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej. 
Nowy projekt odbudowy znacznie od-
biegał od oryginału. Zrekonstruowa-
no attykę, której wygląd wrócił do tego 
sprzed 1944 r. Nowym elementem był 
tutaj wieniec. W miejscu dawnych okien 
po bokach bramy wjazdowej zaprojek-
towano nowe wejścia. Dziennikarze wy-
dawanego wówczas tygodnika „Stolica” 
pisali o osiąganych wówczas przez bu-
downiczych normach pracy rzędu 160  
a nawet 200 procent.

Odbudowa Pałacu nie należała do 
najłatwiejszych. Podczas odbudowy-
wania murów Białej Sali z pierwszego 
piętra runął cały północno-wschodni na-
rożnik parteru i przez kilka tygodni część 
pomieszczenia trzymała się tylko na 
stemplach, grożąc zniszczeniem oca-
lałych gzymsów i sztukaterii. W miejscu 
nowych piwnic natrafiono na niezwykle 
mocne fundamenty, które trzeba było 
rozsadzać minami. W jednym z podwó-
rzy, przy kopaniu fundamentów pod 
kotłownię, na głębokości kilku metrów 
natrafiono na rzeczkę, która wciąż pod-
mywała prace.

Mimo tych trudności Pałac oddano 
podobno do użytku na 7 dni przed termi-
nem. „Piękna, trójbarwna posadzka (dąb 
czarny, dąb zwykły i jesion), dopełnia 
wrażenia. A gdy przyjdą specjalnie pro-
jektowane żyrandole, kinkiety, dywany  
i stylowe meble, Biała Sala będzie jedną 
z najpiękniej wyposażonych sal stolicy”  
– opisywał dziennikarz tygodnika „Stoli-
ca”, dodając: – Pałac Mostowskich, tak 
dziś zachwycający przechodniów, nie 
powiedział jeszcze swego ostatniego 
słowa. Jest perłą w ruinach”.

STOŁECZNA POLICJA W PAŁACU
Od 1990 r. Pałac Mostowskich to sie-
dziba Komendy Stołecznej Policji. Mie-
ści się przy ul. Nowolipie 2, przed wojną 
była to ulica Przejazd 15. Rok później  
w 50. rocznicę pierwszego zrzutu Cicho-
ciemnych do okupowanego kraju, na 
ścianie przed wejściem do Pałacu Mo-
stowskich została umieszczona tablica 
upamiętniająca oficerów i podoficerów 
Policji Państwowej II RP – cichociem-

nych żołnierzy AK, którzy zginęli walcząc  
o wolność Ojczyzny. 

Budynek przeszedł gruntowny re-
mont pod nadzorem konserwatora 
zabytków. Odnowiono elewację ca-
łego budynku. Wymieniono okna. Na 
dachach położono nową, miedzianą 
blachę. Zadbano też o iluminację pa-
łacu. Niezwykle efektownie prezentuje 
się odnowiona fasada budynku. Pod-
czas remontu w latach 2005-2006  
(z wykorzystaniem środków unijnych) 
na swoje miejsce wróciła dwutonowa 
rzeźba orła z 1823 r. bez sztandarów. 
Przed ostatnią renowacją pałac znaj-
dował się w złym stanie, szczególnie 
wewnątrz. Ruszające się klepki par-
kietów policjanci nazywali „pływającą 
podłogą”. Podczas prac remontowych 
odnowiono setki pomieszczeń biuro-
wych. Przywrócono też blask Białej Sali,  
w której obecnie odbywają się najważ-
niejsze policyjne uroczystości z udzia-
łem kierownictwa Policji, przedstawicieli 
władz rządowych, lokalnych i instytucji 
działających na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców.
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Sztandar Komendy Stołecznej Policji zo-
stał uroczyście wręczony 2 maja 1991 
roku  przed Grobem Nieznanego Żoł-
nierza, w przeddzień dwusetnej roczni-
cy Konstytucji 3 Maja. Zanim doszło do 
tego doniosłego wydarzenia ówczesny 
Komendant Stołeczny Policji powołał 
specjalną Komisję ds. Sztandaru. Jej 
członkowie pracowali w okresie tzw. 
transformacji, czyli zmiany Milicji Obywa-
telskiej w Policję. 

„Przed rozpoczęciem pracy nad sym-
boliką sztandaru, komisja zapoznała się  
z naukowymi zasadami heraldyki. Kształ-
tując plastycznie symbolikę ideową pró-
bowała odwołać się nie tylko do symbo-
liki państwowej i narodowej, ale również 
do tradycyjnej symboliki policyjnej, zwią-
zanej z etosem służby, jak również do re-
ligijnej symboliki odwiecznej walki dobra 
ze złem. Zanalizowano także zachowane 
szczątki sztandarów i proporców używa-
nych przez Policję Państwową”.

ELEMENTY SZTANDARU
Projekt graficzny uzyskał akceptację 
Komendanta Głównego Policji oraz Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych. Sztandar 
Komendy Stołecznej Policji składa się 
z podstawowych elementów, tj. płatów, 
głowicy, drzewca i szarfy.

„Na płacie prawym sztandaru (ama-
rantowym) znajduje się wizerunek orła 
białego na czerwonym polu, haftowany 
srebrnym sztychem, w złotej koronie 
otwartej, ze złotym dziobem skierowa-
nym w stronę drzewca. Pod orłem bie-
gnie dwuwierszowy napis haftowany 
sztychem – KOMENDA STOŁECZNA 
POLICJI w WARSZAWIE. 

Pośrodku lewej strony płata sztanda-
ru, na niebieskim tle, znajduje się wizeru-
nek św. Michała Archanioła z mieczem 
ognistym, symbolizujący odwieczną wal-
kę dobra ze złem. Motyw ten zaczerp-
nięto z bocznego ołtarza Bazyliki Święte-
go Krzyża w Warszawie, która spełniała 

istotną rolę w życiu Policji Państwowej 
w okresie międzywojennym. Wizerunek 
św. Michała Archanioła wyhaftowany zo-
stał różnokolorowym sztychem wiernie 
odtwarzającym postać z obrazu. Nad 
wizerunkiem Patrona Policji znajduje się 
napis LEX ET PATRIA (Prawo i Ojczyzna). 
Płaty sztandaru z trzech stron obszyte są 
frędzlą jasnozłotą.

Głowica sztandaru składa się ze zry-
wającego się do lotu orła w koronie za-
mkniętej. Na głowicy umieszczona jest 
też data wręczenia sztandaru”.

UROCZYSTE WRĘCZENIE
Warto wspomnieć, że w ufundowanie 
sztandaru aktywnie włączyli się miesz-
kańcy Warszawy. Za pośrednictwem 
środków masowego przekazu popu-
laryzowano tę idę, która spotkała się  
z bardzo entuzjastycznym przyjęciem. 
Na konto Komendy Stołecznej Policji 
wpłynęło na ten cel około 100 milionów 
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Foto: 
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Sztandar Komendy 
Stołecznej Policji
Jest symbolem całej jednostki. Otaczany czcią, przypomina jej historię  
i wieloletnie tradycje. Jest również niemym świadkiem najważniejszej 
przysięgi składanej przez każdego policjanta. To przed nim przyklękają 
komendanci całując płat w akcie przywitania lub pożegnania z jednostką. 
Wielkim zaszczytem i wyróżnieniem dla policjantów jest wejście w skład 
pocztu sztandarowego.



złotych (kwota przed denominacją zło-
tego w 1995 r., dziś byłby to około 10 
tysięcy złotych).

Sztandar Komendy Stołecznej Policji 
został oficjalnie wręczony 2 maja 1991 
roku podczas uroczystości na placu 
Piłsudskiego. Wzięły udział w niej wła-
dze resortowe oraz stolicy, mieszkańcy 
Warszawy, a także policjanci garnizonu 
stołecznego.

Sztandar poświęcił bp Marian Duś, 
a rodzicami chrzestnymi zostali Danuta 
Borysiewicz i Zbigniew Romaszewski. 
Przy dźwiękach Hejnału Policji sztandar 
– pierwszemu po przemianach w 1990 
roku – Komendantowi Stołecznemu Po-
licji podinsp. Michałowi Kamińskiemu 
wręczył prof. Jan Widacki, ówczesny wi-

ceminister spraw wewnętrznych. 
Na nowy sztandar ślubowało tego 

dnia 1125 nowo przyjętych do służby 
policjantów. Po raz pierwszy po 1989 
roku policjanci pełnili wartę honorową 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza  
w Warszawie.

Tekst: 
insp. Sławomir Cisowski 
 
Grafika: 
Marek Szałajski

Policja stołeczna sto lat temu
O potrzebie doskonalenia zawodowego i posiadaniu własnego symbolu 
na progu niepodległości dowiadujemy się z jednego z pierwszych wydań 
gazety Policji Państwowej. Specjalną grafikę w postaci rysunku syrenki 
ze skrzydłami, stanowiącą połączenie godła Warszawy ze skrzydłami 
anielskimi, nawiązującymi do symboliki patrona policyjnej służby, można 
uznać za pierwszy znany logotyp stołecznej Policji.
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Dnia 8 grudnia 1919 roku ukazał się  
w Warszawie pierwszy numer tygo-
dnika „Gazeta Policji Państwowej”. Na 
czele Komitetu redakcyjnego stał Mar-
jan Borzęcki, Zastępca Głównego Ko-
mendanta Policji Państwowej. W słowie 
wstępnym stwierdzono: „Powołani przez 
władze naczelne, przystępujemy do wy-
dawania „Gazety Policji Państwowej” 
pierwszego w kraju pisma zawodowego 
Polskiej Straży Bezpieczeństwa Publicz-
nego. (...) Pismo nasze będzie miało 
na celu przedewszystkiem krzewienie 
wiadomości zawodowych, aby tą dro-
gą dać możność młodej naszej policji 
państwowej uzupełniać zakres swego 
wykształcenia zawodowego; dalej sta-
rać się będzie wskazywać swym czy-
telnikom drogę, po jakiej należy kroczyć  
w kierunku uobywatelnienia instytucji 
policji i ścisłego zespolenia jej ze społe-
czeństwem.”. 

Integralną częścią czasopisma była 
początkowo wkładka „Policja stołecz-
na” dotycząca specyfiki służby w stolicy.  
W inaugurującym ją artykule Teofila Mo-
drzejewskiego pt. „Policjant warszawski” 
znalazło sie wiele interesujących tez i dy-

gresji odnoszących się do stołecznych 
stróżów prawa i porządku: „(...) policjant 
stołeczny.  Jego wygląd, jego zachowa-
nie się powinno odpowiadać godności 
miasta, a tem samem godności pań-
stwa i jego władz, których jest przed-
stawicielem bezpośrednim i pośrednim 
z publicznością. On jest tez tym, który 
pierwszy występuje w roli gospodarza 
miasta (...) Policjant musi być grzeczny, 
uprzejmy i bez uprzedzeń dla każdego, 
bez względu na to z kim ma do czynie-
nia. (...) powinien się czuć dzieckiem 
stolicy, powinien znać każdy jej zakątek, 
aby w danym wypadku módz objaśnić 
zgłaszających się do niego po informa-
cje (...). Z natury rzeczy wynika, że peł-
niąc swe ciężkie i zawsze niewdzięczne 
obowiązki w stolicy, musi być przygoto-
wany na zetknięcie z cudzoziemcem nie 
władającym językiem używanym w kraju. 
(...) Jako pierwszą jednakże zaletę, któ-
rą w sobie powinien starać się wyrobić 
jest poczucie sprawiedliwości,  w zasto-
sowaniu do każdego, bez względu na 
wygląd i stanowisko, wyznanie, narodo-
wość. Wszystkie te cnoty przedstawicie-
la na ulicy może wyrobić w sobie każdy 

inteligentny policjant wielkomiejski przy 
odrobienie dobrej woli i wykorzystania 
dostępnych dlań źródeł wykształcenia 
zawodowego. Jedyna kwestia, w któ-
rej państwo musi mu przyjść z pomocą 
bezpośrednią, jest to kwestia środków, 
w jakie społeczeństwo uposaży policję. 
(...) aby policja Warszawy była taką, jak 
na stolicę kraju przystoi”.

Interesującym elementem graficz-
nym wkładki z 1919 roku była stylizo-
wana grafika stanowiąca element tytułu 
„Policja stołeczna”, w postaci rysunku 
syrenki... ze skrzydłami. Intrygujące po-
łączenie godła Warszawy ze skrzydłami 
anielskimi, nawiązującymi do symboliki 
Michała Archanioła, patrona policyjnej 
służby. Niewątpliwie tę wielce ciekawą  
i oryginalną w formie grafikę można 
uznać za pierwszy znany logotyp sto-
łecznej policji.

Źródło: 
artykuł Lechomira Domaszewicza i Lecha 
Szczeblewskiego „Sztandar Komendy 
Stołecznej Policji”, opublikowany 
w „Stołecznym Magazynie Policyjnym” 
Nr 8-9 (12-13), sierpień-wrzesień 2004.
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□ Pałac Blanka – pierwsza siedziba stołecznej Policji.



Po wojnie – niektóre źródła podają 1957 
rok, a niektóre 1958 – została przenie-
siona na nowomiejski rynek. Wtedy też 
na jej szczycie dodano herb Nowego 
Miasta – Pannę z Jednorożcem.

W średniowieczu wizerunek dziewicy 
z jednorożcem na kolanach był częstym 
motywem sztuki chrześcijańskiej jako 
symbol Najświętszej Marii Panny, a sam 
jednorożec symbolizował Chrystusa. 
Wierzono również, że róg tego stwo-
rzenia ma magiczną moc oczyszczania 
wszystkiego, czego dotknie oraz jest pa-
naceum na wszelkie trucizny i choroby.

Do czego więc ona służyła? Nieopo-

dal w Ogrodzie Saskim podobne stud-
nie żeliwne z XIX wieku znajdowały się 
po dwóch stronach alei głównej. Jedna 
po jej północnej stronie, blisko Pałacu 
Saskiego, na wysokości fontanny. Dru-
ga po stronie południowej, w następnej 
poprzecznej alejce za fontanną. Przy 
studniach pensjonariusze Towarzy-
stwa Dobroczynnego podawali space-
rującym, za dobrowolną opłatą, kubki  
z wodą. W 1936 roku  w miejscu studni 
południowej, w 50. rocznicę uruchomie-
nia warszawskich wodociągów, została 
ustawiona pijalnia wody. Losy studni na 
północ od głównej alei Ogrodu nie są 

znane.
Na zdjęciu wykonanym w 1926 roku 

przy studni przed Pałacem Mostow-
skich stoi dorożka. Właśnie z tej studni 
pobierało się też wodę do pojenia koni. 
Być może warszawscy dorożkarze także  
i dziś, choć w innym miejscu, korzystają 
z niej w tym celu. 

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska 
 
Foto: 
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Tajemnica pałacowej 
studni
Kto ją zaprojektował i wykonał, tego nikt nie wie. Może polski architekt 
włoskiego pochodzenia Henryk Marconi, który zaprojektował Wielką 
Fontannę, Wodozbiór w kształcie rotundy oraz dwie studnie żeliwne  
w Ogrodzie Saskim? Wiadomo jednak, że pochodzi z drugiej połowy XIX 
wieku. Przed wojną stała przez Pałacem Mostowskich, przy nieistniejącej 
dziś ul. Przejazd, mniej więcej równoległej do obecnej ul. Andersa,  
co zostało uwiecznione na zdjęciu z 1926 roku. Gdzie jest dziś?

Źródło: 
Aleksander Gieysztor, Janusz Durko: 
Warszawa. Jej dzieje i kultura.  
Warszawa: Arkady, 1980, s. 295.  
ISBN 83-213-2958-6.

□ Rok 1926. Warszawa ulica Przejazd. Studnia żelazna przed fasadą główną Pałacu Mostowskich.
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Tekst: 
Agnieszka Włodarska 
 
Foto: 
Narodowe Archiwum Cyfrowe,
z archiwum rodziny Kozielewskich

Sławni komendanci 
dwóch okręgów
Kto był współautorem słownika gwary złodziejskiej? Co wspólnego  
z jajkiem komisarskim na rękawie munduru mieli wyżsi rangą oficerowie 
PP? Skąd i kiedy w Warszawie pojawiły się na modłę Paryża czy Berlina 
wysepki na środku jezdni? I najważniejsze pytanie – co wspólnego  
z tym wszystkim mieli komendanci PP Okręgu I Warszawskiego i Okręgu VI 
m.st. Warszawy? 

TROCHĘ HISTORII 
Chcąc odpowiedzieć na pytania znaj-
dujące się powyżej, najpierw trzeba 
wiedzieć, jak powstała Policja Państwo-
wa. Prace nad utworzeniem formacji 
na dobre rozpoczęły się po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. 24 lipca 
1919 roku Sejm przyjął ustawę o Poli-
cji Państwowej. Dodatkowo na terenie 
wschodniego Górnego Śląska mocą 
rozporządzenia wojewody śląskiego 17 
czerwca 1919 roku powołana do życia 
została Policja Województwa Śląskiego. 

Na czele Policji Państwowej stał 
komendant główny Policji podległy mi-
nistrowi spraw wewnętrznych. Organi-
zacja PP została dostosowana do ów-
czesnego podziału terytorialnego kraju. 
Na czele każdego z okręgów stał ko-
mendant wojewódzki. Niżej w hierarchii 
znajdowały się obwody powiatowe/miej-
skie, komisariaty oraz posterunki. 

Obecny obszar województwa ma-
zowieckiego podzielony został na dwa 
okręgi: I Warszawski oraz VI m.st. War-
szawy. W stolicy swoją siedzibę przy 
Nowym Świecie miała także Komenda 
Główna Policji. Od 1919 roku do kam-
panii wrześniowej 1939 roku na czele 
formacji stało sześciu komendantów 
głównych PP. Ostateczna reorganizacja 
PP została zakończona 6 marca 1928 
roku rozporządzeniem Prezydenta RP  
o Policji Państwowej. 

LITERAT W POLICYJNYM MUNDURZE
Pierwszy Komendant PP Okręgu I War-
szawskiego, insp. Henryk Wardęski, 
zapamiętany został jako erudyta z zami-
łowaniem do literatury, czego dał wyraz 
pisząc książkę pt. „Moje wspomnienia 
policyjne”. Została ona wydana w 1926 

roku. Była i nadal jest doskonałym źró-
dłem informacji o historii powstania  
i tworzeniu się Policji Państwowej. Zanim 
jednak do tego doszło, Henryk Wardęski 
najpierw ukończył w 1906 roku studia 
prawnicze na uniwersytecie w Kazaniu. 
Dziewięć lat później wstąpił w szere-
gi Straży Obywatelskiej w Warszawie. 
Można powiedzieć, że „mimo trudności 
najrozmaitszych, napotykanych ze stro-
ny władz rosyjskich” – jak pisał w swej 
książce – był to moment tworzenia się 
w Warszawie pierwszych komisariatów. 
To wówczas mecenas Henryk Wardęski 
– mimo że członkowie straży nie nosili 
mundurów, a za uzbrojenie mieli jedynie 
gumowe pałki – pełnił pierwsze patrole 
uliczne oraz czuwał nad bezpieczeń-
stwem mieszkańców. 

Straż Obywatelska w Warszawie oraz 
powołana rok później Milicja Miejska  
(w której szeregach w 1917 roku Henryk 
Wardęski zdobył stopień komisarza, czyli 
doczekał się jajka komisarskiego na rę-
kawie munduru) były początkiem utwo-
rzonej w 1919 roku Policji Państwowej. 
2 sierpnia tego samego roku insp. Hen-
ryk Wardęski został powołany na stano-
wisko komendanta PP Okręgu I War-
szawskiego, gdzie przez kolejne trzy lata 
dowodził formacją. W tym czasie okręg 
ten liczył około 2 tys. funkcjonariuszy i był 
tym samym największym policyjnym gar-
nizonem w niepodległej Polsce. W mar-
cu 1922 roku został powołany na stano-
wisko Zastępcy Komendanta Głównego 
Policji Państwowej, którą to funkcję pełnił 
aż do 4 lipca 1929 roku, kiedy to prze-
szedł na emeryturę. Nadinsp. Henryk 
Wardęski zmarł 21 lipca 1951 roku. 

Jego następcami byli insp. Tadeusz 
Tomanowski, który funkcję Komendanta 

PP Okręgu I Warszawskiego pełnił do 
8 października 1934 r. oraz insp. Wła-
dysław Łoziński – do 13 stycznia 1939 
roku. 

OCALONY Z „NIELUDZKIEJ ZIEMI”
Tuż przed rozpoczęciem II wojny świato-
wej na stanowisko szefa funkcjonariuszy 
największego okręgu PP powołany zo-
stał insp. dr Józef Torwiński. Zanim objął 
to stanowisko pełnił funkcję komenda 
Okręgu X Stanisławowskiego, Okręgu  
II Łódzkiego oraz komendanta woje-
wódzkiego PP w Łodzi. 

Z wykształcenia był prawnikiem,  
w tej dziedzinie też się doktoryzował.  
W szeregi Policji Państwowej wstąpił po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści. Jako współautor wydanego w 1930 
roku „Egzaminu Szoferskiego z zakresu 
przepisów prawnych dotyczących ruchu 
kołowego w Polsce” zapisał się w histo-
rii tworzenia prawa ruchu drogowego. 
Jego nazwisko uważny czytelnik może 
również znaleźć w stopce redakcyjnej 
czasopisma „Przegląd Policyjny”, w któ-
rego to komitecie redakcyjnym zasiadał 
do  początku II wojny światowej. 

Po agresji ZSRR na Polskę został 
aresztowany przez Sowietów i osadzony 
w obozie jenieckim NKWD w Griazowcu 
pod Wołogą. Jako jednemu z nielicz-
nych udało mu się wrócić z „nieludzkiej 
ziemi” –  zmarł w 1980 roku.  

WARSZAWSKIE PRZEPISY RUCHU DROGO-
WEGO
Okręg I Warszawski swym zakresem 
obejmował ościenne powiaty Warszawy. 
Stolica stanowiła oddzielną jednostkę, 
tzw. Okręg VI m.st. Warszawy. Na jej 
czele również stali znamienici oficero-

Stołeczni komendanci międzywojnia



wie Policji Państwowej. 2 sierpnia 1919 
roku na stanowisko tego okręgu został 
powołany insp. Mieczysław Szaciński. 
Jednym z jego pierwszych zarządzeń 
było przygotowanie projektu przepisów 
ruchu drogowego. Mieszkańcy Warsza-
wy lat 20. ubiegłego wieku nie za bar-
dzo przejmowali się bezpieczeństwem 
swoim i innych. Często tamowali ruch, 
a swym nieodpowiedzialnym zachowa-
niem powodowali sytuacje zagrażające 
życiu i zdrowiu swojemu i innych. I cho-
ciaż natężenie ruchu samochodowego 

i konnego nie było wówczas zbyt duże, 
to w 1920 roku, jak podaje tygodnik „Na 
Posterunku” z 1921 roku, na ulicach 
miasta doszło aż do 393 wypadków  
z ofiarami w ludziach.

Projekt, przygotowywany na polece-
nie komendanta, obejmował swym za-
kresem zarówno ruch pieszy, konny, jak  
i kołowy. Prace nad nim zakończyły się 
już w połowie września tego samego 
roku. Przepisy obejmowały swym za-
kresem nie tylko zakazy i nakazy, ale 
także – wzorowane na rozwiązaniach 

stosowanych w Anglii – propozycje pro-
gramów szkoleń dla policjantów pełnią-
cych służbę na ulicach oraz postulaty  
z zakresu infrastruktury i inżynierii drogo-
wej. Pomysły, takie jak np. wysepki na 
środku jezdni, zaczerpnięte były z innych 
europejskich stolic – Paryża, Berlina czy 
Londynu. Twórcy projektu dowodzili, że 
tego typu rozwiązania znacznie popra-
wią bezpieczeństwo pieszych przecho-
dzących przez jezdnię. 

Niecały rok później na stanowisku 
komendanta Okręgu VI m.st. Warszawy 

□ Rok 1928. Warszawa, odprawa kadry kierowniczej.
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□ Rok 1928. Warszawa, akademia z okazji 10-lecia województwa warszawskiego. Komendant wojewódzkiego okręgu 
      warszawskiego Policji Państwowej Tadeusz Tomanowski – na zdjęciu pierwszy z prawej.
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insp. Mieczysława Szacińskiego zastąpił 
nadinsp. Józef Sikorski, a w 1923 roku 
funkcja ta przypadła insp. Wiktorowi Lu-
dwikowskiemu.

PREKURSOR DAKTYLOSKOPII
Wiktor Ludwikowski do Policji Państwo-
wej wstąpił 1 czerwca 1919 roku. Po-
czątkowo służbę pełnił w Komendzie 
Głównej Policji, gdzie do czerwca 1920 
roku był naczelnikiem Wydziału Reje-
stracyjno-Karnego. Zorganizował wów-
czas pierwszą centralę kryminalistyczną  

w Polsce, a także został prekursorem 
daktyloskopii w pracy policyjnej. Jego 
książka pt.: „Podręcznik dla Służby Dak-
tyloskopijnej” na wiele lat stał się skryp-
tem wiedzy dla funkcjonariuszy PP. To nie 
jedyne wydane przez niego dzieło. Był 
współautorem zbioru gwary przestępczej 
pt.: „Żargon mowy przestępców. Blatna 
muzyka”, który został napisany z prze-
znaczeniem m.in. dla funkcjonariuszy 
PP, Żandarmerii Wojskowej i prywatnych 
detektywów.  Na swoim koncie miał tak-
że książkę pt.: „Psy służbowe w Policji”. 

Na zorganizowanym przez niego kursie 
specjalistycznym szesnastu oficerów PP 
mogło szkolić swe umiejętności w zakre-
sie identyfikacji osób na podstawie linii 
papilarnych. Ten znamienity kryminolog 
i teoretyk kryminologii pełnił funkcję ko-
mendanta PP Okręgu VI m.st. Warsza-
wy od 15 lutego 1923 do 15 stycznia 
1924 roku. Mało kto wie, że w tym cza-
sie insp. Wiktor Ludwikowski brał udział  
w pracach nad utworzeniem Między-
narodowej Komisji Policji Kryminalnych, 
która to w 1923 roku przekształciła się  

□ Lata 1935-1937. Komendnt Edmund Czyniowski w swoim gabinecie.

□ Fotografia z albumu rodziny Kozielewskich. Na zdjęciu Marian Stefan Kozielewski wraz ze swoim bratem Edmundem.



w doskonale znany nam obecnie Inter-
pol. 3 maja tego samego roku z rąk pre-
zydenta RP Ignacego Mościckiego ode-
brał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski Polonia Restituta.  

W 1934 roku z powodów zdrowot-
nych przeszedł w stan spoczynku. Mimo 
to, kiedy wybuchła II wojna światowa,  
w trakcie kampanii wrześniowej na pole-
cenie Prezydenta Stefana Sarzyńskiego 
zorganizował w Warszawie straż oby-
watelską. Kiedy stolica została zdobyta 
przez Niemców, insp. Wiktor Ludwikow-
ski został aresztowany i osadzony w wię-
zieniu mieszczącym się przy al. Szucha. 
Wywieziony na roboty przymusowe do 
Czechosłowacji, wrócił do kraju po woj-
nie i osiadł w Koźlu, gdzie wraz z zięciami 
otworzył pierwszą w mieście restaurację 
„Repatriantka”. Zmarł 24 marca 1959 
roku. 

Jego następcą na stanowisku ko-
mendanta Okręgu VI m.st. Warszawy 
do października 1934 roku był insp.  
Edmund Czyniowski, który był przed-
ostatnim szefem tej jednostki.  

OSTATNI KOMENDANT PP
II wojnę światową przeżył również ostat-
ni komendant Policji Państwowej insp. 
Marian Kozielewski. Żołnierz Legionów 
Polskich, a później Wojska Polskiego, 
w szeregi Policji Państwowej wstąpił  

w lipcu 1919 roku. Brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej jako dowódca 213 
Ochotniczego Pułku Piechoty. W 1931 
roku został szefem policjantów we Lwo-
wie, a w czerwcu 1934 roku objął stano-
wisko Komendanta PP m.st. Warszawy. 

W trakcie kampanii wrześniowej 
1939 roku pozostał na służbie i nie pod-
jął decyzji o ewakuacji funkcjonariuszy 
na wschód. Mimo że w grudniu został 
pierwszym komendantem tzw. granato-
wej Policji w  Warszawie, to nigdy nie zło-
żył przysięgi na wierność III Rzeszy. Jesz-
cze w październiku podporządkował się 
Centralnemu Komitetowi Organizacji Nie-
podległościowych (jego członkowie uwa-
żani byli za przedstawicieli Rządu RP na 
uchodźctwie). Podczas wojny zaangażo-
wany był w tworzenie struktur Polskiego 
Państwa Podziemnego w Policji Polskiej. 
Podczas prowadzonej przez okupanta 
w maju 1940 roku Nadzwyczajnej Akcji 
Pacyfikacyjnej wraz z 69 oficerami Policji 
insp. Marian Kozielewski został aresz-
towany przez Gestapo i osadzony na 
Pawiaku. Stamtąd przewieziono go do 
niemieckiego obozu koncentracyjnego 
w Auschwitz. Rok później powrócił do 
Warszawy, gdzie ponownie rozpoczął 
działalność konspiracyjną. Do listopada 
1943 roku był pierwszym Inspektorem 
Głównym Państwowego Korpusu Bez-
pieczeństwa. 

W trakcie powstania warszawskie-
go został ranny. Wydostał się ze stoli-
cy i osiadł w Łodzi, skąd już po wojnie 
w 1946 roku wraz z żoną wyjechał do 
Francji, a następnie do Kanady. Począt-
kowo w Montrealu pracował jako lokaj,  
a później jako stróż nocny w galerii sztuki 
w Waszyngtonie. Nigdy nie pogodził się 
z losem uchodźcy politycznego. Zmarł 
tragicznie 8 lipca 1964 roku.

Źródło:
• Robert Litwiński, Korpus Policji  

w II Rzeczypospolitej. Służba i życie 
prywatne,

• Jerzy Paciorkowski, Zapomniany 
komendant, Policja 997,  
nr 1 z 2014 r.,

• https://pl.wikipedia.org,
• www.gazeta.policja.pl/997/

informacje/111807,Balagan-na-
ulicach-nr-121042015.html,

• Bogusław Rogowski, Wiktor 
Ludwikowski. Słynny policjant  
z Koźla, www.naszahistoria.pl,

• www.1944.pl/powstancze-biogramy/
marian-kozielewski,23800.html,

• http://policjapanstwowa.pl,
• „Na Posterunku” z 1921 r.

Komendanci PP Okręgu I Warszawskiego

Lp. Stopień, imię i nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia

1. insp. Henryk Wardęski 02.08.1919 10.03.1922
2. insp. Tadeusz Tomanowski 01.04.1922 08.10.1934
3. insp. Władysław Łoziński 08.10.1934 13.01.1939
4. insp. Józef Torwiński 13.01.1939 ??.09.1939

Komendanci PP Okręgu VI m.st. Warszawy

Lp. Stopień, imię i nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia

1. insp. Mieczysław Szaciński 02.08.1919 13.10.1920
2. nadinsp. Józef Sikorski 13.10.1920 15.01.1923
3. insp. Wiktor Ludwikowski 15.02.1923 15.01.1924
4. insp. Edmund Czyniowski 15.01.1924 08.10.1934
5. insp. Marian Kozielewski 08.10.1934 27.09.1939

□ Tabele z nazwiskami komendantów Policji Państwowej Okręgu I Warszawskiego i Okręgu VI m.st. Warszawy.
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Podinsp. Marian Stefan 
Kozielewski – Patron KSP
Są zwykłe życiorysy i są biografie bohaterów. Dzieje osób, które tworzą 
historię lokalnych społeczności, narodów,  państw i świata. Biografie ludzi, 
których czyny przeszły do historii, a ich postawy i wybory zyskują uznanie 
kolejnych pokoleń. Niewątpliwie takim bohaterem jest podinspektor Policji 
Państwowej Marian Stefan Kozielewski, który 9 stycznia 2019 roku został 
patronem stołecznych policjantów. 

W DUCHU PATRIOTYZMU
W domu rodzinnym Kozielewskich, głów-
nie za sprawą matki Walentyny, dzieci 
były wychowywane w duchu głębokiego 
patriotyzmu i tradycji niepodległościo-
wych. Miały się na kim wzorować, bo-
wiem ich pradziadowie, ze strony matki, 
byli żołnierzami Napoleona, a dziadkowie 
i wujowie walczyli w powstaniach naro-
dowych – listopadowym i styczniowym. 

Właśnie te rodzinne tradycje oraz kult 
dla osoby Józefa Piłsudskiego, zapro-
wadziły niespełna siedemnastoletniego 
Mariana do Legionów Polskich, gdzie 
mimo młodego wieku wykazywał się 
dużą odwagą. Brał udział w ciężkich bo-
jach, m.in. pod Łowczówkiem, nad Nidą, 
pod Konarami Jastkowem. Został ciężko 
ranny. Służba w Legionach, a później  
w Polskiej Organizacji Wojskowej były 
dla Mariana Kozielewskiego szkołą ży-
cia, walki i konspiracji.

W POLICJI PAŃSTWOWEJ
W 1919 roku wstąpił do organizującej 
się, w niepodległym kraju, Policji Pań-
stwowej, a już w 1920 roku walczył  
z bolszewikami w szeregach 213. 
Ochotniczego Policyjnego Pułku Pie-
choty, złożonego z funkcjonariuszy. Po 
wojnie był organizatorem i komendantem 
wielu jednostek policyjnych, między in-
nymi w Kozienicach, Włoszczowej, Opa-
towie. Następnie kierował komendami 
powiatowymi w Nowogródku i Będzinie, 
a w latach 1931-1934 był komendan-
tem wojewódzkim Policji Państwowej 
we Lwowie. W latach 1934-1939 pełnił 
zaszczytną funkcję Komendanta Policji 
Państwowej m.st. Warszawy. 

Dalszą karierę podinspektora Ma-
riana Kozielewskiego przerwał wybuch  
II Wojny Światowej. Był to dla niego, jako 
dowódcy i przełożonego, człowieka ho-
noru i żelaznych zasad, czas podejmo-
wania najtrudniejszych decyzji. 
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□ Podinsp. Marian Stefan Kozielewski – patron Komendy Stołecznej Policji.



TRUDNE DECYZJE
Nie wypełnił rozkazu nakazującego ewa-
kuację jednostek Policji na wschod-
nie rubieże Rzeczypospolitej. Stołecz-
ni policjanci pozostali na posterunku,  
w Warszawie i aktywnie uczestniczyli  
w obronie stolicy. Kozielewski uczynił to 
pod wpływem innego byłego legionisty 
Prezydenta Warszawy Stefana Starzyń-
skiego. Policjanci nie tylko uczestniczyli 
w walkach i zwalczali dywersantów ale 
przede wszystkim utrzymywali porządek 
publiczny w oblężonej stolicy. 

Bohaterstwo podwładnych Mariana 
Kozielewskiego docenił prezydent Ste-

fan Starzyński, który na ostatniej odpra-
wie przed podpisaniem aktu kapitulacji, 
wypowiedział znamienne słowa – „Ni-
gdy policji warszawskiej za to, co zrobiła  
w oblężeniu, nie zapomni Polska ani 
warszawiacy”. Komendant i wielu sto-
łecznych policjantów za swoją boha-
terską postawę zostało odznaczonych 
przez prezydenta Krzyżami Walecznych. 
Marian Kozielewski podejmując decy-
zję o pozostaniu w Warszawie uchronił  
niewątpliwie swoich podwładnych od 
sowieckiej niewoli oraz zapobiegł zamor-
dowaniu ich przez zbrodniarzy NKWD. 
Tak jak stało się to z tysiącami polskich 
policjantów II Rzeczypospolitej, którzy 
trafili na Kresy.

Kolejną trudną decyzją komendanta 
Kozielewskiego było podporządkowanie 
się, również pod presją prezydenta Sta-
rzyńskiego, postanowieniom podpisanej 
27 września 1939 roku umowy kapitu-
lacyjnej z Niemcami. Nakazywała ona 
pozostanie korpusowi Policji Państwowej 
miasta stołecznego Warszawy w służ-
bie administracji Generalnego Guber-
natorstwa. Stołeczni policjanci mieli być 
podstawą tworzonej przez administrację 
okupanta nowej formacji policyjnej – Po-
licji Polskiej. Jej podstawowym zadaniem  
miało być utrzymywanie porządku pu-

blicznego w Warszawie. 
Mariana Kozielewskiego i jego pod-

władnych do zastosowania się do po-
stanowień aktu kapitulacji przekonała 
argumentacja prezydenta Starzyńskiego, 
który wierzył, że niebawem alianci przyj-
dą Polsce z pomocą. Wtedy miało dojść 
do wybuchu powstania powszechnego 
przeciwko okupantowi, a stołeczni poli-
cjanci zostaliby wykorzystani do działań 
dywersyjnych  i walki zbrojnej z Niemca-
mi. 

W KONSPIRACJI
W grudniu 1939 roku Marian Kozielewski 
został pierwszym komendantem Policji 
Polskiej Generalnego Gubernatorstwa 
na miasto Warszawę. Jednocześnie roz-
począł tworzenie w tej formacji struktur 
konspiracyjnych, które zostały podpo-
rządkowane Polskiemu Państwu Pod-
ziemnemu. Wprowadził do konspiracji 
swego młodszego brata Jana, który, ze 
względów bezpieczeństwa przyjął na-
zwisko Karski. Wspólnie przygotowali 
pierwszy raport o sytuacji w okupowanej 
Polsce, który został przekazany jeszcze 
w grudniu 1939 roku generałowi Włady-
sławowi Sikorskiemu, premierowi Rządu 
RP na Uchodźstwie. Komendant Kozie-
lewski przygotował także wykaz zaufa-
nych policjantów, którzy mogą zostać 
wykorzystani w pracy konspiracyjnej. 

Władze niemieckie podejrzewając 
kierownictwo stołecznej komendy Po-
licji Polskiej o kontakty z podziemiem, 
7 maja 1940 roku aresztowały Mariana 
Kozielewskiego i 69 jego podwładnych. 
Zostali oni osadzeni na Pawiaku, skąd  
w sierpniu większość została wywieziona 
do obozu koncentracyjnego w Oświę-
cimiu. W tej grupie był również Marian 
Kozielewski, który dostał nr obozowy 
6535. W Auschwitz Kozielewski stał się 
ofiarą i świadkiem działania zbrodniczej 
machiny niemieckich nazistów. Dzięki 
zabiegom struktur konspiracyjnych i żony 
Jadwigi Marian Kozielewski po prawie 
rocznym pobycie w obozie, schorowany 
i wycieńczony, w maju 1941 roku został 
zwolniony z Oświęcimia. Po powrocie do 
Warszawy od razu zaczął ukrywać się 
przed Gestapo, by uniknąć powtórnego 
aresztowania. 

Uwolnienie z obozu otworzyło nowy 
etap jego działalności konspiracyjnej. 
Został organizatorem i pierwszym Ko-
mendantem Głównym Państwowego 
Korpusu Bezpieczeństwa i Straży Samo-
rządowych, formacji policyjnych podle-
głych Delegaturze Rządu na Kraj. 

W konspiracji Marian Kozielewski uży-
wał pseudonimów „Bratkowski”, „Leon” 
i „Pilecki”. Stworzył krajową, sprawnie 

funkcjonującą strukturę konspiracyjną, 
którą kierował do końca grudnia 1943 
roku, kiedy to podał się do dymisji. Jego 
rezygnacja była spowodowana inge-
rencją stronnictw politycznych w prace 
Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa 
i planowaną zmianą koncepcji funkcjo-
nowania tej formacji. 

Po wybuchu Powstania Warszaw-
skiego, Marian Kozielewski ukrywający 
się w Warszawie i pozostający bez przy-
działu w strukturach podziemia, zgłosił 
się na ochotnika, jako zwykły sanitariusz 
do jednego z powstańczych zgrupowań. 
Podczas walk o budynek PAST-y został 
dwukrotnie trafiony przez niemieckiego 
snajpera, wynosząc spod ostrzału ran-
nego, kilkunastoletniego powstańca. 

Początkowo leczył rany w szpitalu,  
a po jego zbombardowaniu w domu, 
pod opieką żony.  Po upadku powstania, 
poruszając się o kulach, opuścił wraz  
z żoną Warszawę w grupie ludności cy-
wilnej. Na początku października 1944 
roku przedostali się do Szydłowca i ukry-
wali u rodziny.

POWOJENNE LOSY
W obliczu bardzo realnego zagrożenia 
aresztowaniem przez funkcjonariuszy 
Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD, w maju 
1945 roku Kozielewscy w ostatniej chwili 

uciekli do Łodzi. Tam nadal ukrywali się 
wykorzystując sfałszowane dokumenty. 

Po kolejnej próbie aresztowania, brat 
– Jan Karski, przebywający wówczas 
w Londynie, we współpracy z polskimi 
służbami wywiadowczymi podległymi 
Rządowi RP na Uchodźstwie, przygo-
tował ucieczkę Mariana Kozielewskiego 
z kraju. W styczniu 1946 roku został on 
potajemnie wywieziony w transporcie 
masła do Berlina, a tam przerzucony do 
amerykańskiej strefy okupacyjnej. Nie-
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Nasz bohater – Marian Kozie-
lewski, co potwierdza jego niezwy-
kła biografia, w czasie służby dla 
Rzeczypospolitej swoją postawą 
dał wielokrotnie dowód, że całe 
życie ważne były dla niego war-
tości takie jak: patriotyzm, honor  
i etos policyjnej służby. 

Nadanie podinspektorowi Ma-
rianowi Kozielewskiemu tytułu Pa-
trona Komendy Stołecznej Policji 
jest dla policjantów naszego gar-
nizonu ogromnym honorem i wy-
różnieniem.

ˮ 

W domu rodzinnym Kozielewskich, 
głównie za sprawą matki Walen-
tyny, dzieci były wychowywane 
w duchu głębokiego patriotyzmu 
i tradycji niepodległościowych. 
Miały się na kim wzorować, bo-
wiem ich pradziadowie, ze strony 
matki, byli żołnierzami Napoleona, 
a dziadkowie i wujowie walczyli  
w powstaniach narodowych  
- listopadowym i styczniowym.

ˮ 
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mal od razu, podobnie jak jego bracia 
Edmund i Józef, którzy również uciekli  
z Polski, komendant Kozielewski wstąpił 
do służby w Polskich Kompaniach War-
towniczych przy Armii USA w Niemczech 
a następnie we Francji. Niebawem na 
Zachód  przerzucona została także jego 
żona Jadwiga.

Dzięki pomocy brata Jana, Marian  
i Edmund z żonami oraz Józef, przenieśli 
się z Francji do Kanady. Po krótkim po-
bycie w Montrealu, bracia Kozielewscy 
osiedlili się na 25 hektarowej farmie rolnej 
kupionej im przez Karskiego w miejsco-
wości New Glasgow. Niestety byli poli-
cjanci, nie sprawdzili się w roli farmerów. 
Gospodarstwo nie przynosiło zysków  
i zostało sprzedane. Edmund z żoną oraz 
Józef wyemigrowali do Argentyny, a Ja-
dwiga i Marian Kozielewscy ponownie 
zamieszkali w Montrealu, gdzie zatrudnili 
się w rezydencji kanadyjskiego milionera. 
Marian Kozielewski pracował jako lokaj,  
a jego żona Jadwiga była kucharką.

W 1960 roku za namową brata, Jana 
Karskiego, który był wówczas profeso-
rem renomowanego Georgetown Uni-
versity, Marian i Jadwiga Kozielewscy 
przenieśli się do Stanów Zjednoczonych 
i zamieszkali w Waszyngtonie. Otrzyma-
li azyl polityczny i pozwolenie na pobyt 
stały. Marian Kozielewski nie przyjął jed-
nak, ku zdziwieniu władz amerykańskich, 
zasiłku przyznawanego uchodźcom po-
litycznym i zasłużonym weteranom II woj-
ny. 

Nie chcąc być całkowicie zależnym 
finansowo od brata, Marian Kozielew-
ski przyjął posadę pracownika ochrony  
w galerii sztuki Corcoran Gallery. Ze 
skromnych zarobków utrzymywał nie tyl-
ko siebie i żonę, ale także przygotowywał 
i przesyłał, za pośrednictwem rodziny 
mieszkającej w Łodzi, paczki z pomocą 

dla szesnastu swoich byłych podwład-
nych. 

Marian Kozielewski bardzo źle znosił 
pobyt na emigracji. Tęsknota za krajem, 
poczucie goryczy i rozczarowania, że 
jego ukochana Ojczyzna została zdra-
dzona w Jałcie przez aliantów i oddana 
pod wpływy Sowietów, były dla niego 
bardziej bolesne, niż ciągle dokuczają-
ce mu, rany odniesione w walkach. To 
niewątpliwie było główną przyczyną jego 
tragicznej śmierci. Spoczął na waszyng-
tońskim katolickim Cmentarzu Góry 
Oliwnej. 

„SÓL POLSKIEJ ZIEMI”
Marian Kozielewski w czasie służby dla 
Niepodległej był czterokrotnie poważnie 
ranny. Został uhonorowany wieloma or-
derami i odznaczeniami państwowymi, 
między innymi: trzykrotnie Krzyżem Wa-
lecznych, Medalem Pamiątkowym za 

Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięcio-
lecia Odzyskania Niepodległości, Krzy-
żem Niepodległości, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Krzyżem Zasługi za Dzielność, 
Orderem Odrodzenia Polski V klasy,  bel-
gijskim Orderem Leopolda II i norweskim 
Orderem Olafa II . 

„Takie rody jak Kozielewskich są 
solą polskiej ziemi…” – w 120. roczni-
cę urodzin podinspektora Mariana Ko-
zielewskiego słowa te wypowiedział we 
wrześniu 2017 roku, podczas mszy od-
prawianej w Bazylice Świętego Krzyża  
w Warszawie, ksiądz proboszcz Zygmunt 
Robert Berdychowski. Słowa te bardzo 
trafnie opisują wkład naszego bohatera  
i jego rodziny w historię Niepodległej 
Rzeczypospolitej. 

W rodzinie Kozielewskich, trzech sy-
nów – Marian, Edmund i Józef było po-
licjantami, Stefan – marynarzem, a Jan, 
znany światu jako Jan Karski – legendar-
nym kurierem Polskiego Państwa Pod-
ziemnego. Jedyna córka – Laura – zo-
stała telegrafistką i szyfrantką wojskową. 
Wszyscy w okresie II Rzeczypospolitej 
służyli Ojczyźnie, najlepiej jak tylko umieli. 
Wszyscy w czasie okupacji niemieckiej 
byli zaangażowani w działalność konspi-
racyjną.

Nasz bohater – Marian Kozielewski, 
co potwierdza jego niezwykła biografia, 
w czasie służby dla Rzeczypospolitej 
swoją postawą dał wielokrotnie dowód, 
że całe życie ważne były dla niego war-
tości takie jak: patriotyzm, honor i etos 
policyjnej służby. 

Nadanie podinspektorowi Marianowi 
Kozielewskiemu tytułu Patrona Komen-
dy Stołecznej Policji jest dla policjantów 
naszego garnizonu ogromnym honorem  
i wyróżnieniem. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

□ Rodzeństwo Kozielewskich, po prawej Marian.

□ Kozielewscy ze zbiorów Instytutu Hoovera. Rodzina Kozielewskich. Siedzą
      babcia Aurelia, Stefan senior, żona Walentyna. Stoją Marian, Laura, Józef.
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O życiu tego niezłomnego cichociemnego  mógłby powstać kinowy hit. Czy 
majora Bolesława Kontryma można nazwać symbolem pokolenia II RP, które 
wychowane w duchu patriotyzmu oddało życie za ojczyznę? Kim był człowiek,  
o kilku pseudonimach, który sfingował własną śmierć?

„ŻMUDZIN”, „BIAŁY”, „BIELSKI”, „GU-
STAW”, „CICHOCKI” VEL „BOLESŁAW KO-
NOPACKI”  - KIM BYŁ?
Urodził się 27 sierpnia 1898 roku we wsi 
Zaturce na Wołyniu. W domu rodzinnym 
był wychowywany w atmosferze patrio-
tycznej, kultywującej walki niepodległo-
ściowe. Jego pradziadek oraz dziadek 
walczyli w powstaniach o niepodległość. 
Z kolei ojciec młodego Bolka, Włady-
sław Kontrym, był pułkownikiem armii 
rosyjskiej. W 1909 roku mając zaledwie 
10 lat, rodzice oddali go do Korpusu Ka-
detów w Jarosławiu nad Wołgą w Ro-
sji. Naukę przerwał w marcu 1915 roku, 
kiedy to po jednej z awantur dotyczą-
cych piętnowania go jako „Lacha”, zo-
stał wyrzucony. Zgłosił się wówczas do 
armii carskiej na ochotnika, ale przyjęto 
go dopiero po ponownym zgłoszeniu, 
ponieważ musiał mieć 16 lat. Po celu-
jącym ukończeniu szkoły chorążych,  
w maju 1916 roku pierwszy raz wyruszył 
na front I Wojny Światowej, jako dowód-
ca roty uzupełnień. Do września pełnił 
funkcję adiutanta, a następnie, na wła-
sną prośbę, został przeniesiony do peł-
nienia służby wywiadowczej. Otrzymał 
stopień porucznika, a od stycznia do 
grudnia 1917 roku był dowódcą zwiadu 
konnego.

Kontrym nigdy nie był przeciętnym 
żołnierzem. Będąc w Armii Czerwonej, 
tajnie współpracował z polskim wy-
wiadem. Wobec zagrożenia ze strony 
radzieckiego kontrwywiadu, sfingował 
własną śmierć i nielegalnie przekroczył 
granicę z Polską, ale wcześniej popro-
sił o jak najszybsze przetransportowa-
nie tam żony i syna. Najpierw pracował 
w ówczesnej Straży Granicznej (Policja 
Graniczna), a potem w Policji Państwo-

wej, w której pełnił kolejno funkcje kie-
rownicze i naczelnikowskie w pionie 
śledczym. Był również komendantem 
powiatowym w Szczuczynie koło Lidy, 
jednak najaktywniej działał wówczas 
w tajnej Policji Politycznej, zwanej po-
tocznie „defensywą” lub „defą”, w któ-
rej zwalczał przestępstwa kryminalne 
i polityczne, w tym m.in. zajmował się 
rozpracowywaniem organizacji komuni-
stycznych, bo kto inny, jak nie on znałby 
się na tym lepiej. Źródła podają, że jego 
dziadek w swym pamiętniku napisał: 
„Rzemiosła wojennego uczyć się trzeba 
i to najlepiej od wroga, by zgłębić jego 
strategię i pokonać go później jego wła-
sną bronią”. 

Jak widać, Kontrym bardzo dobrze 
zapamiętał tę dziadkową maksymę,  
a przede wszystkim nigdy nie zapomniał 
o walce o Polskę. Nawet przed wylotem 
z Wielkiej Brytanii na tereny okupowanej 
ojczyzny, gdy wszyscy cichociemni od-
bywali jeszcze kurs odprawowy, z jego 
ust padło wezwanie: Wywalcz jej wol-
ność lub zgiń. Życie majora do spokoj-
nych nie należało, a on sam nienawidził 
rutyny i nudy. Jego biografia miała swoje 
odbicie w większości ważnych wyda-
rzeń skomplikowanej historii Europy na 
przełomie lat 1915-1953.

Przez przełożonych zawsze był oce-
niany jako osoba rozważna, energiczna 
i stanowcza, posiadająca zmysł obser-
wacji i analizy. W warunkach bojowych 
orientował się bardzo dobrze, a działania 
jego były proste i konsekwentne. Umiał 
szybko i rozsądnie podejmować decy-
zje, był dokładny i sumienny, a swoich 
podkomendnych traktował z ojcowskim 
podejściem.
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Major Bolesław Kontrym 
– człowiek, który umarł 
dwa razy

Bohaterowie tamtych lat



CICHOCIEMNY „ŻMUDZIN”
Mniej więcej w połowie 1941 roku w od-
powiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone 
przez jednego z pułkowników, Kontrym 
na ochotnika wstąpił w szeregi cicho-
ciemnych, gdzie odbył oficerski kurs 
łączności, kurs szturmowo-strzelecki 
oraz spadochronowy. Po złożeniu przy-
sięgi wg roty Armii Krajowej, przydzielony 
do jednej z pięciu ekip, został skierowany 
na tzw. stację wyczekiwania, która mie-
ściła się pod Londynem. Właśnie wtedy, 
na potrzeby tej akcji konspiracyjnej obrał 
sobie pseudonim „Żmudzin” inspirując 
się ludowym, wileńskim powiedzonkiem: 
„Kiedy gadzina ukąsi Żmudzina, od jadu 
Żmudzina zdycha gadzina”. 

Nie wszystko jednak szło, jak z płat-
ka. Gdy okazało się, że są trudności  
z organizacją lotów, te ekipy, które jesz-
cze nie wyleciały, przekierowano do 
nowej bazy, w której „Żmudzin” prze-
szedł jeszcze jedno, dodatkowe szko-
lenie z dywersji kolejowej. Loty i zrzuty  
zostały wznowione dopiero w lipcu 1942 
roku. Sześcioosobową ekipę, włącznie  
z Kontrymem, przerzucono czterosilni-
kowym Halifaxem do Polski 1 września, 
ale dopiero następnej nocy zrzucono ich  
w okolicach Grójca. Dotknięcie ziemi 
przez każdego ze skoczków było jed-
noznaczne z awansem na wyższy sto-
pień oficerski. Z punktu kontaktowego, 
wysyłano go do kolejnych miejsc, aby 
przed podjęciem właściwej pracy kon-
spiracyjnej przeszedł okres aklimatyzacji 
adaptacji.

DZIAŁALNOŚĆ W KONSPIRACJI, POWSTA-
NIE WARSZAWSKIE I SPORT
Lata 1942-1944 to przede wszystkim 
działalność „Żmudzina” w konspiracji 
oraz udział w Powstaniu Warszawskim. 
Był bardzo zaangażowany w funkcjono-
wanie Polskiego Państwa Podziemne-
go, które stworzono w ciągu zaledwie 
trzech lat i które sprawnie funkcjonowało 
mimo okupowanej na ogromną skalę 
przez Niemców Europy. Kontrym ak-
tywnie uczestniczył w budowaniu auto-
rytetu tego Państwa. Założył organizację 
„Start”, która zwalczała łapownictwo, 
donosicielstwo i szmalcownictwo oraz 
likwidowała konfidentów gestapo i ban-
dytyzm w szeregach organizacji pod-
ziemnych.

Niewiele dokumentów zachowało się 
na temat działalności Kontryma w czasie 
Powstania Warszawskiego. Dla niego  
i jego podkomendnych powstanie roz-
poczęło się punktualnie o godzinie 17, 
kiedy to stojąc na balkonie przy ul. Dą-
browskiego, otworzył ogień do niemiec-
kich żandarmów. Podczas strzelaniny 

został ranny w łokieć. Podobno od sa-
mego początku miał wątpliwości, co do 
szans powodzenia całego powstańcze-
go przedsięwzięcia. Widząc zachowanie 
Niemców wobec ludności, był przeko-
nany, że przyjdzie jemu i innym zginąć. 
Tak się jednak nie stało. W nocy z 3 na 
4 sierpnia 1944 roku podczas szturmu 
na budynek „PAST-y” został dwukrotnie 
ranny i był zmuszony oddać dowódz-
two. Szturm niestety nie powiódł się,  
a „Żmudzin” na tydzień trafił do szpitala. 
Potem oczywiście wrócił do walki, ale 12 
września ponownie został postrzelony, 
tym razem w okolice oka, więc znowu 
musiał trafić na oddział. Gdy doszedł 
do siebie, wyszedł ze szpitala z czarną 
opaską na oku, a jego pierwszą decyzją 
było zniszczenie niemieckiego bunkra, 
z którego ktoś do niego strzelał. Po raz 
czwarty i ostatni został ranny 27 wrze-
śnia, tym razem w udo. Był już wtedy po 
awansie na stopień majora i z otrzyma-
nym, za dokonania w czasie Powstania, 
Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.  
Kapitulacja Powstania dla Kontryma  
i jego ludzi zakończyła się niestety nie-
wolą, z której trzykrotnie uciekał. Nie ma-
jąc żadnych dokumentów przekroczył 
linię frontu, uzyskał informację o stacjo-
nowaniu najbliższych polskich oddziałów 
i 29 kwietnia 1945 roku zameldował się  
u dowódcy III Brygady Strzelców 1 Dywi-
zji Pancernej gen. Maczka. Dołączył do 
swych starych kompanów i objął stano-
wisko dowódcy kompanii. 

W czerwcu 1945 roku wojenne dzia-
łania zakończyły się, a kompania dowo-
dzona przez majora Kontryma została 
przeniesiona w inny rejon, pełniąc funk-
cję garnizonu okupacyjnego. Ponieważ 
był to trochę spokojniejszy czas, a zada-
nia wojskowe nie były wielkiej wagi, Kon-
trym ustalił ze swoim dowództwem, że 
jego kompania będzie „kompanią spor-
tową”. Od tamtego momentu wszyst-
kich żołnierzy, którzy dobrze grali w piłkę 
przenoszono do „drużyny” Kontryma. 
Bardzo dobrze im szło, ogrywali wszyst-
kich po kolei. Niestety intensywne zaję-
cia sportowe doprowadziły do odnowie-
nia się starych ran majora i przez miesiąc 
musiał dochodzić do siebie w szpitalu. 
Po leczeniu otrzymał wiele odznaczeń za 
swoje zasługi, w tym srebrną gwiazdę 
francuskiego „Croix de Guerre”, Honoro-
wą Odznakę za rany z czterema gwiazd-
kami, angielskie odznaczenia „Campa-
ign Star” oraz „The War Medal 1939-45”. 
Dwukrotnie odznaczono go również 
Medalem Wojska, a także odebrał przy-
znane mu już jakiś czas temu odznaki  
i legitymacje Zwykłego i Bojowego Znaku 
Spadochronowego. Niestety po powro-

Na potrzeby akcji 
konspiracyjnej obrał sobie 

pseudonim „Żmudzin” 
inspirując się ludowym, 

wileńskim powiedzonkiem: 
„Kiedy gadzina ukąsi 
Żmudzina, od jadu 

Żmudzina zdycha gadzina”.  
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cie do komunistycznej Polski jego dobra 
passa się skończyła. 

WYROK, KARA ŚMIERCI I UNIEWINNIENIE
W czasie okupacji Polski przez Sowietów 
został szefem działu administracyjno-go-
spodarczego w Centralnym Zarządzie 
Państwowego Przemysłu Fermentacyj-
nego, skąd 13 października 1948 roku 
pod pretekstem spotkania służbowego 
został wywieziony w nieznanym kierunku 
i ślad po nim zaginął. Dopiero cztery lata 
później rodzina Kontryma otrzymała kartki  
z więzienia na Rakowieckiej w Warsza-
wie. Dziś wiadomo, że tamtego pamięt-
nego październikowego dnia, został 
wywieziony z opaską na oczach do 
tajnej willi Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego w Miedzeszynie, gdzie znę-
cano się na nim zarówno psychicznie, 
jak i fizycznie. Formalny wyrok śmier-
ci wydano na „Żmudzina” 26 czerwca  
1952 roku, mimo że nie przyznał się on 
nigdy do winy. Podobno nastąpiło to na 
podstawie wymuszonych torturami ze-
znań świadków, ale wszyscy wiedzieli, 
że było to ukartowane przez ówczesne 
władze, dla których był on po prostu 
„niewygodny”.

Major Kontrym nigdy się nie załamał, 
nawet wtedy, gdy po procesie spędził 
w celi jeszcze kilka miesięcy. W listach, 
które wysyłał do najbliższych było wiele 
troski, optymizmu i wiary, bo do koń-
ca wierzył, że zostanie ułaskawiony. Po 
rozpatrzonej negatywnie apelacji wy-
rok śmierci (poprzez powieszenie) zo-
stał zatwierdzony przez Sąd Najwyższy  
9 października 1952 roku, a protokół wy-
konania podaje, że zgon nastąpił 2 stycz-
nia 1953 roku, choć krążyły takie pogłoski, 
że Kontrym mógł jednak zostać stracony 
20 stycznia 1953 roku Jego ciało nie 
zostało wydane rodzinie, a wywiezione  

i pogrzebane na terenie, który dziś jest 
znany, jako kwatera „Ł” lub „Łączka”  
i należy do Cmentarza Powązkowskiego 
w Warszawie. Przez wiele lat istniał tam 
tylko symboliczny grób Bolesława Kon-
tryma, ale 28 września 2014 roku IPN 
poinformował, że jego szczątki zostały 
odkryte i zidentyfikowane podczas prac 
ekshumacyjnych.  

W roku 1956 syn Bolesława Kon-
tryma, zabiegał o uniewinnienie ojca, 
ale Sąd Najwyższy uchylił wyrok. Spra-
wę ponownie rozpatrzono 3 grudnia  
1957 roku i oczyszczono go z zarzutów. 
Do dziś jednak jest wiele niejasności 
związanych z aresztowaniem Kontryma, 
przebiegiem śledztwa, procesu i wyko-
naniem kary śmierci. 

PAMIĘĆ 
Pamięć o „Żmudzinie” nigdy nie zanikła 
i doskonale widać to na przestrzeni lat. 
W kościele św. Jacka przy ulicy Freta  
w Warszawie, w lewej nawie w 1980 
roku odsłonięto tablicę pamięci żołnierzy 
Armii Krajowej, cichociemnych – spado-
chroniarzy z Anglii i Włoch, poległych za 
niepodległość Polski, gdzie wśród 110 
nazwisk znalazł się też major Bolesław 
Kontrym.

W 1991 roku w  50. rocznicę zrzu-
tu Cichociemnych do okupowanego 
kraju, na ścianie przed wejściem do 
Pałacu Mostowskich, została umiesz-
czona tablica upamiętniająca oficerów 
i podoficerów Policji Państwowej II RP   
– Cichociemnych Żołnierzy AK, którzy 
zginęli za wolność ojczyzny. W tym miej-
scu, co roku 2 stycznia składając im hołd  
i cześć, przypomina się o wielkich zasłu-
gach i dokonaniach majora Bolesława 
Kontryma i pozostałych Cichociemnych 
dla wolnej Polski.

W maju 2005 roku niedaleko budyn-

ku PASTy, przy zbiegu ulic Świętokrzy-
skiej i Zielnej w Warszawie, jego imieniem 
nazwano skwer. A w 2011 roku spektakl 
Teatru TV „Kontrym” według scenariu-
sza Marka Pruchniewskiego, otrzymał 
Grand Prix na festiwalu Dwa Teatry  
w Sopocie. W zaszczytną rolę majora 
wcielił się wówczas Jan Frycz. Warto 
też wspomnieć o tym, że w 2006 roku 
światło dzienne ujrzała książka „Bolesła-
wa Kontryma życie zuchwałe. Biografia 
żołnierza i policjanta 1898-1953” autor-
stwa Witolda Paska. Licząca sobie 384 
strony pozycja była wynikiem blisko 15 
lat badań nad życiem „Żmudzina”. Mimo 
wielu nasuwających się pytań po lektu-
rze biografii majora Bolesława Kontryma 
jedno jest pewne, na tablicę na fasadzie 
budynku Komendy Stołecznej Policji 
oraz na wizytę na Cmentarzu Powąz-
kowskim, będę patrzeć już inaczej.

Źródło: 
• Bolesław Kontrym  

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Boles%C5%82aw_Kontrym,

• Biogramy postaci historycznych  
- mjr Bolesław „Żmudzin”, „Biały” 
http://www.klub-generalagrota.pl/
kg/baza-wiedzy/biogramy-postaci-
histo/652,mjr-Boleslaw-Kontrym-
Zmudzin-Bialy.html,

• Major Bolesław Kontrym „Żmudzin”  
i jego oprawca  
http://niezalezna.pl/60050-major-
boleslaw-kontrym-zmudzin-i-jego-
oprawca,

• Przegląd bezpieczeństwa 
wewnętrznego: Recenzja Ryszarda 
Oleszkowicza (Witold Pasek, 
„Bolesława Kontryma życie 
zuchwałe. Biografia żołnierza  
i policjanta 1898-1953”, Warszawa 
2006, Fronda, s. 384) , 
www.abw.gov.pl/download/1/1807/
Oleszkowicz.pdf.
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□ Lata 1941-1942, Wielka Brytania. Por. Bolesław Kontrym (w środku) podczas szkolenia spadochronowego.



Tekst: 
Karina Pohoska 
 
Foto: 
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Karol Stanisław Fuchs  
– zwyczajny niezwyczajny
W listopadzie 2014 r. w siedzibie Oddziału Prewencji Policji odbyła 
się podniosła uroczystość. Aula Wykładowa Wydziału Doskonalenia 
Zawodowego KSP otrzymała imię inspektora Policji Państwowej Karola 
Stanisława Fuchsa. Kim był ten człowiek? Gdyby dziś żył, moglibyśmy 
wybrać  wewnętrzny numer 270-13 i sami go o to zapytać…

PATRON AULI DYDAKTYCZNEJ
Wybór insp. Karola Fuchsa na patrona 
auli dydaktycznej wcale nie był przy-
padkowy. W okresie przedwojennym  
w Okręgu VI m.st. Warszawy przy ulicy 
Ciepłej 13 mieściła się Rezerwa Okrę-
gowa Warszawy, czyli dzisiejszy odpo-
wiednik Oddziału Prewencji Policji. Karol 
Fuchs był jej komendantem w stopniu 
nadkomisarza. Istniejąca w latach 1923-
1939 formacja wykonywała zadania 
związane z prewencyjnym zabezpiecze-
niem demonstracji, ale po części miała 
również charakter kompanii szkolącej 
niższych rangą funkcjonariuszy Policji 
Państwowej. 

Karol Fuchs urodził się 27 marca 
1887 roku w Warszawie, jako syn Ferdy-
nanda i Marii z domu Neuman. Miał 28 
lat, gdy wstąpił do oddziałów Samoobro-
ny Obywatelskiej. W latach 1918-1921 
uczestniczył w wojnie polsko-bolsze-
wickiej, a po jej zakończeniu rozpoczął 
służbę w Policji Państwowej II Rzeczypo-
spolitej. 1 listopada 1929 roku dowodził 
oddziałem, który rozbił, zorganizowany 
na stokach Cytadeli, wiec Polskiej Partii 
Socjalistycznej. Ucierpiało wtedy wiele 
osób, część z rąk samego Fuchsa, bo 
zawsze stawał ramię w ramię ze swoimi 
podwładnymi. Był nie tylko znakomitym 
oficerem, ale także bardzo ludzkim sze-
fem. 

Między 16 września a 30 listopada 
1930 roku brał udział w akcji represyjnej, 
którą przeprowadzono w szesnastu po-
wiatach Małopolski Wschodniej. Swymi 
działaniami, wraz z podinsp. Władysła-
wem Łozińskim, podinsp. Julianem Got-
tas oraz podkom. Giżejowskim, wspierał 
kierującego akcją komendanta Policji 
Państwowej we Lwowie, insp. Czesława 
Grabowskiego. Do jej przeprowadzenia 
użyto aż siedemnastu policyjnych kom-
panii, z czego każda liczyła sobie po 
sześćdziesięciu szeregowych. A razem 
z oficerami użyto 1.041 policjantów. Wy-
korzystano również pułk ułanów. 

Od 1 lutego 1933 roku Karol Fuchs 
był oficerem inspekcyjnym w Komendzie 
Wojewódzkiej w Warszawie, a 1 kwietnia 

1939 roku został awansowany na sto-
pień podinspektora. 

Po agresji ZSRR na Polskę z 17 
września 1939 roku został areszto-
wany przez sowietów. Trafił do obozu  
w Ostaszkowie. Wiosną 1940 r. wywie-
ziono go i zamordowano z zimną krwią 
w siedzibie Zarządu NKWD w Kalininie 
(obecnie Twer) przez funkcjonariuszy 
oraz pracowników NKWD przybyłych  
z Moskwy. Pochowano go w Miednoje 
na terenie obecnego Polskiego Cmen-
tarza Wojennego.

WIELOKROTNIE NAGRADZANY
Karol Fuchs był wielokrotnie nagra-
dzany za swoje męstwo, waleczność 
i poświęcenie dla ojczyzny. Otrzymał: 
Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych 
(dwukrotnie), Srebrny Krzyż Zasługi, Me-
dal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, 
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Nie-
podległości, Krzyż Srebrny Orderu Woj-
skowego Virtuti Militari – 11 listopada 
1976 roku (pośmiertnie), Krzyż Kampanii 
Wrześniowej 1939 r. – 1 stycznia 1986 
roku (pośmiertnie).  W 2007 roku prezy-
dent RP Lech Kaczyński awansował Ka-
rola Fuchsa do stopnia inspektora Policji 
Państwowej. Z kolei 30 maja 2010 roku  
w ramach akcji „Katyń… Ocalić od za-
pomnienia” został uhonorowany poprzez 
zasadzenie Dębu Pamięci przy Zespole 
Szkół nr 2 w Humniskach.

Pamięć o tym bohaterskim ofice-
rze Policji Państwowej nigdy nie zginie,  
a jego życiorys zawsze będzie dla nas 
dobrą lekcją historii.

 Źródło: 
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_

Fuchs,
• http://gazeta.policja.pl/997/

informacje/107307,Karol-Fuchs-
patronem-auli-nr-117122014.html,

• Str. 84 http://polska1918-89.pl/
pdf/policja-wobec-uwo-i-oun-w-ii-
rzeczypospolitej,2955.pdf,

• http://policjapanstwowa.pl/policja-
panstwowa/obsada-personalna-
jednostek-policji-panstwowej-w-
roku-1926/.
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Wojowniczki w mundurach
Tuż przed II wojną światową w szeregach Policji Państwowej służbę pełniło 
170 kobiet. Każda z nich była postacią nietuzinkową wzdominowanym przez 
mężczyzn świecie. Ówczesna prasa z podziwem pisała więc o sukcesach 
odnoszonych przez polską Policję kobiecą, która w 1937 roku uznana 
została za najsprawniej działającą spośród Policji europejskich. Powstałe 
struktury były także wysoko oceniane przez rządy Stanów Zjednoczonych 
a nawet Japonii. 

Pierwsze policjantki na ulicach Warszawy 
i Łodzi pojawiły się w 1925 roku. Zanim 
jednak do tego doszło, 30 września 1921 
roku na Międzynarodowym Kongresie 
Ligii Narodów w Genewie podpisano 
konwencję o zwalczaniu handlu kobieta-
mi i dziećmi. W ten sposób kraje człon-
kowskie zobowiązały się m.in. do stwo-
rzenia odpowiednich struktur do walki  
z tym procederem. W większości państw 
nowo powstałe oddziały zajmowały 
się zagadnieniami związanymi głównie 
z pomocą społeczną oraz drobnymi 
wykroczeniami – w Danii (1914 roku) 
kobiety służyły w Policji obyczajowej  
i w tzw. akcji zapobiegawczej, w Norwe-
gii (1910 r.) walczyły z włóczęgostwem 
oraz sprawowały opiekę nad nieletnimi  
– podobnie było np. w Holandii. 

Inaczej sprawa miała się w Polsce.  
W 1923 roku zaczęto rozważać utwo-
rzenie osobnej sekcji kobiecej działającej  
w strukturach Policji Państwowej. Po-
czątkowo powołano do życia Cen-
tralne Biuro dla Międzynarodowego 
Zwalczania Handlu Kobietami i Dziećmi  
w Rzeczpospolitej Polskiej. Działało 
ono w ramach Departamentu II MSW  
i od początku kierowane było przez Sta-
nisławę Paleolog. Dwa lata później, 26 
lutego 1925 roku, Komendant Główny 
Policji Państwowej insp. generalny Ma-
rian Borzęcki  podpisał rozporządzenie 
zezwalające na przyjmowanie kobiet 
do służby. Pierwszy 3-miesięczny kurs 
przygotowawczy ukończyło 30 pań.  
W lipcu tego samego roku 25 absolwentek 
zostało przydzielonych do Urzędu Śled-

czego m.st. Warszawy, gdzie stworzono 
kobiecą Brygadę Sanitarno-Obyczajo-
wą. Pozostałych pięć rozpoczęło służbę  
w Łodzi. W drugim kursie (1929 roku) 
uczestniczyło już 36 słuchaczek,  
a w trzecim – 65. Jak pisano w „Blusz-
czu” z 1929 roku „różnica między policją 
kobiecą polską a innych krajów leży nie 
w prowadzeniu przez nią akcji zapobie-
gawczej, a wyłącznie skierowaniu do 
wykrywania tajnych domów schadzek, 
sutenerstwa, stręczycielstwa, walki  
z nierządem i kontroli sanitarnej.”

TAJEMNICA POLISZYNELA 
W dwudziestoleciu międzywojennym 
przestępstwa tego typu były bardzo roz-
powszechnione.  Mimo że prostytucja  
w II RP nigdy nie była legalna, a w 1922 

□ Rok 1935. Odprawa policjantek. Referat Policji Kobiecej Centralnej Służby Śledczej w Warszawie.

26



roku wydano rozporządzenie likwidujące 
domy publiczne, to wiele kobiet nadal 
parało się tą profesją, a zakaz ten był 
skutecznie omijany. Nie pomogło także 
znowelizowanie prawa – za handel ko-
bietami, stręczycielstwo i sutenerstwo 
groziła kara do 5 lat więzienia. 

W Warszawie właścicielkami naj-
słynniejszych tego typu przybytków były 
głównie kobiety. Bardzo często docho-
dziło również do sprzedaży młodych 
dziewczyn do domów publicznych, 
mieszczących się np. w Argentynie, 
Brazylii czy krajach azjatyckich. Ów-
czesna Polska była jednym z najwięk-
szych „źródeł dostaw” kobiet wykorzy-
stywanych przez sutenerów w domach 
publicznych za granicą. Walka z tym 
przestępczym procederem była bardzo 
trudna. Jedną z bardziej znanych or-
ganizacji działających m.in. na terenie 
Warszawy, była założona w Argentynie  
w latach 90. XIX w. grupa Zwi Migdal, 
która w II RP znana początkowo była 
jako Warszawskie Towarzystwo Wza-
jemnej Pomocy. Kres jej działalności  
w 1930 roku. położyli argentyńscy funk-
cjonariusze, ale w rozpracowaniu jej 
członków brały udział polskie policjantki. 

Rok później władze polskie na wnio-
sek Ligii Narodów przygotowały listę 
ponad 500 handlarzy kobiet, którzy za-
angażowani byli w dostarczanie ich do 
domów publicznych w Ameryce Połu-
dniowej. Sposób działania w wielu przy-
padkach był bardzo podobny – mamili 
oni młode dziewczyny pochodzące  
z biednych rodzin dobrze płatną pracą za 
granicą bądź  ślubem. Zdarzało się, że 
bliscy otrzymywali w zamian za „rozłąkę” 
niewielką ilość pieniędzy. Dziewczęta, 
które były w zainteresowaniu handlarzy, 
zazwyczaj miały 13-16 lat, choć zdarzały 
się i jeszcze młodsze. Jedną z takich na-
stolatek, zaginioną w Warszawie, odna-
lazła w Łodzi sama Stanisława Paleolog. 
Jak podają ówczesne źródła, w ostatniej 
chwili uratowała ona dziewczynę przed 
wywiezieniem do Argentyny. 

ZADANIA DLA PANIEN I WDÓW
Do zwalczania przestępstw, skierowa-
nych przede wszystkim przeciwko ko-
bietom, skierowano… panie. Te, które 
chciały rozpocząć służbę w Policji Pań-
stwowej, musiały jednak spełnić szereg 
wymogów. Policjantką mogła zostać wy-
łącznie panna albo bezdzietna wdowa w 
wieku 25-40 lat. Każda z nich musiała 
się zobowiązać, że przez 7 lat nie zmieni 
stanu cywilnego. Nie bez znaczenia było 
również wykształcenie – szansę miały tyl-
ko kobiety, które ukończyły przynajmniej 
4 klasy szkoły średniej lub 7 oddziałów 

szkoły powszechnej. W konsekwencji 
większość policjantek miała zdaną ma-
turę oraz znała po kilka języków obcych. 
Członkinie Brygady Sanitarno-Obycza-
jowej, oprócz nienagannej opinii po-
twierdzonej przez jedną z ówczesnych 
organizacji kobiecych, musiały wykazać 
się dobrym stanem zdrowia oraz odpo-
wiednim wzrostem – minimum 164 cm. 
Kolejnymi ograniczeniami były zakaz ma-
lowania się oraz długość włosów – pa-
nie musiały mieć krótko obciętą fryzurę 
lub upinać ją zgodnie z regulaminem. 
Atutem była też wcześniejsza przyna-
leżność do harcerstwa albo organizacji 
paramilitarnych. 

Pierwszy kurs, na który zakwalifiko-
wało się 30 słuchaczek, trwał 3 mie-
siące, kolejne już 7. Kursy prowadzo-
ne były w Oficerskiej Szkole Policyjnej  

w Warszawie, wykładowcami byli eks-
perci z zakresu m.in. prawa karnego, 
administracyjnego, daktyloskopii, medy-
cyny kryminalnej, ratownictwa, władania 
bronią, nauki opieki nad dziećmi. Poli-
cjantki uczyły się również, jak rozpoznać 
stręczycieli czy handlarzy żywym towa-
rem tak, aby w porę powstrzymać ich 
przestępczą działalność. 

W ówczesnej prasie można było zna-
leźć takie oto opisy: „Pierwsze miesiące 
poświęcone były oczywiście zapoznaniu 
się z terenem i rodzajem służby i z tym 
smutnym materjałem, z którym policjant-
kom przyszło wejść w najbliższy kontakt. 
Już wtedy notowaliśmy rezultaty takie, 
jak oczyszczenie Dworca Głównego 
w Warszawie z szumowin wszelkiego 
rodzaju, z elementów w najwyższym 
stopniu podejrzanych, które tu jak gdyby 

□ Rok 1939. Uliczny patrol Policji Kobiecej na ul. Pankiewicza. W tle budowa
     Dworca Głównego w Al. Jerozolimskich.
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dawały sobie wszystkie rendez-vous.” 
(Bluszcz 1926 r.) Później, zgodnie z in-
formacjami zamieszczanymi w gazetach, 
przyszedł czas na pierwsze rewizje ukry-
tych, ale powszechnie znanych domów 
schadzek, które bardzo często kończy-
ły się zatrzymaniami i doprowadzeniami 
przed oblicze sądu. Wyroki, jakie zapa-
dały, wahały się pomiędzy 2 a 5 tygo-
dniami aresztu lub kończyły się na karze 
pieniężnej w wysokości od 50 do 300 
zł (bochenek chleba w 1937 r. koszto-
wał 30 gr, kilogram cukru – 1 zł, a węgiel  
– 41 gr za 10 kg). 

Jedna z pierwszych akcji, w jakiej 
brały udział warszawskie policjantki, pro-
wadzona była na terenie X komisariatu 
(dzisiejsze Śródmieście). „Zaraz też wy-
gląd całej dzielnicy uległ korzystnej zmia-
nie. Wieczorami, na ulicach nie widać 
już całych zastępów prostytutek, wędru-
jących po chodnikach i zachowujących 
się często w sposób krzykliwy i nieprzy-
zwoity” (Bluszcz, 1926 r.).

POLSKA JOANNA D’ARC
Od początku panowało przekonanie, że 
na czele Policji kobiecej „stanąć musi 
osoba bardzo energiczna, bardzo wie-

rząca w powodzenie swojej misji, bardzo 
gorąco oddana  swojej idei, doskonale 
w zawodzie śledczym wyszkolona. (…) 
Należy postawić na czele tego oddzia-
łu jednostkę, któraby istotną, energicz-
ną i stanowczą walkę wypowiedziała 
najpotworniejszej z klęsk społecznych.” 
(Bluszcz 1925 r.) Nic więc dziwnego, że 
na czele polskiej kobiecej Policji Pań-
stwowej od samego początku stanęła 
Stanisława Paleolog, która w listopadzie 
1918 roku brała udział w obronie Lwowa 
jako kurierka i wywiadowczyni. Podczas 
jednej z akcji została poważnie ranna.  

Wstępując do Policji Państwowej Sta-
nisława Paleolog była już w stopniu aspi-
ranta, a przed wybuchem II wojny świa-
towej awansowała do stopnia komisarza. 
Początkowo kierowała Brygadą Sanitar-
no-Obyczajową działającą w Urzędzie 
Śledczym przy ul. Daniłowiczowskiej  
w Warszawie. Od 1935 roku dowodzi-
ła referatem Policji kobiecej w Centrali 
Służby Śledczej Komendy Głównej Po-
licji Państwowej. Funkcję tą pełniła aż do 
wybuchu II wojny światowej. 

Podczas okupacji niemieckiej dzia-
łała w organizacjach konspiracyjnych 
Polskiego Państwa Podziemnego  

– w tym m.in. w Armii Krajowej. Szkoli-
ła kobiety w brygadach wywiadowczo-
-dywersyjnych. 1 sierpnia 1944 roku,  
w wieku 52 lat, brała udział w Powstaniu 
Warszawskim – walczyła w zgrupowaniu 
„Chrobry II” w obwodzie Radwan, czy-
li w tzw. Śródmieściu Północnym. Po 
wojnie, w obawie przed aresztowaniem, 
wyjechała do Wielkiej Brytanii. Jej do-
świadczenie i wiedza zostały tam zauwa-
żone - została nawet ministrem Policji  
w londyńskim rządzie Antoniego Pająka. 
Zmarła 3 grudnia w 1968 roku. 

Zanim jednak do tego doszło, Polska 
kobieca Policja Państwowa, na czele 
której stała Stanisława Paleolog, była 
uważana za jedną z lepiej zorganizo-
wanych i działających na świecie. Poli-
cjantki, dzięki sukcesom, które zaczęły 
odnosić, bardzo szybko wzbudziły duże 
zainteresowanie zarówno na arenie kra-
jowej, jak i międzynarodowej. 

SUKCESY POLICJI KOBIECEJ
Do najbardziej spektakularnych sukce-
sów pierwszych funkcjonariuszek PP 
można zaliczyć wykrycie kilku dużych 
afer związanych z prostytucją w przed-
wojennej Warszawie. W 1931 roku war-
szawska prasa bulwarowa żyła sprawą 
tzw. meliny Matakowej, która swój dom 
schadzek prowadziła przy ulicy Kamien-
ne Schodki. 82-latka była skazana za 
czasów carskich za tzw. bandytyzm. 
Pikanterii dodawał fakt, że ośmiu męż-
czyzn, z którymi była związana, zmarło 
w niewyjaśnionych  okolicznościach. Jej 
zatrzymanie to jeden z licznych w tam-
tym czasie sukcesów Policji kobiecej. 

Mimo że polskie policjantki nie miały 
wówczas najwygodniejszych mundurów 
– wąskie i długie spódnice oraz buty na 
obcasie uniemożliwiały im szybkie bie-
ganie – skutecznie walczyły z przestęp-
czością kryminalną. W ostatnich dniach 
sierpnia 1932 roku Warszawą wstrzą-
snęło kolejne zatrzymanie. Policjantki 
kilka tygodni obserwowały pewnego 
arystokratę. W ten sposób ustaliły, że 
60-letni hrabia bardzo często dzwoni do 
Aleksandry Chodeckiej, która oficjalnie 
prowadziła „szkołę językową”. Podczas 
rozmów za każdym razem mężczyzna 
domagał się odwiedzin 16-letnich dziew-
cząt. W ten sposób funkcjonariuszki 
zdobyły dowody na to, że przy ul. Zło-
tej 52 prowadzony jest dom schadzek, 
a Aleksandra Chodecka ps. Madame 
du Barry trudni się stręczycielstwem. 
Kobieta namawiała młode bezrobotne 
dziewczęta do spotkań z zamożnymi  
i powszechnie znanymi znajomymi.

Niecały rok później stołeczne gaze-
ty rozpisywały się z kolei o zlikwidowa-□ Rok 1939. Policjantka z izby zatrzymań z dzieckiem na rękach.
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niu dwóch innych domów schadzek  
w Warszawie – na Krzywym Kole i na  
ul. Nowomiejskiej. Właścicielką obu była 
Stanisława Borowiecka, znana jako Zło-
ta Pantera. Mówiono, że kobieta ta była 
prawnuczką niemieckiego poety Heine-
go. Po jej aresztowaniu 16 dziewcząt, 
które dla niej pracowało, podobno nie 
mogło się pogodzić ze stratą tak dobrej 
pracodawczyni. 

Akcje prowadzone przez policję ko-
biecą wymierzone w walkę przeciwko 
stręczycielom i sutenerom prowadzo-
ne były bardzo często. Na przykład  
w samym tylko 1937 roku na terenie 
Warszawy zlikwidowanych zostało 14 
domów publicznych – w tym dwa bardzo 
luksusowe. Jeden prowadzony był przez 
Tatianę Trepatową (byłą tancerkę Opery 
Petersburskiej), a drugi przez hrabinę Ire-
nę Mielżyńską, która zaczęła zajmować 
się tą profesją po śmierci męża. 

Policjantki podlegle Stanisławie Pale-
olog brały także udział w poszukiwaniach 
zaginionej córki konsula amerykańskie-
go. Na początku podejrzewano, że mło-
da dziewczyna mogła zostać porwana 
przez handlarzy żywym towarem i wy-
wieziona za granicę. Na szczęście – cała  
i zdrowa – została odnaleziona przez 
funkcjonariuszki w jednej z warszawskich 
restauracji mieszczącej się przy ulicy 
Czerniakowskiej.   

Policja kobieca nie tylko na polu walki 
z przestępczością kryminalną odnosiła 
duże sukcesy. Osiągnięciem, które nie 
przeszło nie zauważone, było np. utwo-
rzenie w sierpniu 1935 roku w Warsza-

wie przy ul. Krochmalnej pierwszej izby 
zatrzymań dla dzieci i młodzieży zagro-
żonych przestępczością. W tym zakresie 
Policja współpracowała ze Stowarzysze-
niem „Rodzina Policyjna”.   

Mimo że funkcjonariuszki Policji Pań-
stwowej coraz częściej spotykały się  
z pochwałami związanymi ze swo-
ją działalnością, to w dwudziestoleciu 
międzywojennym nie brakowało rów-
nież głosów, że kobiety nie powinny 
być przyjmowane do służby w formacji.  
W ówczesnej prasie można było spotkać 
głosy, że „panie nie mają ani siły fizycznej 

(…),  ani zimnej krwi, żeby zostać poli-
cjantkami.” 

Czas jednak pokazał, jak bardzo 
mylili się ci, którzy tak twierdzili. Dzisiaj, 
po ponad 94 latach od wstąpienia do 
służby pierwszej kobiety w naszym kra-
ju, w garnizonie stołecznym służy prawie 
1800 policjantek, a w całej formacji jest 
ich około 15 tys. Każdego dnia, na równi  
z mężczyznami, strzegą bezpieczeń-
stwa, zdrowia i życia innych.
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□ Rok 1939. Policjantki podczas służby w izbie zatrzymań.

□ Rok. 1927. Podkom. Stanisława
      Filipina Paleolog. Kierownik 
      referatu Policji kobiecej w KGPP.
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Dla dobra ojczyzny  
i współobywateli
„Przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie 
i sumiennie” – to fragment roty, którą policjanci Policji Państwowej 
wypowiadali rozpoczynając służbę w formacji. Niestety, części z nich 
przyszło ponieść najwyższą ofiarę za ochronę bezpieczeństwa ludzi  
i porządku publicznego – własne życie.   

Tworzenie struktur Policji Państwowej po  
I wojnie światowej odbywało się w bardzo 
niesprzyjających warunkach. Formacja 
musiała zmierzyć się nie tylko z brakiem 
jednego wzorca, na którym mogłaby bu-
dować swoje struktury, ale także z duży-
mi zmianami, jakie miały miejsce w całej 
II Rzeczpospolitej. Duże zubożenie spo-
łeczeństwa i olbrzymia ilość nielegalnej 
broni pozostająca w rękach cywilnych 
po wojnie, niedostateczne wyszkolenie 
policjantów, a także brak poszanowania 
dla prawa i jego przedstawicieli sprawia-
ły, że bycie policjantem nie należało do 
bezpiecznych zawodów. Tylko w latach 
1919-1932 w całym kraju aż 527 funk-
cjonariuszy PP zginęło w trakcie pełnie-
nia obowiązków służbowych (w tym 24 
funkcjonariuszy PP Okręgu VI m.st. War-
szawy oraz 36 funkcjonariuszy PP Okrę-
gu I Warszawskiego). 

OFIARY OBOWIĄZKU
Tragicznie rozpoczęły się początki istnie-
nia Policji Państwowej na terenie War-
szawy i województwa warszawskiego. 

Już w pierwszych dniach sierpnia 1919 
roku w powiecie sierpieckim policjanci 
urządzili obławę na miejscowych ban-
dytów. Wystrzelona przez przestępców 
kula śmiertelnie raniła posterunkowego 
Jana Szczepańskiego. Pod koniec tego 
samego miesiąca formacja straciła ko-
lejnego funkcjonariusza PP – starszego 
posterunkowego Tomasza Stolarskiego 
z Warszawy. Zginął on w trakcie pełnie-
nia służby patrolowej w centrum stolicy 
potrącony przez tramwaj. Jak można 
wyczytać z krótkiej notatki zamieszczo-
nej w ówczesnej prasie, policjant w wy-
padku stracił obie nogi i zmarł w wyniku 
upływu krwi. 

Kolejną ofiarą obowiązku został po-
sterunkowy Stanisław Kuba patrolujący 
szosę w pobliżu folwarku Janów koło 
Mińska Mazowieckiego. Kiedy zauważył 
dwóch mężczyzn prowadzących konia, 
postanowił ich wylegitymować. W trak-
cie tej czynności jeden z nich zaatakował 
posterunkowego nożem. Funkcjonariusz 
zdołał jeszcze przed śmiercią wyciągnąć 
broń i śmiertelnie postrzelić koniokrada. 

Niestety, na skutek poniesionych obra-
żeń sam zmarł.

Tego samego dnia (2 września) Poli-
cja Państwowa straciła kolejnych dwóch 
funkcjonariuszy – starszego posterunko-
wego Józefa Cywińskiego i posterun-
kowego Józefa Zagalskiego. Wpadli oni  
w zasadzkę przygotowaną przez bandę, 
kiedy w pobliżu wsi Secemin patrolowali 
trakt nadwiślański.

Do końca 1919 roku na terenie War-
szawy i województwa warszawskiego 
zginęło w sumie aż 11 funkcjonariuszy 
PP (w całym kraju odnotowano aż 37 
takich zdarzeń).   

TRAGICZNE ZAKOŃCZENIE OBŁAWY
Kolejne lata także nie należały do naj-
spokojniejszych – w 1920 roku pod-
czas pełnienia obowiązków służbowych 
śmiertelne obrażenia odniosło w sumie 
7 policjantów PP (5 w stolicy i 2 na te-
renie województwa), podobnie było rok 
później (odpowiednio 4 i 3 funkcjonariu-
szy PP). Pod tym względem Warszawa 
znajdowała się na czele tej tragicznej 
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PP Okręgu I  
Warszawskiego 15 5 - 2 11 2 1 1

PP Okręgu VI  
m.st. Warszawy 12 3 4 1 - 4 2 2

□ Tabela z danymi o poległych policjantach według okoliczności śmierci w latach 1915-1932.
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statystyki.  
Pierwszą ofiarą w 1920 roku był po-

sterunkowy Józef Teofil Kostrzewa z po-
sterunku w Tłuszczu. Zginął 15 stycznia 
z rąk skrytobójcy podczas służby patro-
lowej. 

Cztery miesiące później z rąk bandy-
tów śmierć poniósł posterunkowy An-
drzej Kupidura (województwo warszaw-
skie). Z kolei 7 października tego samego 
roku, ze „zbrodniczej ręki rażony kulą”, 
podczas pełnienia obowiązków służbo-
wych zginął posterunkowy Leon Wittan 
z powiatu grójeckiego. W tym samym 
miesiącu ze służby do rodzinnego domu 
nie wrócił także posterunkowy Piotr Żak.
Niestety, końcówka roku także okazała 
się tragiczna dla całej formacji. W grud-
niu hołd ofierze obowiązku służbowego 
i obywatelskiego oddano posterunkowe-
mu Policji Kolejowej Franciszkowi Sobo-
cińskiemu. Funkcjonariusz został odna-
leziony około godziny 6 rano na dworcu 
towarowym stacji Warszawa Wschodnia 
na Pradze. Został on zastrzelony przez 
nieznanego sprawcę podczas pełnienia 
patrolu. 

Kolejne zdarzenie związane było  
z zuchwałymi napadami, do których do-

chodziło w okolicach stolicy, głównie na 
szosie radzymińskiej. Uzbrojone bandy 
w biały dzień napadały i rabowały po-
dróżnych. Policja początkowo zatrzymała 
jednego ze sprawców, który po odbytym 
procesie został rozstrzelany. Okazało się 
jednak, że był on jedynie członkiem szaj-
ki, którą utworzył jego teść. Organizator 
i pomysłodawca nielegalnego procederu 
został zatrzymany kilka tygodni później 

wraz z dwoma żołnierzami, którym udo-
wodniono udział w trzech napadach na 
szosie radzymińskiej. Historia ta nie za-
kończyła się wraz z tymi aresztowaniami. 
Pod koniec roku, 30 grudnia, komisarz 
urzędu śledczego Policji powiatu war-
szawskiego zarządził obławę na szosie 

między Wawrem a Miłosną. Celem akcji 
było zatrzymanie kolejnych 3 przestęp-
ców, w tym m.in. mężczyzny, który był 
jednym z uczestników zabicia komen-
danta więzienia przy ul. Dzikiej. W zasad-
ce na bandytów brał udział oddział Poli-
cji, w skład którego weszło: 8 policjantów 
konnych, 3 policjantów służby zewnętrz-
nej i 6 wywiadowców ekspozytury śled-
czej. Funkcjonariusze podejrzewali, że 
poszukiwani mogą się ukrywać w miesz-
kaniach znajdujących się przy ul. Julja-
nówka. Lokale te należały do żony oraz 
córki zatrzymanych wcześniej bandytów. 
W to samo miejsce także 15. komisariat 
Policji delegował 3 posterunkowych.  

Dalej akcja rozegrała się bardzo szyb-
ko. Kiedy policjant, stojący przed bra-
mą domu przy ul. Juljanówka zauważył  
w ciemności idącego mężczyznę, zapy-
tał, kto się zbliża. Według relacji zamiesz-
czonej w Gazecie Policji Państwowej py-
tany, zamiast udzielić odpowiedzi, zaczął 
szybko oddalać się w kierunku pobliskiej 
szosy. Jednocześnie funkcjonariusz 
usłyszał głosy nadchodzących policjan-
tów z 15. komisariatu. Chwilę później 
od strony oddalającego się mężczyzny 
rozległy się strzały. W ciągu kilku sekund 
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□ Rok 1938. Uczestnicy uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej z nazwiskami poległych policjantów w gmachu
      Komendy Głównej Policji Państwowej. Widoczny m.in.: komisarz Rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz 
      (3. z prawej).

Pamięć o zmarłych na służbie ko-
legach była ważnym elementem 
integracji środowiska policyjnego.
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na ulicę wybiegli policjanci, którzy znaj-
dowali się w przeszukiwanym budynku. 
Kiedy policjanci ruszyli w pościg za strze-
lającym, zauważyli leżącego na chod-
niku posterunkowego 15. komisariatu 
Stefana Stefanowskiego, który zginął od 
strzału w głowę. Następnego dnia w po-
bliżu odnaleziono także glizy karabinowe 
i rewolwerowe. Według śledczych miało 
to świadczyć o tym, że bandyci, kiedy 
znaleźli się pomiędzy dwoma grupami 
policjantów, torowali sobie drogę uciecz-
ki strzałami. W szpitalu, od odniesionych 
ran, zmarł także posterunkowy 14. komi-
sariatu Jan Kwietnia. Obaj policjanci kilka 
dni później zostali pochowani z pełnymi 
honorami na Bródnie.  

KU CHWALE OJCZYZNY
Funkcjonariusze ginęli nie tylko w wyniku 
odniesionych ran w walce z bandytami, 
ale także na skutek nieszczęśliwych wy-
padków, do których dochodziło podczas 
pełnienia służby na ulicach miasta. Na 
początku marca 1921 roku odbyło się 
nabożeństwo żałobne za duszę poste-
runkowego IV komisariatu PP kolejowe-
go Adama Maliszewskiego, który zmarł 
potrącony przez manewrujący pociąg. 
Został on pochowany na cmentarzu po-
wązkowskim. 

Tragicznie zakończył się także 11 
maja 1921 roku.  W dniu tym we wsi 
Wólka Siennicka komendant Posterunku 
PP w Siemieniu przodownik Stanisław 
Bejda wraz z posterunkowym Stanisła-
wem Szostką ruszyli w pościg za ko-
niokradami. Bandyci, uciekając, schro-
nili się na strychu domu brata jednego  
z nich. Zaczęli się ostrzeliwać. W trakcie 
wymiany ognia kule dosięgły zarówno 
komendanta, jak i jego podwładnego.  
U obu rany okazały się śmiertelne. Ban-
dyci uciekli do pobliskiego lasu. Jak 
można przeczytać w krótkiej notce po-
święconej temu zdarzeniu, zamieszczo-
nej w Gazecie Policji Państwowej, poli-
cjanci „nie zawahali się życia poświęcić 
dla wykonania tego, co obowiązek im 
nakazywał i obowiązku tego padli ofiarą”. 

Podobnie było w przypadku poste-
runkowego Michała Nawarskiego. Zginął 
na posterunku podczas walki z bandy-
tami na Dworcu Gdańskim. W jego po-
grzebie uczestniczyli komendanci, ko-
ledzy a także chór i orkiestra policyjna. 
„Podniosłą mowę nad otwartym grobem 
wygłosił kapelan Policji ks. Adam Wy-
rębowski. Pogrzeb odbył się na koszt 
skarbu. Oprócz 20 000 mk. nagrody 
przyznanych zmarłemu jeszcze za życia, 
wdowa otrzymała na razie jako zapomo-
gę 3-miesięczną pensję”. (GPP nr 38  
z 17.09.1921r.)

Warto zaznaczyć, że pamięć o zmar-
łych na służbie kolegach była ważnym 
elementem integracji środowiska policyj-
nego. W uroczystościach pogrzebowych 
brało każdorazowo udział kierownictwo 

jednostek oraz koledzy zmarłego. Rów-
nież oprawa mszy świętej była bardzo 
uroczysta - uczestniczyły w niej zarówno 
chór, jak i orkiestra policyjna. Funkcjona-
riusze PP zbierali także datki dla rodzin 
poległych policjantów oraz fundusze na 
nagrobki. 

BRAWUROWY POŚCIG W CENTRUM WAR-
SZAWY
Do historii warszawskiej Policji Państwo-
wej przeszedł również 17 lipca 1925 
roku. W tym dniu około godziny 11 do 
trzech mężczyzn, którzy stali nieopodal 
banku mieszczącego się przy ul. Zgoda 
1  podeszło dwóch policjantów PP z Ko-
misariatu X (ul. Szpitalnej 7):  Kazimierz 
Lesiński i Antoni Klimasiński. Wywiadow-
cy chcieli wylegitymować stojących tam 
mężczyzn. Kiedy funkcjonariusze po-
prosili o pokazanie dokumentów, jeden  
z nich zamiast dowodu wyjął pistolet i za-
czął strzelać. Wystrzelona kula śmiertel-
nie raniła K. Leśniewskiego. Napastnicy 
zaczęli uciekać. W pogoń za nimi ruszył 
drugi z funkcjonariuszy. Kilka chwil póź-
niej strzał z pistoletu policjanta ranił jed-
nego z uciekających. Mężczyzna, mimo 
poważnej rany, nadal się ostrzeliwał  
– ranił konia, na którym nadjechał kolej-
ny przedstawiciel prawa. W tym samym 
czasie Antoni Klimasiński wraz z innym 
policjantem zakradli się do rannego od 
tyłu i go rozbroili. Równocześnie nadal 
trwał pościg za pozostałą dwójką ucieki-
nierów. W wyniku wymiany ognia śmierć 
poniosły 2 osoby (student Aleksander 
Kempner oraz funkcjonariusz PP - poste-
runkowy Feliks Witman), a 4 inne zostały 
ranne. Przestępcy, nie widząc innej dro-
gi ucieczki, próbowali ukryć się w skła-
dzie węgla przy ul. Żelaznej 21. Stamtąd 
wciąż się ostrzeliwali - ranili 5 kolejnych 

policjantów. Sami także odnieśli obraże-
nia i w końcu zostali aresztowani. W toku 
prowadzonego śledztwa okazało się, że 
sprawa ma podłoże polityczne. Wszyscy 
trzej zatrzymani zostali skazani na karę 
śmierci. Zostali straceni 21 sierpnia tego 
samego roku na stokach warszawskiej 
Cytadeli. 

W ten oto sposób zakończyło się 
jedno z najbardziej dramatycznych wy-
darzeń międzywojennej Warszawy.  

PAMIĘĆ O BOHATERSKICH CZYNACH
Do końca sierpnia 1939 roku jeszcze 
46 funkcjonariuszy Policji Państwowej  
z Okręgu I i VI poniosło śmierć podczas 
służby. 

Aby uczcić pamięć wszystkich ofiar 
obowiązku służbowego, w latach trzy-
dziestych w siedzibie Komendy Głównej 
Policji Państwowej uroczyście odsło-
nięto wmurowaną w jednej z sal tablicę  
z wyrytymi nazwiskami funkcjonariuszy 
PP wraz z datami ich śmierci. Już wów-
czas widniało na niej aż 501 nazwisk.

Źródło: 
• Krótka historia warszawskiego 

terroryzmu;  
http://sekretywarszawy.pl,

• Gazeta Policji Państwowej nr 44  
z 30.10.1920r., Z żałobnej karty,

• Gazeta Policji Państwowej nr 51  
z 18.12.1920r., str. 11, Z ostatniej 
chwili – zabójstwo policjanta,

• Gazeta Policji Państwowej nr 52 
z 24.12.1920r., str. 6, Kronika - 
Pogrzeb ofiary obowiązku,

• Gazeta Policji Państwowej Nr 2  
z 28.01.1921r., str. 11, Zabójstwo 
policjanta,

• Gazeta Policji Państwowej nr 
18 z 30.04.1921r., str. 11, Ofiary 
obowiązku,

• Gazeta Policji Państwowej nr 11 
z 12.03.1921r., str. 11, Pogrzeb 
policjanta,

• Gazeta Policji Państwowej nr 38  
z 17.09.1921r., str. 11, Pogrzeb ofiary 
obowiązku,

• Na posterunku, nr 45, www.isp.
policja.pl,

• J. Pac, Bohaterowie obowiązku, 
http://isp.policja.pl/isp/
aktualnosci/11702,Bohaterowie-
obowiazku.html.
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Funkcjonariusze ginęli nie tylko  
w wyniku odniesionych ran w wal-
ce z bandytami, ale także na sku-
tek nieszczęśliwych wypadków, 
do których dochodziło podczas 
pełnienia służby na ulicach miasta.

ˮ 



Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska 
podkom. Paweł Przestrzelski 
 
Foto: 
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Warszawska „drogówka”  
doświadczeń moc
Historia warszawskiej „drogówki” sięga okresu międzywojennego. Przez 
ponad 90 lat zmieniała się siedziba, struktura i stan liczebny. Jednak główne 
zadania pozostały bez zmian. Zarówno przed wojną, jak i dziś zadaniem 
policjantów ruchu drogowego jest: dbanie o bezpieczeństwo na drogach 
Warszawy, nadzorowanie płynności ruchu drogowego oraz reagowanie na 
popełniane przestępstwa i wykroczenia.

PIERWSZE PLUTONY 
By poznać początek tej historii, musimy 
wrócić do 12 sierpnia 1926 roku. Wtedy  
w Warszawie odbyła się konferencja po-
święcona udziałowi Policji w nadzorze 
nad ruchem ulicznym w stolicy, po której 
podjęto decyzję o utworzeniu policyjnej 
brygady ruchu ulicznego. Kilka lat póź-
niej, w 1935 roku zostały zorganizowane  
i przeszkolone w ramach Rezerwy Pieszej 
Policji Państwowej pierwsze dwa plutony 
policjantów ruchu ulicznego (tj. 80 sze-
regowych). W czasopiśmie „Na poste-
runku” z 1936 roku czytamy: „Pierwszem  
i głównem zadaniem tych plutonów jest 
regulowanie ruchu kołowego i pieszego 
na najważniejszych punktach (skrzyżo-
waniach) ulic w mieście st. Warszawie. 
(…) Drugiem bardzo ważnem zadaniem 
plutonów ruchu jest bezpośrednia walka 

z przestępstwami, popełnianemi przez 
kierowców różnego rodzaju pojazdów 
(mechanicznych i konnych).”

BEZ SZABEL I BAGNETÓW
W tym czasie zmieniało się umunduro-
wanie i wyposażenie policji drogowej. 
Funkcjonariusze dysponowali np. bro-
nią krótką, ale zrezygnowano z noszenia 
szabel i bagnetów. Wprowadzono też 
nowe wzory mundurów letnich i zimo-
wych, zastępując ciężkie i niewygodne 
bardziej nowoczesnymi, estetycznymi  
i funkcjonalnymi. Na zdjęciach będących 
w zasobach Narodowego Archiwum 
Cyfrowego można zobaczyć policjan-
tów z ruchu drogowego w pelerynach 
przeciwdeszczowych. Z zaskoczeniem 
odkrywamy też, analizując dawne fo-
tografie, że policjanci tej formacji mieli 

Tylko wyszkoleni policjanci ruchu 
drogowego, wyposażeni w najno-
wocześniejszy sprzęt mogą przez 
kolejne dziesięciolecia stawiać 
czoło nowym wyzwaniom.

ˮ 

□ Rok 1930. Policjant kierujący ruchem na ul. Marszałkowskiej przy skrzyżowa-
     niu z Al. Jerozolimskimi.
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niezły sposób radzenia sobie z upałem 
w mieście podczas służby. Otóż na jed-
nym ze zdjęć z lipca 1932 roku widzimy 
policjanta kierującego ruchem na placu 
marszałka Józefa Piłsudskiego, który 
chłodzi nogi od upału stawiając je na 
bloku lodowym. 

W czasie okupacji sprawami bezpie-
czeństwa ruchu drogowego zajmowała 
się tzw. polska policja granatowa oraz 
policja niemiecka. Po zakończeniu wojny 
ruch na ulicach odbudowywanej stolicy 

stawał się coraz większy. Kierujący nie 
zawsze przestrzegali przepisów, co pro-
wadziło nieraz do tragicznych zdarzeń. 
Dlatego też już w 1945 roku powołano 
do życia specjalną kompanię ruchu dro-
gowego z siedzibą przy ul. Kępnej 15 
na Pradze. Funkcjonariusze zajmowali 
się głównie regulacją ruchu na skrzyżo-
waniach i ściganiem kierowców popeł-
niających wykroczenia drogowe. Swoim 
strojem bardziej przypominali żołnierzy. 
Ubrani byli w kamasze, owijacze, roga-

tywki, wojskową kurtkę i płaszcz. Ele-
mentem wyróżniającym ich jako policjan-
tów „drogówki” był noszony na lewym 
rękawie żółty trójkąt z czarną literą „R”  
w środku. Popularna eRka do dziś zo-
stała symbolem policji ruchu drogowe-
go.

Początkowo służba funkcjonariuszy 
ruchu drogowego ograniczała się do 
statycznej regulacji ruchem: funkcjona-
riusz kierujący ruchem stał na miejscu, 
podając sygnały użytkownikom dróg za 
pomocą chorągiewek o barwie czerwo-
nej i żółtej, a po zapadnięciu zmroku uży-
wano latarek karbidowych. Po kilku mie-
siącach zrezygnowano z chorągiewek  
i latarek, a sygnały podawano ręką.

POSTERUNKI REGULACYJNE
Pierwsze posterunki regulacyjne usy-
tuowane były przy moście drewnianym 
na Wiśle, znajdującym się u wylotu ulicy 
Karowej (tzw. wysokowodnym) oraz przy 
moście pontonowym. Z biegiem czasu 
przybywało nowych posterunków: na 
zbiegu ul. Targowej i Ząbkowskiej, Bru-
kowej i Panieńskiej, Wybrzeżu Kościusz-
kowskim i Karowej, Marszałkowskiej  
i Alei Jerozolimskich. W tych miejscach 
koncentrował się największy ruch ko-
łowy. Później funkcjonariusze (zamiast 
żołnierzy) pojawili się na drogach wyloto-
wych z Warszawy.

GRZYWNY NA PCK
Pierwsze lata po wojnie nie były łatwe. 
Brakowało środków technicznych. Jed-
nostka dysponowała tylko dwoma sa-
mochodami: ciężarowym Zisem, który 
wykorzystywano do celów gospodar-
czych i osobowym Oplem Olimpią. Dziś 
wydaje się to nieprawdopodobne.

Skomplikowany był wówczas sys-
tem karania popełniających wykrocze-
nia kierowców. Sprawcę wykroczenia 
doprowadzano do jednostki i dopiero 
tutaj uiszczał on grzywnę, której wyso-
kość ustalał dyżurny jednostki. Pieniądze  
z grzywien zasilały konto Polskiego Czer-
wonego Krzyża. Mandaty karne wpro-
wadzone zostały pod koniec 1947 roku.

OD 23 LAT NA „WALICÓW”
Z każdym rokiem obowiązków przybywa-
ło. Powiększała się liczebnie kompania, 
a na wielu ruchliwych skrzyżowaniach 
wystawiano stałe posterunki regulacji ru-
chu. Funkcjonariuszki i funkcjonariusze 
pełniący tam służbę byli doskonale znani 
warszawskim kierowcom, jak chociażby 
słynna „Lodzia”. 

W ciągu kolejnych lat zmieniała się 
też struktura organizacyjna warszaw-
skiej „drogówki” i siedziba jednostki. 
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□ Rok 1932. Policjant w wieżyczce ułatwiającej obserwowanie ruchu ulicznego.
     W tle al. 3 Maja – widok w stronę mostu Poniatowskiego.

□ Rok 1934. Szkolenie dla funkcjonariuszy Policji Państwowej w Warszawie.  
     Policjanci podczas nauki kierowania ruchem.
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Obecnie główna siedziba mieści się przy  
ul. Waliców 15. Ale nie zawsze tak było, 
przez 1994 roku policjanci ruchu dro-
gowego pracowali przy ul. Żytniej 36. 
Wcześniej również przy ul. Powstań-
ców Śląskich 49 czy w budynku przy 
ul. Cyryla i Metodego. W latach 50. po-
wstały dwie kompanie ruchu drogowe-
go: Warszawa Północ – z siedzibą przy  
ul. Siennej 59, a następnie przy ul. Dzielnej 
7 i Warszawa Południe – z siedzibą przy  
ul. Wiejskiej 11. Granica obszaru dzia-
łania przebiegała wtedy wzdłuż Alei Je-
rozolimskich. Przy każdej komendzie 
funkcjonowały po trzy ogniwa pogotowia 
wypadkowego, sekcja dochodzeń oraz 
inspektor ds. profilaktyki.

STRUKTURA ZADANIOWA
Obecnie czuwanie nad bezpieczeń-
stwem i porządkiem w ruchu drogowym 
w około dwumilionowej aglomeracji nale-
ży do obowiązków policjantów Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej 
Policji oraz 9 wydziałów ruchu drogowe-
go komend powiatowych Policji (łącznie 
856 policjantów).

Wielkość nadzorowanego terenu  
i liczba mieszkańców oraz przyjezdnych 

sprawia, że wydział mieści się w dwóch 
rejonach Warszawy i podzielony jest na 
6 sekcji specjalistycznych oraz 8 dro-
gowych. Koordynacja, kontrola i nadzór 
nad służbą należą do obowiązków poli-
cjantów Sekcji Organizacji Służby. To tu 
powstają m.in. plany zabezpieczeń im-
prez i służb specjalnych oraz prowadzo-
na jest współpraca z innymi podmiotami. 
Z kolei opiniowaniem projektów orga-
nizacji ruchu oraz wprowadzonych roz-
wiązań w tym zakresie, a także kontrolą 
wykonywanych robót drogowych i kon-
trolą transportu drogowego zajmuje się 
Sekcja Postępowań Administracyjnych.
W przypadku, kiedy uczestnicy kolizji nie 
mogą ustalić, jak doszło do zdarzenia  
i wskazać winnego, do akcji wkraczają 
policjanci Sekcji Wykroczeń. Pracy im 
nie brakuje. Tylko w ciągu roku w samej 
Warszawie odnotowuje się około 25 tys. 
kolizji drogowych. 

Dyslokacją służb i analizą stanu bez-
pieczeństwa na warszawskich drogach 
zajmuje się natomiast Sekcja I. To tu tak-
że prowadzona jest ewidencja kierow-
ców popełniających wykroczenia.

Niezwykle ważne zadanie stoi przed 
funkcjonariuszami Sekcji Profilaktyki 
Społecznej, którzy inicjują i prowadzą 

działalność profilaktyczno-edukacyjną. 
Zajęcia z dziećmi w szkołach i przed-
szkolach, przygotowywanie najmłod-
szych do egzaminów na kartę rowerową 
oraz przeprowadzanie takich egzaminów 
to ich „chleb powszedni”. Obecni są też 
podczas pikników rodzinnych i innych 
imprez propagujących bezpieczne za-
chowania na drodze.

Ogrom pracy stoi zawsze przed 
policjantami Sekcji Obsługi Zdarzeń 
Drogowych. Z wykorzystaniem najnow-
szego sprzętu ustalają ślady na miejscu 
wypadku i sporządzają dokumentację, 
która pozwala, w trakcie prowadzone-
go postępowania, dokładnie odtworzyć 
przebieg zdarzenia. Z pewnością dużym 
ułatwieniem byłaby dla nich możliwość 
dokumentowania w przyszłości śladów 
z miejsca zdarzenia za pomocą drona.

Codzienne dbanie o bezpieczeństwo 
na drogach, regulacja ruchem i likwido-
wanie kolizji drogowych należy natomiast 
do obowiązków policjantów Sekcji Kon-
troli Ruchu Drogowego I-VIII. To zwykle 
tych funkcjonariuszy „drogówki” w pa-
trolach pieszych i zmotoryzowanych 
czy pełniących służbę na posterunkach 
stałych można spotkać na stołecznych 
ulicach. 

„DROGÓWKA” NA KOLEJNE STULECIE
Tylko wyszkoleni policjanci ruchu dro-
gowego, wyposażeni w najnowocze-
śniejszy sprzęt mogą przez kolejne 
dziesięciolecia stawiać czoło nowym 
wyzwaniom. W przyszłości jeszcze nie 
raz przyjdzie im, oprócz wykonywania 
codziennych zadań, pilotować delegacje 
głów państw odwiedzających Warszawę 
czy zabezpieczać miejsca zgromadzeń 
i trasy przemarszu manifestacji. Spokój 
i opanowanie, właściwa ocena sytuacji, 
szybkie i sprawne działanie, przestrzega-
nie zasad – pozwoli im na pełnienie tej 
wyjątkowej służby na najwyższym moż-
liwym poziomie. Tego oczekuje od nich 
społeczeństwo.

Współcześni użytkownicy dróg mu-
szą jednak pamiętać, że są współodpo-
wiedzialni za wszystko to, co się dzieje 
na drodze. Nieraz widzimy, jak brawura 
i alkohol zbiera tragiczne żniwo. A mimo 
to, każdego roku na polskich drogach 
giną kolejne osoby, a tysiące zostaje 
rannych. Wielu tych zdarzeń przecież 
można byłoby uniknąć. Potrzebny jest 
jednak zdrowy rozsądek i respektowanie 
przepisów drogowych, niezależnie czy 
jest się pieszym, rowerzystą czy kierują-
cym samochodem. Bezpieczeństwo na 
drodze to nasza wspólna sprawa.

□ Rok 1932. Policjant kierujący ruchem na placu Piłsudskiego chłodzi nogi od
     upału, stawiając je na bloku lodowym.
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Narodowe Archiwum Cyfrowe

Konie w służbie 
warszawskiej Policji
Koń od pradawnych dziejów był nieodłącznym atrybutem wojowników  
i rycerzy. Pozwalał na szybkie przemieszczanie się w zróżnicowanym terenie, 
a przede wszystkim dawał znaczną przewagę siłową. Najwięksi wodzowie 
świata w malarstwie lub rzeźbie są najczęściej przedstawiani właśnie na 
koniu. Współczesne środki rażenia są oparte na najnowocześniejszych 
technologiach, ale koń nadal jest skutecznym narzędziem przymusu 
bezpośredniego dla Policji. 

Wykorzystanie koni w Policji nawiązuje 
do tradycji formacji konnych Policji Pań-
stwowej z okresu międzywojennego. 
Policja Konna była wówczas wzorcowo 
zorganizowana, a z jej doświadczeń ko-
rzystały policje państw zachodnich. 

Jednym z głównych zadań ówcze-
snej Policji Konnej było m.in. kierowanie 
ruchem ulicznym. Patrole konne uży-
wane były także do służby w miejscach 
publicznych, w tym pełnienia służby pa-
trolowej w trudnym terenie parkowym, 
gdzie ścigano sprawców pospolitych 
przestępstw takich, jak kradzieże, czy 
rozboje. Do dodatkowych zadań Poli-
cji Konnej należało również wystawiane 
stałych posterunków honorowych przy 
ważnych obiektach w miastach, np. na 
Placu Zamkowym w Warszawie, przy 
Belwederze.

Szwadron Policji Konnej brał również 
czynny udział w walkach prowadzonych 
podczas wojny polsko-bolszewickiej 
w 1920 roku. Zakończenie wojny nie 
oznaczało dla Państwowej Policji Konnej 
spokojnej służby. Ważnym zadaniem, 
jakie zostało jej powierzone w ochronie 
bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Pol-
skiej był udział w ochronie zewnętrznych 
granic państwa. Poza przedstawionymi 
wcześniej zadaniami, Policji Konnej przy-
padła bardzo niewdzięczna rola tłumie-
nia strajków i zamieszek robotniczych, 
a w Warszawie patrole konne pilnowały 
lotnisk, które wówczas nie były ogrodzo-
ne i nie posiadały betonowych pasów.

Pierwsze zapisy o konnych forma-
cjach w szeregach Policji można znaleźć 
w okólniku wydanym przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 
1923 r. na podstawie Ustawy z dnia 14 
lipca 1919 roku o Policji Państwowej, 
w sprawie utworzenia Rezerwowych 
Oddziałów Policji Państwowej, w tym 
powołanie Rezerwy Konnej przy Komen-
dzie Stołecznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 

1936 r. o organizacji Policji Państwowej 
m.st. Warszawy, z dotychczasowej Re-
zerwy Konnej Policji Państwowej m.st. 
Warszawy został utworzony Dywizjon 
Konny Policji Państwowej, którego do-
wódcą został nadkomisarz Mieczysław 
Tarwid.

Dywizjon składał się z czterech szwa-
dronów,każdy liczący średnio 100 poli-
cjantów:
•	 Dowództwo i Szwadron I mieścił się 

na przy ul. Ciepłej 13 w Warszawie,
•	 Szwadron II rezydował przy ul. Mo-

dlińskiej 3/5 w Warszawie (obecnie 
ul. Jagiellońska 3/5 i przy ul. Pod-

chorążych 38, gdzie dzielił stajnie  
i koszary z I Dywizjonem Artylerii 
Konnej,

•	 Szwadron III, zwany Rezerwą Konną 
stacjonował w Łodzi,

•	 Szwadron IV, zwany Rezerwą Konną 
stacjonował w Sosnowcu.

Nawiązując do wybuchu II wojny świato-
wej należy wspomnieć, że Policja Konna 
wzięła aktywny udział w Kampanii Wrze-
śniowej 1929 roku. I Szwadron Dywi-
zjonu Konnego m.st. Warszawy walczył  
w grupie „Warszawa”. II Szwadron Dywi-
zjonu Warszawskiego walczył w grupie 
„Małopolska Środkowa”.

□ Rok 1927. Zawody konne Policji Państwowej w Warszawie.
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W 1972 roku, kiedy to na mocy 
Zarządzenia Organizacyjnego Nr 026 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  
1 marca 1972 roku Komendant Stołecz-
ny Milicji Obywatelskiej w Warszawie Roz-
kazem Organizacyjnym Nr 07/Wm/72  
z dniem 21 marca 1972 roku utworzył  
w strukturach organizacyjnych Zmoto-
ryzowany Oddział Komendy Stołecznej 
Milicji Obywatelskiej – pluton konny. Po-
siadał on na stanie 22 konie.

W założonej wówczas ponad 
150-stronicowej kronice, wypełnionej 
historycznymi zdjęciami, ręcznymi wpi-
sami oraz rycinami czytamy: 

„Wyjazd w dniu 17.07.1972 roku 
trzech patroli konnych był początkiem 
pracy na mieście. Dość szybko przy-
szło nam pokazać co potrafimy, bo już 
po dwóch i pół miesiąca szkolenia koni. 
Tak więc nie można mówić, że były one 
wszechstronnie wyszkolone. Mimo to 
daliśmy sobie doskonale radę. (…) Za-
dania, które wykonywaliśmy miały cha-
rakter prewencyjny. Fakt naszego poja-
wienia się na mieście wywołał zrozumiałą 
sensację. Nie spotkaliśmy nikogo, któ-
rego przejazd nasz, by nie zaintereso-
wał.  (…) Upalny dzień pierwszej służby 
dał się nam pokaźnie we znaki. Koszu-
la i bluza jeszcze na stajni zdążyły do-

brze nasiąknąć potem. A co było dalej,  
o tym już nie będę wspominał. Tak więc 
na samym początku zdobyliśmy już nie-
miłe doświadczenie. Pojawienie się nas  
w służbie na koniach było szeroko ko-
mentowane przez polską prasę”.

Obecnie Ogniwo Konne znajduje się 
w strukturach organizacyjnych Wydziału 
Wywiadowczo-Patrolowego Komendy 
Stołecznej Policji i posiada 17 koni rasy 
śląskiej. 

Patrole konne wykorzystywane są 
w warunkach miejskich, jak również la-
sach, parkach oraz nad akwenami wod-
nymi. Dzięki swej mobilności w każdym 
terenie zapewniają szybkość i skutecz-
ność działania. Pełnią one służbę w cha-
rakterze patroli prewencyjnych oraz przy 
zabezpieczeniach imprez masowych. 

Konie śląskie odznaczają się do-
brym, wydatnym ruchem w stępie i kłu-
sie, łagodnym i zrównoważonym cha-
rakterem. Konie te są najczęściej maści 
gniadej, ciemnogniadej, skarogniadej  
i siwej, mają wysokość w kłębie od 160 
cm i więcej oraz masę ciała nawet do 
800 kg, co budzi respekt przed zwierzę-
ciem.

Koń służbowy zgodnie z Ustawą  
z dnia 24 maja 2013 roku o środkach 
przymusu bezpośredniego i broni palnej, 

może być używany, jako środek przymu-
su bezpośredniego.

W dniu 24 lipca 2014 roku z okazji 
95-lecia powstania Policji Państwowej, 
z rąk Komendanta Stołecznego Policji, 
pododdział konny otrzymał, odtworzo-
ne na podstawie Rozkazu z 1939 roku 
Komendanta Głównego Policji Państwo-
wej gen. bryg. Kordiana Zamorskiego,  
historyczne proporce Dywizjonu Konne-
go Policji Państwowej.

Proporczyk wykonany jest z sukna 
i ma kształt prostokątny z trójkątnym 
wycięciem, tworzącym rozwidlenie pro-
porczyka. Podzielony jest przez całą 
szerokość na dwie części: prostokąt  
z rozwidleniem i kwadrat.

Barwy prostokątów i kwadratów są 
różne dla każdej jednostki (Dywizjonu  
i Szwadronów). Kolorystykę barw pro-
porczyków stanowią kolory: czerwony, 
żółty, granatowy, chabrowy i biały. Na-
wiązują one do flagi m. st. Warszawy  
– jeden z symboli miejskich (flaga oficjal-
nie zatwierdzona przez władze miasta 
w 1938 roku) oraz Policji Granatowej.
Barwy proporczyków były znakiem roz-
poznawczym Dywizjonu i szwadronów 
konnych Policji.

Pod patronatem Komendanta Głów-
nego Policji od 1999 roku w Częstocho-

Patrole konne dzięki swej 
mobilności w każdym terenie 

zapewniają szybkość  
i skuteczność działania. Pełnią 

one służbę w charakterze 
patroli prewencyjnych oraz 

przy zabezpieczeniach imprez 
masowych.

ˮ 
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wie organizowany jest Międzynarodowy 
Turniej Drużyn Konnych Policji. Repre-
zentanci Komendy Stołecznej Policji zaj-
mowali drużynowo m. in. następujące 
miejsca:
•	 II miejsce w I Turnieju Drużyn Kon-

nych Policji „Częstochowa 1999”,
•	 II miejsce w X Międzynarodowym 

Turnieju Drużyn Konnych Policji 

„Częstochowa 2010”,
•	 V miejsce w XI i XIII Międzynarodo-

wym Turnieju Drużyn Konnych Policji 
„Częstochowa 2011 i 2013”,

•	 III miejsce w XIV Międzynarodowym 
Turnieju Drużyn Konnych Policji 
„Częstochowa 2014”,

•	 II miejsce w II Międzynarodo-
wych Zawodach Patroli Konnych,  

Wrocław 2017,
•	 I miejsce w III Międzynarodo-

wych Zawodach Patroli Konnych,  
Wrocław 2018.

Źródło: 
• na podstawie informacji z portali: 

www.policja.pl oraz www.policja.
waw.pl

Tekst: 
podkom. Kinga Czerwińska 

Foto: 
Narodowe Archiwum Cyfrowe

O historii stołecznych  
wodniaków
Swoją przygodę z wodą rozpoczęłam dosyć wcześnie, gdy jako 5-letni 
brzdąc ciągnęłam mamę nad brzeg jeziora wołając głośno „choć na 
wódkę, choć na wódkę!”. Miłość do ŁÓDKI oczywiście pozostała we mnie 
na zawsze. Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie stał się naturalnym  
i jedynym wyborem. Spełniałam w 100% założenia z 1939 roku odnoszące 
się do kandydatów: „Muszą to być ludzie zdrowi, umiejący pływać i ratować 
tonących, umiejący wiosłować, jeździć na „pych” i pod żaglem, prowadzić 
motor, no i o ile możliwości kochający wodę, jednym słowem „wodniacy”1.

Kilkunastoletnia praca w komisariacie 
rzecznym oprócz podtrzymywania wod-
nej pasji zaowocowała również chęcią 
poznania historii tej specyficznej jednost-
ki.  Ukryty nad brzegiem prawobrzeżnej 
Wisły budynek komisariatu kryje w sobie 
już prawie 100 letnią historię. Jest ona 
warta poznania i przekazania jej zainte-
resowanym nie tylko historią Policji, ale  
i Warszawy, a nawet całej Rzeczypospo-
litej. 

123 lata niewoli ziem polskich nie 
zdołało zniszczyć ducha polskości. 
Można by powiedzieć, że był on nie-
zniszczalny jak Wisła, która od tysiącleci 
przepływała przez kraj targany najazda-
mi, wojnami, zaborami. Rzeka ta, płynąc 
z gór do morza umożliwiała komunika-

□ Rok 1934. Starosta praski Skórewicz w rozmowie z kierownikiem komisariatu
     rzecznego kom. Pinińskim.

Policjantem rzecznym nie mógł 
być „byle kto”. „Muszą to być 

ludzie zdrowi, umiejący pływać 
i ratować tonących, umiejący 

wiosłować, jeździć na „pych i pod 
żaglem, prowadzić motor, no  

i o ile możliwości kochający wodę, 

jednym słowem „wodniacy”.  

ˮ 
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cję z całym światem poprzez tradycyjną 
żeglugę, czyniąc z I Rzeczypospolitej 
europejską potęgę militarną, polityczną 
i gospodarczą na ponad 200 lat. „A że 
od niepamiętnych czasów po dziś dzień 
komunikacja wodna jest najtańszym  
i najmniej kłopotliwym sposobem prze-
wożenia wielu towarów, więc znaczenia 
dróg wodnych nie tylko się z wiekami nie 
zmniejsza, ale nawet rośnie pomimo, że 
wprowadzono inne środki komunikacji, 
szybsze i dogodniejsze”.2

Odzyskanie niepodległości po  
I Wojnie Światowej stworzyły warunki do 
tworzenia się państwa, którego częścią 
integralną i niezbędną do prawidłowe-
go funkcjonowania było zapewnienie 
jej bezpieczeństwa wewnętrznego.  
„W chwili rozbrojenia zaborców i oku-
pantów stanęły przed polskimi władza-
mi bezpieczeństwa bardzo obszerne  
i trudne zadania. Chodziło bowiem o jak 
najszybsze zorganizowanie służby bez-
pieczeństwa tam, gdzie nie było polskich 
formacji bezpieczeństwa (…)”.2 Nie za-
pomniano oczywiście o istotnych dro-
gach komunikacji: „Różnolitość formacji 
bezpieczeństwa powiększyły jeszcze: 
Straż Kolejowa (…) oraz Straż Rzeczna, 
podległa Ministerstwu Robót Publicz-
nych, a pełniąca służbę na Wiśle”.2 

Straż Rzeczna była formacją zbroj-
ną, z której z dniem 1 kwietnia 1920 
roku utworzono specjalistyczne policyj-
ne jednostki wodne służące ochronie 

koryt rzek, pasów nadbrzeżnych, przy-
stani oraz portów. Organizacja policji na 
Wiśle przystosowana została do teryto-
rialnego podziału policji na okręgi (Kra-
kowski, Kielecki, Lubelski, Warszawski),  
w granicach których linie rzeczne zo-
stały podzielone na odcinki stanowiące 
komisariaty rzeczne. „Do Okręgu War-
szawskiego policji państwowej należeć 
będzie odcinek Wisły od wsi Kraski, 
do granicy pruskiej t.j. do wsi czerwony 
Krzyż z Komisariatem Warszawy i po-
sterunkami Góra Kalwaria i Modlin (121 
klm.) oraz komisariatem Płock i posterun-
kami Wyszogród, Włocławek i Nieszawa 
(138 klm.).”3 Nadzór nad komisariatami 
i posterunkami rzecznymi powierzono 
Nadkomisarzowi Inspekcyjnemu Policji 
Państwowej działającemu przy Komen-
dzie Głównej.

Policjantem rzecznym nie mógł być 
„byle kto”. „Muszą to być ludzie zdrowi, 
umiejący pływać i ratować tonących, 
umiejący wiosłować, jeździć na „pych 
i pod żaglem, prowadzić motor, no  
i o ile możliwości kochający wodę, jed-
nym słowem „wodniacy”. Poza tym po-
winni być zaznajomieni z ustawą rybac-
ką, rozporządzeniami obowiązującymi 
plaże, łazienki, wynajmy łodzi, odnośny-
mi artykułami k.k. i prawa o wykrocze-
niach, jednym słowem z całokształtem 
spraw wodnych. A gdy zima przyjdzie 
(…) należy policjantów zapoznać ogólnie 
ze sposobami usuwania zatorów ręcznie 

i za pomocą środków wybuchowych, 
zapoznać z działaniem tych materiałów,  
z ochroną mostów i wałów, ratownic-
twem w czasie powodzi itd.”1 Posiadanie 
takiej wiedzy i umiejętności wymagało 
specjalnych szkoleń i tak „dla specjal-
nego wyszkolenia fachowego otwarto 
16 sierpnia 1928 roku przy Komisariacie 
Wodnym m. st. Warszawy 8-tygodniowy 
kurs rzeczny dla 95 szeregowych, a przy 
Szkole Oficerskiej 5-miesięczny kurs 
śledczy dla 50 szeregowych.”4

Inne wymogi Policji rzecznej doty-
czyły m.in. pomieszczeń, które mia-
ły być budynkami nawodnymi lub też 
znajdować się blisko wód w miejscach 
niezalewowych. Taki budynek miał mieć 
szczególne pomieszczenie dla osób wy-
ratowanych z wody. Zasadniczą jednost-
ką pływającą była tzw. pychówka, tj. łódź 
płaskodenna z drzewa sosnowego ok.  
7 m długości i 1,25 m szerokości  
z ewentualnością doczepiania silni-
ka 8-10 KM. Konieczne wyposażona  
w wiosła dębowe okute i łańcuch z ko-
twicą. W taborze mogła znajdować się 
też łódź typu ślizgowego jako łódź po-
ścigowa oraz łódź do przewożenia lub 
przetrzymywania zwłok topielców. Do 
sprzętu pomocniczego należały przyrzą-
dy ratownicze, do ratowania tonących  
i poszukiwania zwłok topielców oraz 
kamizelki lub pasy ratownicze, które 
były nakładane przez policjantów tylko  
w „ciężkich warunkach”. Służba na wo-

□ Rok 1927. Pokazowa akcja ratowania tonącego. Policjanci udzielają pomocy mężczyźnie wyciągniętemu z wody.
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dzie polegała głównie na patrolowaniu 
przez dwuosobowe załogi ubrane od 
połowy lat dwudziestych w luźne kurtki 
kroju marynarskiego i trzewików.5

Niezwykle istotna w tamtych czasach 
była rola Policji w zabezpieczeniu kąpią-
cych się. „I oto wyłania się przed Policją, 
jako organem bezpieczeństwa publicz-
nego, poważne zadanie stworzenia na 
wodach takich warunków, w którychby 
każdy mógł zażywać kąpieli, nie ryzyku-
jąc swego życia. (…) Kąpanie się poza 

wytnietymi przestrzeniami powinno być 
bezwzględnie wzbronione. (…) Obo-
wiązkiem jest zabraniać bezwzględnie lu-
dziom lekceważenia wody, a tem samem 
i swego życia”.6

Osobiście zaskoczyły mnie pro-
wadzone w tych czasach działania  
o charakterze prewencyjnym i profilak-
tycznym. Żartobliwe rysunki i wierszyki 
umieszczane w prasie z pewnością tra-
fiały do wyobraźni. Na co dzień wyko-
nując taki właśnie rodzaj pracy wiem, 

jak ważne jest uświadomienie ryzyka 
związanego z nierozsądnym korzysta-
niem z dobrodziejstw wody. Z myślą  
o bezpieczeństwie najmłodszych została 
np. przygotowana specjalna książecz-
ka, która zaczynała się wierszem (jakże 
wciąż aktualnym) Benedykta Hertz’a. 
To właśnie nim zakończę wspomnienie  
o powstaniu i rozwoju Policji Rzecznej  
w okresie międzywojennym:

„Do Dzieci
Dajemy Wam książeczkę, jako upominek, 
niech będzie upomnieniem chłopców i dziewczynek  
- tych zwłaszcza, których figle i przeróżne psoty
często sprawiają starszym nie lada kłopoty.
Wskaże też niejednemu, że choć dom daleko,
na ulicy jest dziecko także pod opieką.
Obecność policjanta wszystkim jej udziela,
bo słaby i krzywdzony ma w nim przyjaciela
i gdyby jakiekolwiek nieszczęście się stało,
każdy do policjanta może podejść śmiało.
Nie odmówi pomocy, ani też obrony,
bo do tego z urzędu jest on przeznaczony.
Szlachetna jest to służba, trudne jej zadania,
tylko wśród barbarzyńców nie ma poważania;
a w krajach oświeconych i wyższej kultury
szacunkiem policyjne cieszą się mundury.
Więc i dziatwa policji polskiej niech się dowie,
jak ważne obowiązki pełnią jej ojcowie.” 7

□ Rok 1927. Policjant na łódce wiosłowej w pobliżu plaży obserwuje kąpiących się w Wiśle.
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O kolei po kolei
Niewiele dokumentów o funkcjonowaniu stołecznej policji kolejowej  
w okresie międzywojennym przetrwało do czasów obecnych. A i ówczesna 
prasa nie poświęcała zbyt wiele miejsca pracy funkcjonariuszy tej służby. 
Mimo to nie poddałam się i z determinacją szperałam w archiwach 
policyjnych i wśród zasobów IPN, by odnaleźć jak najwięcej informacji  
o „kolejówce”.

POCZĄTKI POLICJI KOLEJOWEJ
Po utworzeniu Policji Państwowej, do-
kładnie 30 grudnia 1919 roku. Minister 
Spraw Wewnętrznych podpisał rozpo-
rządzenie, którego przedmiotem była 
organizacja oddziałów Policji Państwo-
wej, pełniących służbę na kolejach. 
Dokument był efektem porozumienia 
zawartego z Ministrem Kolei Żelaznych. 
Na jego mocy funkcjonariusze służyli na 
poszczególnych odcinkach, zwłaszcza 
przy magazynach i obiektach kolejo-
wych (z pominięciem kas). 

Z czasem rozpoczęto prace nad 
zmianą organizacji Policji kolejowej. Jej 
celem była skuteczna walka z kradzie-
żami na dworcach kolejowych, które  
w tamtych czasach stały się wręcz 
plagą. I tak, 4 stycznia 1921 roku.  

w ministerstwie odbyło się spotkanie 
przedstawicieli: Sekcji Bezpieczeństwa 
Publicznego i Prasy Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, Komendy Głównej Po-
licji Państwowej oraz władz kolejowych, 
podczas którego uzgodniono z jednej 
strony zmniejszenie liczby posterunków 
(wartowniczych), z drugiej – zwiększe-
nie służb patrolowych. Ponadto dla 
prawidłowego przebiegu procesu za-
rządzania, w tym dyslokacji patroli zde-
cydowano o powołaniu specjalnych 
komisariatów i posterunków policyjnych. 
Uzgodnienia ze stycznia 1921 roku zna-
lazły odzwierciedlenie w rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  
4 maja 1921 roku, na mocy którego po-
wołano specjalne komisariaty i posterun-
ki na stacjach kolejowych.

STEFAN OKRZEJA A KOMISARIAT IV 
KOLEJOWY
W 1926 roku  w Warszawie funkcjono-
wały cztery komisariaty kolejowe. Komi-
sariat I Kolejowy mieścił się obok Dworca 
Warszawa-Główna. Jego kierownikiem 
był podkomisarz Czesław Ciesielski. 
Komisariat II Kolejowy usytuowany był 
w rejonie Dworca Warszawa-Gdańska. 
Szefował mu aspirant Władysław Rod-
kiewicz. Komisariatem III Kolejowym 
Dworzec Warszawa-Wschodnia kiero-
wał aspirant Jan Stypułkowski, który kie-
rował w tym czasie także Komisariatem 
IV Kolejowym przy Dworcu Warszawa-
-Wileńska.

Ten ostatni mieścił się w budyn-
ku przy ul. Wileńskiej 11. Trzypiętrowa 
kamienica z oficynami została wznie-

□ Policjant „kolejówki” podczas czynności legitymowania.
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siona około 1900 roku. Jeszcze przed 
1939 roku została nadbudowana od 
frontu o jedną kondygnację. Tuż przed 
wybuchem wojny należał do Szymona 
Thursza. Obecnie posiada kilkanaście  
lokali mieszkalnych oraz lokale użytkowe  
w przyziemiu. Do historii jednak przeszła 
zupełnie z innego powodu – wydarzenia, 
do którego doszło 20 lat wcześniej. 

Otóż 26 marca 1905 roku Stefan 
Okrzeja ze swoją grupą otrzymał zada-
nie rzucenia bomby do koszar kozackich 
na Pradze. Gdy zorientował się, że ko-
szary są puste, a wyznaczona godzina 
zamachu się zbliża, zmienił zamiar. Do 
cyrkułu policyjnego przy ulicy Wileńskiej 
9 (obecnie 11) rzucił bombę o dużej sile 
wybuchu. Decyzja ta okazała się tragicz-
na w skutkach. Został ranny i ogłuszony. 
W wyniku eksplozji także zostało rannych 
trzech policjantów (rewirowy Metlicki, 
stójkowy Biller i strażnik Szarap) oraz 
dwóch przypadkowych robotników (Woj-
ciechowski i Prasula). Zdezorientowany 
Okrzeja wybiegł z lokalu i skręcił w po-
dwórze zamiast do bramy. Tam między 
nim a rewirowym Ciepielewiczem wy-
wiązała się strzelanina, w wyniku której 
Okrzeja ranił śmiertelnie policjanta, sam 
również został postrzelony (kula rewol-
werowa utkwiła w prawej nodze, nato-
miast odłamek pocisku w pachwinie). 
Chwilę później zaczajeni za bramą inni 
policjanci obezwładnili Okrzeję, areszto-

wali go i uwięzili w X pawilonie cytadeli 
warszawskiej. Wyrokiem sądu 23 czerw-
ca 1905 roku został skazany na pozba-
wienie praw i karę śmierci przez powie-
szenie. Wyrok wykonano 21 lipca 1905 
roku na stokach Cytadeli.

ZADANIA POLICJANTÓW NA KOLEI
Wróćmy jednak do okresu międzywo-
jennego. Obowiązki funkcjonariuszy,  
w tym pełniących służbę na kolei, zostały 
szczegółowo opisane w „Tymczasowej 
instrukcji dla Policji Państwowej. Pod-
ręcznik dla szkolenia na posterunkach  
i w komisariatach”. Czytamy w niej m.in., 
że do obowiązków policjantów należało: 
zapobieganie przestępstwom oraz ich 
ujawnianie przy szczególnym uwzględ-
nieniu ochrony podróżnych i ich mienia, 
mienia kolei żelaznych i przewożonych to-
warów, a także zapobieganie niszczeniu 
lub uszkadzaniu urządzeń kolejowych, 
współdziałanie z organami kolejowymi  
w akcji ratunkowej przy katastrofach 
kolejowych oraz natychmiastowe re-
agowanie w przypadku ujawnienia ła-
mania prawa (np. przechodzenia osób 
nieuprawnionych przez tory kolejowe, 
wskakiwanie do pociągów będących  
w ruchu itp.). 

Istotne również było, aby funkcjo-
nariusze, pełniący służbę na kolei znali 
osoby odpowiedzialne za bezpieczeń-
stwo na danym terenie, jak i sam re-

jon, co miało przyczynić się do sku-
tecznego zapobiegania przestępczości  
i szybkiego jej ujawniania. Zalecano, by 
policjanci zwracali baczną uwagę na 
wszystkie osoby podejrzane, zwłaszcza 
„wałęsające się” z workami, paczkami, 
bagażami itp. w obrębie terenów kole-
jowych, ramp oraz miejsc postoju po-
ciągów i wagonów. Ewentualną rewizję 
należało przeprowadzić według okre-
ślonych zasad: „w razie uzasadnionego 
podejrzenia, zwłaszcza gdy dana osoba 
nie może należycie wylegitymować się  
z posiadanego bagażu (…). Bagaż ręcz-
ny należy rewidować w obecności jego 
posiadacza. Przedsiębranie rewizji prze-
syłek kolejowych może nastąpić przed 
nadaniem lub po wydaniu ich właścicie-
lowi przez urzędy kolejowe”. 

Ważna w policyjnej pracy była (i nadal 
jest) spostrzegawczość i pamięć. Cechy 
te niezbędne były podczas np. obser-
wacji pasażerów przyjeżdżających bądź 
oczekujących na odjazd pociągu. Dzięki 
tym umiejętnościom funkcjonariusze roz-
poznawali (rozpoznają) w tłumie osoby 
poszukiwane przez Policję lub tzw. za-
wodowych złodziei kolejowych. W okre-
sie międzywojennym także ten zakres 
regulowała Instrukcja: „jeżeli znany zło-
dziej kolejowy lub inna osoba podejrzana 
wsiada do pociągu, należy natychmiast 
ostrzec poufnie konduktora”.

Oprócz pracy operacyjnej funkcjona-

□ Rok 1939. Policjantki z chłopcem w drodze od izby zatrzymań. 
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riusze pełnili również służbę patrolową, 
podczas której sprawdzali, znajdujące 
się na terenie kolejowym, magazyny, 
warsztaty i inne miejsca szczególnie na-
rażone na próby przedostania się osób 
trzecich. Podczas takich służb policjan-
ci byli zobowiązani do zwracania uwagi, 
„aby nikt nieuprawniony nie otwierał wa-
gonów, stojących na torze kolejowym, 
nie wchodził do nich i niczego nie wy-
nosił, w razie zauważonego uszkodzenia 
zamknięcia lub zauważonej kradzieży 
zabezpieczyć wagon oraz niezwłocznie 
zawiadomić właściwego przedstawiciela 
kolei, celem spisania protokółu”. 

W Instrukcji określono również spo-
sób postępowania w przypadku kata-
strofy kolejowej. „Funkcjonariusz poli-
cji obowiązany jest przedewszystkiem 
zaalarmować najbliższe organa kole-
jowe oraz posterunek policji, którego  
komendant winien niezwłocznie udać 
się na miejsce katastrofy, zawiadamiając  
o tem równocześnie właściwego prze-
łożonego i używając odpowiedniej ilości 
potrzebnych do pomocy funkcjonariu-
szów policji, ewentualnie z sąsiednich 
posterunków. Ze względu na to, że ak-
cja ratownicza należy w pierwszym rzę-
dzie do władz kolejowych, które za jej 
celowe i skuteczne przeprowadzenie 
są odpowiedzialne, przeto organa po-
licji obowiązane są do współdziałania  
w miarę możliwości z organami kolejowe-
mi oraz pomagania im w czynnościach 
ratowniczych, unikając wszystkiego, co 
mogłoby doprowadzić do wzajemnych 
tarć i nieporozumień”. (…) Najstarszy 
stopniem służbowym funkcjonariusz 
policji, obecny na miejscu katastrofy, wi-
nien objąć dowództwo nad policją oraz 
po koniecznym zabezpieczeniu dobra 
kolejowego winien zebrać wszelkie in-
formacje o powodach katastrofy i oko-
licznościach jej towarzyszących, złożyć 
sprawozdanie o zachowaniu się funk-
cjonariuszów policji pod jego rozkazami,  
o czasie w ciągu jakiego byli zajęci, przez 
kogo zaalarmowano władze kolejowe  
i pogotowie ratunkowe, jakie czynności 
zostały rzeczywiście dokonane, czy to 
przy wzywaniu pogotowia ratunkowego, 
czy przy udziale w ratowaniu lub przy 
innych czynnościach oraz kiedy organa 
policji wycofano.” (Instrukcja kolejowa 
dla Policji Państwowej – rozkaz Komen-
danta Głównego PP nr 333 I). Podczas 
tego typu wydarzeń policjanci starali się 
jak najszybciej pomóc pokrzywdzonym, 
czuwali nad ich bezpieczeństwem oraz 
zabezpieczali ślady na miejscu zdarzenia 
i pobliski teren przed dostępem osób 
nieuprawnionych. 

PRASA O POLICJI KOLEJOWEJ
W okresie dwudziestolecia międzywo-
jennego jednym z branżowych pism 
była „Gazeta Policji Państwowej”. Na jej 
łamach publikowano m.in. rozkazy i po-
lecenia Komendanta Głównego Policji 
oraz Komendantów Okręgowych Policji 
Państwowej i Komendanta Stołeczne-
go Miasta Warszawy. W jednym z nich  
z 1920 roku komendant główny ape-
lował do funkcjonariuszy, którzy licz-
nie przechodzili do wojska (z zamiarem 
obrony granic ojczyzny) o pozostanie  
w formacji: „staniecie na straży ładu i po-
rządku – na tym okopie wewnętrznego 
frontu. Wobec Ojczyzny spełnicie służbę 
równą służbie żołnierza. Wyście tyłami, 
armji” –  pisał Marian Borzęcki wz. ko-
mendanta głównego w „Gazecie Policji 
Państwowej” nr 28 z 1920 roku. 

Na łamach tego samego czasopisma  
w dziale pn. „Policja stołeczna”, ów-
czesny komendant stołeczny zlecił 
funkcjonariuszom okazywanie pomocy 
członkom Czerwonego Krzyża, którzy 
na dworcach kolejowych organizowali 
punkty sanitarno-odżywcze dla żołnierzy 
i uchodźców. Innym razem polecił zapo-
biegać działalności domokrążców, poja-
wiających się między innymi w okolicach 
dworców kolejowych.

Natomiast Komendant Policji Pań-
stwowej Okręgu Warszawskiego insp. 
Henryk Wardęski polecił kierownikom 
komisariatów kolejowych, by w porozu-
mieniu z miejscowymi władzami wojsko-
wymi zarządzili patrolowanie linii kolejo-
wych, mostów i innych obiektów.

W gazecie nie brakowało również 
poradników, z których młodzi funkcjona-
riusze mogli czerpać wiedzę niezbędną  
w codziennej służbie. 

STOŁECZNA POLICJA KOLEJOWA OCZAMI 
SPOŁECZEŃSTWA 
Jak postrzegana była formacja w dwu-
dziestoleciu międzywojennym, pokazuje 
list, który opublikowano w „Gazecie Po-
licji Państwowej” w nr 28 z 1920 roku 
„Uważam sobie za miły obowiązek zwró-
cić uwagę Pańską na policjanta Nr 948  
z Komisarjatu kolejowego na dworcu 
Brzeskim. Pracy tego policjanta przyglą-
dałem się przez 2 godziny przeszło, sto-
jąc w ogonku biletów cywilnych w dzień 
Zielonych Świątek b. r. Przy niesłycha-
nym tłoku i upale sprawował swe funkcje 
z energją, taktem ogromnym i spokojem 
a niewymuszonym dobrym humorem  
w czasie pełnienia służby wywoływał jak-
najdodatniejsze wrażenie wśród tłumu 
zdenerwowanych pasażerów, wycze-
kujących od szeregu godzin na kolejkę 
sprzedaży biletów. Przykro mi bardzo, że 

zajęcie służbowe i ciągłe wyjazdy nie po-
zwoliły mi zaraz na podanie powyższego 
do Pańskiej wiadomości. Łączę koleżeń-
ski uścisk dłoni Wasz Nałęcz kpt. Poste-
runkowy mający numer 948 nazywa się 
Władysław Lasocki i należy do składu 26 
Kom. P. P. st. m. Warszawy”. 

Inny czytelnik opisał pracę funkcjo-
nariuszy komisariatu Policji na Dworcu 
Wiedeńskim w następujący sposób:  
„Uważamy za nasz obywatelski obowią-
zek podać do wiadomości fakty z działal-
ności komisarjatu policji na dworcu Wie-
deńskim, świadczące o wysokiej etyce  
i wielkiej sprawności w urzędowaniu tego 
komisarjatu. W dniu 18 b. m. wieczorem, 
p. A. Wolański, inspektor Warszawskie-
go T-wa Ubezpieczeń od ognia, świe-
żo przybyły z Kijowa, miał odjechać do 
Poznania, lecz z powodu braku biletów 
pozostał w Warszawie i zdecydował się 
na przechowanie 6 sztuk ręcznego ba-
gażu do przechowalni na dworcu Wie-
deńskim. W tym celu p. Wolański odniósł 
osobiście 3 sztuki swego bagażu do 
przechowalni, złożył je przed balustradą 
i oddalił się po resztę bagażu, a gdy po-
wrócił, już 1 walizki brakło. Funkcjonarju-
sze przechowalni stanowczo zaprzeczali 
faktowi, aby wspomniana walizka była 
im dostarczoną. P. Wolański zmuszony 
był zgłosić się do komisarjatu policji na 
dworcu, która natychmiast wydelegowa-
ła agenta p. Polkowskiego, dzięki roz-
tropnej działalności którego skradziona 
walizka z znacznymi depozytami walorów 
została znalezioną w głębi przechowalni 
wśród innych bagaży. Natychmiast był 
spisany protokuł, a zarządzający prze-
chowalnią zaaresztowany. 

W ten sposób, zawdzięczając uczci-
wej, roztropnej, sprężystej a pełnej znajo-
mości fachowej działalności pp. aspiran-
ta pol. Dębskiego i wywiadowców 1-ej 
kanc. pol. kol. pp. Bohdana Kamieńskie-
go i Stanisława Polkowskiego zostało 
zażegnane wielkie nieszczęście, gdyż  
w skradzionej walizce znajdował się 
deponowany p. Wolińskiemu dorobek 
urzędników Warsz. T-wa Ubezp. od 
ognia w walorach na kilkadziesiąt tysięcy 
rubli i ważne dokumenty osób prywat-
nych na kilkaset tysięcy rubli. Nie dość 
tego: po załatwieniu formalności p. Dęb-
ski już z własnej inicjatywy roztoczył opie-
kę nad bagażami i osobą zmęczonego 
podróżą p. Wolańskiego, udzielając mu 
opieki i bezpieczeństwa w dalszej jego 
podróży do Poznania. Prawdziwą moral-
ną satysfakcję otrzymuje się od styczno-
ści z takimi urzędnikami, jak pp. Dębski, 
Kamieński i Polkowski i czołem urzędowi 
policji państwowej za to, że umiał posta-
wić na taką wysokość swój dział. 



Proszę przyjąć wyrazy prawdziwego 
szacunku i poważania. Lucjan Godzi-
szewski, adwokat przysięgły, A. Wolań-
ski, Emilja Godziszewska. Warszawa,  
20 czerwca 1920 roku.”

Także i dziś policjanci „kolejówki” 
nieraz słyszą słowa uznania od podróż-
nych, mieszkańców Warszawy mijają-
cych dworce np. w drodze do pracy lub 
klientów sklepów i punktów usługowych 
rozmieszczonych wewnątrz. 

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA POLI-
CJANTÓW Z „KOLEJOWEGO”
Obecnie siedziba Komisariatu Kolejowe-
go Policji znajduje się w galerii północnej 
dworca PKP Warszawa Centralna. Tak 
jest od 15 grudnia 1998 roku, kiedy to 
z połączenia komisariatów kolejowych: 
Warszawa Wschodnia, Warszawa Cen-
tralna, Warszawa Zachodnia, Warszawa 
Gdańska i Warszawa Praga powstał je-
den komisariat. Pod swoją opieką mają 
około 90% wszystkich terenów kolejo-
wych w granicach miasta. Każdego dnia 
policjanci pilnują porządku na wszystkich 
najważniejszych dworcach kolejowych  
i 23 przystankach, m.in. Warszawa 
Śródmieście, Powiśle i Stadion. W skład 
rejonu wchodzą także szlaki kolejowe, 
obwodnice, tory postojowe, wagonow-

nie, lokomotywownie oraz stacje towa-
rowe tj. Warszawa Praga, Szczęśliwice, 
Warszawa Główna Towarowa. Funkcjo-
nariusze są też na powierzchni i w pod-
ziemiach, jak np. w przypadku przejść 
podziemnych pod Rondem Czterdzie-
stolatka. Swoim nadzorem obejmują za-
budowania infrastruktury kolejowej, cen-
trum handlowe przy Dworcu Wileńskim 
czy zajezdnię autobusową przy Dworcu 
Centralnym.

Wyzwań nie brakuje. Szacuje się, 
że w ciągu roku tylko przez dworzec  
w centrum miasta „przewija się” oko-
ło 16 mln osób, a każdego dnia tylko  
z największych dworców odprawianych 
jest ponad 2 tys. pociągów. To z pew-
nością jeden z najważniejszych węzłów 
komunikacyjnych w Polsce. To tutaj wielu 
pasażerów rozpoczyna i kończy podróż 
lub zmienia środek transportu. Nawet  
w godzinach nocnych ruch pasażerski 
na dworcu jest duży. Kradzieże kieszon-
kowe, kradzieże bagażu, rozboje, bójki, 
pobicia, akty wandalizmu, niejednokrot-
nie popełniane pod wpływem alkoholu 
lub narkotyków – to najczęstsze prze-
stępstwa rejestrowane przez policjantów 
„kolejówki”. Dzięki ich szybkiej i skutecz-
nej pracy oraz współdziałaniu z innymi 
służbami na kolei sprawcy często zatrzy-

mywani są na gorącym uczynku, a po-
dróżni mogą czuć się bezpiecznie.
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Źródło: 
• Obsada personalna jednostek Policji 

Państwowej w roku 1926 na portalu 
policjapanstwowa.pl

• Portal informacyjny warszawskiej 
Pragi – www.twoja-praga.pl

• Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa:
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Państwowej. Podręcznik dla 
szkolenia na posterunkach  
i komisariatach”, Warszawa 1930 r.

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska 
Ewelina Kucharska 
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Policjanci na Okęciu 
od 85 lat
Gdy 29 kwietnia 1934 roku na warszawskim Okęciu uroczyście otwierano 
port lotniczy, stołeczna Policja była jedną ze służb, której powierzono zadania 
związane z zapewnieniem porządku na dworcu lotniczym i zapewnieniem 
bezpieczeństwa pasażerom wybierającym się w podróż samolotem lub 
wracającym do stolicy. Dziś trudno uwierzyć, że lotnisko obsługiwało wtedy 
zaledwie 10 tys. osób rocznie (obecnie… ponad 17 mln). Wzrost ruchu 
lotniczego i pojawiające się nowe zagrożenia powodowały konieczność 
zmian struktury formacji pełniących tam służbę oraz dostosowanie liczby 
funkcjonariuszy, w tym policjantów, do nowych zadań.

PIERWSZY POSTERUNEK POLICJI
– W dużym pastelowym hallu widzimy 
kasę biletową, placówkę urzędu celne-
go, urząd telegraficzno-pocztowy, po-
sterunek policji, kiosk z gazetami itp. (...) 
Na górnym piętrze mieści się restauracja 
i wygodny taras, z którego można łatwo 
ogarnąć wzrokiem całe lotnisko. Wszę-
dzie beton, szkło, marmur...” – czytamy 
relację dziennikarza, zamieszczoną w 
piśmie pt. „Lot i obrona przeciwlotniczo-
-gazowa Polski” tuż po otwarciu nowo-

czesnego, jak na tamte czasy, portu lot-
niczego. Ten krótki zapis oraz archiwalne 
zdjęcia pozwalają nam dziś choć trochę 
wyobrazić sobie początki funkcjonowa-
nia samego obiektu i instytucji, które wy-
konywały tam swoje zadania. 

Jedną z nich była Policja. To właśnie 
funkcjonariusze PP patrolowali teren lot-
niska oraz dbali o bezpieczeństwo pa-
sażerów i pracowników. Zatrzymywali 
sprawców przestępstw pospolitych np.: 
kradzieży pieniędzy, dokumentów czy 

bagaży. 

Z POLA MOKOTOWSKIEGO NA OKĘCIE
Zanim jednak oddano do użytku port lot-
niczy na Okęciu, pierwszym lotniskiem 
działającym w Warszawie było tzw. lot-
nisko mokotowskie, które funkcjono-
wało na terenie Pola Mokotowskiego  
w latach 1910–1947. Nie dysponujemy 
jednak żadnym materiałem źródłowym, 
który pozwalałby stwierdzić, że znajdo-
wał się tam policyjny posterunek. Praw-
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dopodobnie nie było go tam, z uwagi na 
skromne warunki lokalowe. Niewyklu-
czone, że w razie potrzeby służby dzia-
łające na mokotowskim lotnisku wzywały 
funkcjonariuszy Policji Państwowej z po-
bliskiego komisariatu.

Co zatem mieściło się na lotnisku? 
Wiemy, że była tam np. siedziba War-
szawskiego Towarzystwa Lotniczego 
„Awiata”, którego założycielem był ksią-
żę Stanisław Lubomirski, przemysłowiec 
i finansista oraz miłośnik aeronautyki  
i automobilizmu. Towarzystwo posiada-
ło własną wytwórnię samolotów i szkołę 
lotniczą.  

Na początku port pełnił funkcję lotni-
ska wojskowego, a od 1921 r. – cywilne-
go. Z czasem rejsy pasażerskie zostały 
przesunięte na wybudowane wojskowe 
lotnisko „Okęcie”.  Choć zmiana ta mia-
ła być jedynie czasowa, bo docelowo 
cywilny ruch lotniczy miało obsługiwać 
nowe lotnisko na Gocławiu, to jednak 
z uwagi na przedłużające się prace bu-
dowlane, rosnącą liczbę pasażerów,  
a także rozwój miasta, ruch cywilny po-
zostawiono na Okęciu. 

Wpływ na decyzję miała nie tylko po-
trzeba adaptacji Mokotowa pod zabudo-
wę mieszkalną, lecz przede wszystkim 

stworzenie dogodnych warunków do 
lądowania samolotów, a idealne istniały 
właśnie na obrzeżach miasta. Podczas 
okupacji niemieckiej oba warszawskie 
lotniska zostały poważnie zniszczone. 
Centralny Port Lotniczy Warszawa Okę-
cie (to jedna z obowiązujących wówczas 
nazw, druga to Port Lotniczy Warszawa 
Okęcie) odbudowano po wojnie. Dziś 
funkcjonuje pod nazwą Lotnisko Chopi-
na. Na Mokotowie, w miejscu portu lot-
niczego, obecnie znajduje się popularny 
wśród warszawiaków park, a tuż obok 
stacja metra i trasa szybkiego ruchu (Tra-
sa Łazienkowska). Z lotniska na Gocła-
wiu ostatecznie zrezygnowano.

SPECJALISTYCZNY KOMISARIAT POLICJI 
NA OKĘCIU
Lotnisko na Okęciu na przestrzeni lat było 
stale dostosowywane do aktualnych po-
trzeb. Zwiększano jego powierzchnię 
użytkową (np. wybudowano nowe ter-
minale) oraz zmieniano wygląd elewacji 
i wnętrz. Modernizacja portu lotniczego 
oraz zwiększający się z każdym rokiem 
ruch pasażerski i towarowy wymusiły 
także zmiany organizacyjne w stołecznej 
Policji. Pod koniec lat 60. utworzono tam 
Komisariat MO Centralnego Portu Lotni-

czego, który w 1968 roku podlegał pod 
Komendę Dzielnicową MO Warszawa 
Ochota. W październiku 1970 roku wy-
dzielono ze struktur warszawskiej Policji 
specjalistyczną jednostkę, nadzorowa-
ną przez Komendę Stołeczną MO. Dziś  
w budynku niedaleko lotniczych termi-
nali siedzibę ma Komisariat Policji Por-
tu Lotniczego Warszawa Okęcie, jedna  
z czterech specjalistycznych jednostek 
w stołecznym garnizonie.

Zakres zadań, które realizują codzien-
nie policjanci z lotniska z pewnością 
obejmuje szerszy obszar niż miało to 
miejsce przed 85 laty. W ogromnej mie-
rze ma to ścisły związek z rozwojem por-
tu. Na początku działalności lotnisko ob-
sługiwało jedynie 6 lotów krajowych i 17 
zagranicznych, a tylko w tegorocznym 
sezonie letnim zaplanowano 121 lotów 
regularnych i 68 czarterowych. Wzrost 
ruchu lotniczego i nowe zagrożenia,  
w tym terrorystyczne, to poważne wy-
zwanie dla wszystkich służb odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo pasaże-
rów. 

Aby o nie zadbać mundurowi za-
bezpieczają terminale i okolice portu 
lotniczego, nadzorują ruch drogowy  
w pobliżu lotniska, uniemożliwiają oso-

□ Rok 1930. Międzynarodowe Zawody Samolotów Turystycznych (Challenge 1930) w Warszawie. Pilot angielski H. S.  
     Andrews, który pilotował samolot SPARTAN ARROW pokazuje policjantowi dokumenty po wylądowaniu na warszaw-
     skim lotnisku.
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bom nieuprawnionym przedostanie się 
do strefy operacyjnej lotniska, przepro-
wadzają kontrole osobiste i kontrole ba-
gaży w poszukiwaniu niebezpiecznych 
przedmiotów czy rzeczy, których prze-
wożenie jest zabronione.

Monitorują też terminal i rejon wokół 
w celu wykrycia podejrzanych przedmio-
tów. Zgodnie z procedurami podejmują 
działania w przypadku znalezienia np. 
pozostawionego bagażu. Zabezpieczają 
miejsce zdarzenia i wzywają policyjnych 
pirotechników. Mundurowym w czynno-
ściach rozpoznawczych pomaga pies 
służbowy i specjalistyczny sprzęt. Zwykle 
interwencje tego typu wymagają ewaku-
acji osób znajdujących się w terminalu. 
Utrudnienia w ruchu kołowym w rejonie 
miejsca zdarzenia oraz opóźnienia lotów 
w takich sytuacjach to częsty skutek 
działań, które muszą ze względów bez-
pieczeństwa podejmować lotniskowe 
służby, jak zazwyczaj bywa, przez roztar-
gnienie pasażerów.

POLICJANCI LOTNISKOWI  XXI WIEKU
Na początku kolejnego stulecia trudno 
dokładnie przewidzieć, jak będzie wy-
glądała służba policjantów na lotnisku 
za kilkadziesiąt lat, tak jak trudno było 
to sobie wyobrazić ich kolegom w la-

tach 30. ubiegłego wieku. Możemy tylko 
przypuszczać, obserwując tempo zmian 
technologicznych, że z tych współcze-
snych dobrodziejstw także funkcjonariu-
sze będą korzystać w coraz większym 
stopniu. 

Być może za kilkadziesiąt lat standar-
dem w służbie będą policjanci wyposa-
żeni w specjalne aplikacje telefoniczne, 
które pozwolą im bez pomocy tłumacza, 
porozumiewać się z pasażerami mówią-
cymi nawet najrzadziej spotykanymi na 
świecie językami. Być może lotniskowi 
policjanci będą mieli do dyspozycji auta 
elektryczne i autonomiczne, a w termi-
nalach podróżnych będzie witał robot, 
przypominający o zasadach bezpieczne-
go podróżowania. 
– Uwaga! Pasażerowie udający się do 
Londynu proszeni są o skierowanie się 
do wyjścia – słyszeli pewnie pierwsi po-
dróżni korzystający z nowo otwartego 
lotniska na Okęciu w latach 30. XX wie-
ku. Dziś podobne komunikaty głosowe  
z informacjami o odlotach i przylotach 
oraz komunikaty o pozostawionym baga-
żu pasażerowie słyszą za pośrednictwem 
nowoczesnych systemów. Jak będzie  
w przyszłości? Być może spersonalizo-
wana informacja od służb lotniskowych, 
w tym Policji, będzie trafiała wyłącznie do 

pasażerów, których wiadomość dotyczy. 
Już dziś wiele lotnisk na świecie decy-
duje się na strefy „silent”, by podróżni 
w natłoku różnych komunikatów głoso-
wych, otrzymywali tylko te najbardziej im 
potrzebne. 

Lotnisko to specyficzne miejsce 
pracy: wyjątkowe zadania, podróżni  
z różnych kontynentów. To most łączący  
z resztą świata. Most, który musi być 
nie tylko nowoczesny i funkcjonalny, ale 
przede wszystkim bezpieczny. Dbali o to 
policjanci PP przed 85 laty, dbają o to 
dziś funkcjonariusze z komisariatu spe-
cjalistycznego i będą dbać w przyszłości 
lotniskowi policjanci, uzbrojeni w najno-
wocześniejsze zdobycze cywilizacji.

Źródło: 
• „Lot o Obrona Przeciwlotniczo-

Gazowa” nr 9 z 1934 r. (sygn. 
NDIGCZAS018386 1934 009),

• http://warszawa.naszemiasto.pl,
• http://metrowarszawa.gazeta.pl

□ Rok 1934. Uroczystość otwarcia portu lotniczego na Okęciu w Warszawie. Msza święta polowa celebrowana przez
     biskupa polowego Józefa Gawlinę.
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Centralne Laboratorium Kryminalistyczne 
KGP (obecnie CLKP)

Umundurowanie  
Policji Państwowej II RP
Powołanie Policji Państwowej na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku 
wiązało się z koniecznością przyjęcia jednolitych zasad umundurowania 
formacji. Pierwsze rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w przedmiocie 
umundurowania i uzbrojenia Policji Państwowej wydano 2 marca 1920 
roku. Określono fason i kolor munduru oraz dystynkcje. 

MUNDUR SYMBOLEM ZJEDNOCZENIA
Intencją powołania do życia Ustawą  
o Policji Państwowej z dnia 24 lipca 1919 
roku organizacji  państwowego aparatu 
policyjnego było wykreowanie jednolite-
go dla wszystkich ziem polskich polskie-
go korpusu służby bezpieczeństwa. Jak 
pisze Marek Mączyński, autor książki 
„Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej. 
Organizacyjno-prawne podstawy funk-
cjonowania”, doniosłość powyższego 
procesu wynikała nie tylko z przesłanek 
czysto praktycznych, do których można 
zaliczyć między innymi możliwość ope-
rowania oddziałami wszystkich rodzajów 
policji w skali całego kraju czy też możli-
wość krystalizowania wspólnej doktryny 
i ogólnej ideologii policyjnej, lecz także  
z przesłanek natury społecznej i politycz-
nej. Działalność jednolitej PP stawała się 
symbolem zacierania różnic jakie wystę-
powały pomiędzy poszczególnymi dziel-
nicami kraju, symbolem zjednoczonego, 
niepodległego państwa polskiego, zaś 
jej jednolicie umundurowani funkcjona-
riusze stawali się zewnętrznym przeja-
wem istnienia scalonej i silnej organizacji 
państwowej. 

MUNDUR SYMBOLEM WIZERUNKOWYM
Podstawowym obowiązującym typem 
munduru był uniform z ciemnogranato-
wego sukna: kurtka typu wojskowego za-
pinana pod szyję, z chabrowymi patkami 
na kołnierzu, spodnie bryczesy, długie 
buty oficerki, płaszcz sukienny lub pele-
ryna nieprzemakalna z kapturem, czap-
ka okrągła z długim okutym daszkiem 
lub w zimie, wprowadzona z końcem 
1937 roku czapka „narciarka”. Marek 
Mączyński w swojej książce wyjaśnia, że 
w początkowym okresie funkcjonowa-
nia Policji Państwowej (PP), ze względu 
na brak sukna w kolorze granatowym, 

przejściowo dozwolone było używanie 
mundurów w kolorze szarym. Do umun-
durowania używano pasa skórzanego,  
z tym, że oficerowie i podoficerowie 
starsi mogli używać pasa z koalicyjką. 
W roku 1937 wprowadzono ponadto 

mundur letni, drelichowy w kolorze kha-
ki, bez patek, z długimi spodniami oraz 
sznurowanymi butami. Z kolei policjanci 
konni oraz wszyscy wyżsi funkcjonariu-
sze (korpus oficerski) używający służ-
bowo koni mieli prawo używania ostróg  
i akselbantów. (…)

Na mundurze były umieszczone 
oznaki szarż policyjnych oraz naszywki 
pozwalające zidentyfikować przynależ-

ność do danego okręgu policyjnego 
lub KG PP. Szeregowi posiadali: nara-
mienniki bez wypustek, na nich u dołu 
białe jedwabne arabskie liczby okręgu, 
a w przypadku przynależności do eta-
tu KG PP takież litery „KG”, na rogach 
kołnierza naszyte z obu stron niebieskie 
sukienne łapki – parole, na nich zaś po 
przekątnej, skierowanej w róg kołnierza, 
naszyte palmety z sukna granatowego  
z białą obwódką. Nieco inaczej wygląda-
ły analogiczne oznaki w przypadku sze-
regowych będących funkcjonariuszami 
policji konnej, którzy na kołnierzu kurtki 
mieli naszyte z obu stron proporczyki  
z niebieskiego sukna, na proporczy-
kach zaś naszyte po przekątnej palmety 
z sukna granatowego z białą obwódką. 
Oznaki stopni służbowych szeregowych 
mieściły się na kołnierzu kurtki i płaszcza 
oraz na lewym rękawie kurtki i płaszcza,  
i wyglądały następująco:

Posterunkowy – na przednim brzegu ła-
pek kurtki i płaszcza, względnie wzdłuż 
zapięcia kołnierza kurtki i płaszcza u poli-
cjantów konnych, naszyty galonik srebr-
ny;
Starszy posterunkowy – dwa galoniki 
srebrne naszyte analogicznie jak wyżej 
oraz na lewym rękawie kurtki i płaszcza 
naszyty powyżej łokcia kąt sukna nie-
bieskiego, zwrócony wierzchołkiem do 
dołu;
Przodownik – na przednim i dolnym 
brzegu łapek, względnie samego koł-
nierza u policjantów konnych, naszyty 
srebrny galonik, na lewym rękawie kąt  
z galonu srebrnego zwrócony wierzchoł-
kiem w dół;
Starszy przodownik – dwa srebrne galo-
niki naszyte jak u przodownika oraz na 
rękawie lewym dwa kąty z galonu srebr-
nego, zwrócone wierzchołkami w dół.

Policyjna służba

□ Wzory odznaczeń stopni z 1920 r.
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Natomiast oficerowie nosili naramienniki, 
zarówno na płaszczach jak i mundurach, 
bez wypustek, na nich u dołu srebrne 
jedwabne arabskie liczby okręgu. Na 
kołnierzu płaszcza zamiast dystynkcji, 
naszyte patki prostokątne, sukienne, 
koloru dystynkcji (chabrowe) z guzikiem. 
Ponadto na kołnierzu munduru i na rę-
kawach munduru i płaszcza nosili oznaki 
szarż, wedle następujących zasad:
Aspirant – na parolu kołnierza wyhafto-
wana jedna srebrna palmeta, poza tym 
żadnych innych oznak;
Podkomisarz – na parolu kołnierza wy-
haftowana jedna srebrna palmeta, we-
wnętrzny koniec parolu błękitnego za-
kończony srebrnym kątem, na rękawach 
jeden kąt srebrny, skierowany ostrzem 
do góry;
Komisarz – na kołnierzu jedna palme-
ta, parol zakończony dwoma srebrnymi 
kątami, na rękawach dwa srebrne kąty 
ostrzem do góry;
Nadkomisarz – na kołnierzu jedna srebrna 
palmeta, parol zakończony trzema srebr-
nymi kątami, na rękawach trzy srebrne 
kąty skierowane ostrzem do góry;
Podinspektor – na kołnierzu podwójna 
palmeta, parol zakończony kątem z jed-
nym węzłem, na rękawach kąt z jednym 
węzłem;
Inspektor – na kołnierzu podwójna palme-
ta, parol zakończony kątem z pojedyn-
czym węzłem i jednym kątem zwykłym, 
na rękawach kąt z węzłem pojedynczym 
i kąt zwykły;
Nadinspektor – na kołnierzu podwójna 
palmeta, parol zakończony pojedynczym 
węzłem i dwoma kątami zwykłymi, na rę-

kawach kąt z węzłem pojedynczym i dwa 
kąty zwykle;
Generalny inspektor – na kołnierzu po-
trójna palmeta, parol zakończony kątem 
z potrójnym węzłem, na rękawach kąt  
z potrójnym węzłem.

Szeregowi PP w czasie pełnienia 
służby patrolowej, tak miejskiej, jak i wiej-
skiej byli zobowiązani mieć zapięte pod 
brodą podpinki u czapek. Za czystość  
i należyty stan swego ubrania oraz rynsz-
tunku policjant był odpowiedzialny przed 
swoim bezpośrednim zwierzchnikiem. 
Brak dbałości o umundurowanie powo-
dował pociągnięcie do odpowiedzialno-
ści dyscyplinarnej, natomiast jeżeli jaki-
kolwiek przedmiot rynsztunku zaginął lub 
doznał uszkodzenia z winy policjanta, to 
funkcjonariusz musiał za niego zapłacić. 

POLICJANCI BEZ MUNDURU
Jeżeli chodziło o funkcjonariuszy służby 
śledczej (niemundurowej), specjalnie dla 
nich zostały ustanowione pomocnicze 
znaczki legitymacyjne, jako oznaki służ-
bowe. Były one wytłoczone w białym 
metalu i lekko oksydowane. Zewnętrz-
ną część znaczka stanowił wieniec ko-
listy spleciony z liści laurowych, u dołu 
i u góry zakryty tarczkami tej samej co 
wieniec szerokości. Na górnej tarczce 
wybity był napis w dwóch rzędach „Poli-
cja Śledcza”, dolna tarczka zawierała na-
tomiast numer kolejny. Wewnątrz wieńca 
w polu z czerwonej emalii umieszczony 
był orzeł godła państwowego. Znaczki te 
stanowiły dowód przynależności i upraw-
nień służbowych funkcjonariuszy służby 
śledczej zarówno w stosunku do pozo-
stałych organów PP, jak i innych władz 
państwowych i osób prywatnych, kiedy 

z powodu wykonywanych czynności 
służbowych, wymagających szybkiego  
i uważnego działania, strata czasu na le-
gitymowanie się w sposób szczegółowy 
mogłaby niekorzystnie wpłynąć na wy-
niki postępowania służbowego. Znacz-
ki te noszone były na ubraniu cywilnym  
w sposób niewidoczny i były okazywa-
ne tylko w wypadkach potrzeby. Prawo 
posługiwania się nimi przysługiwało jedy-
nie tym funkcjonariuszom, którzy posia-
dali stały przydział do tej służby. Wraz ze 
znaczkiem funkcjonariusz zobowiązany 
był do posiadania stosownego zaświad-
czenia, wydanego przez właściwego 
komendanta wojewódzkiego, stwierdza-
jącego upoważnienie funkcjonariusza do 
korzystania ze znaczka w służbie.  

MUNDUR A POLITYKA
Szczególną uwagę w wewnętrznych 
przepisach policyjnych zwrócono rów-
nież na stosunek funkcjonariuszy do 
instytucji i organizacji społecznych, po-
litycznych, wyznaniowych itp., który na 
zasadach analogicznych, jak to miało 
miejsce w przypadku zachowań funkcjo-
nariuszy wobec osób fizycznych, winien 
był się charakteryzować bezwzględnym 
obiektywizmem, bezstronnością i sza-
cunkiem – pisze w swojej książce Marek 
Mączyński.

Nadzwyczaj istotnym aspektem wy-
stąpień przedstawicieli aparatu policyj-
nego w stosunku i wobec tego rodzaju 
organizacji była przede wszystkim kwe-
stia obiektywności funkcjonariuszy pod 
względem politycznym. Z tego też powo-
du we wszystkich przepisach o PP i we 
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wszystkich policyjnych przepisach we-
wnętrznych traktujących o obowiązkach 
i czynnościach służbowych szczególnie 
mocno akcentowany był obowiązek za-
chowania apolitycznego charakteru PP, 
tak w ogólności, jak i w odniesieniu do 
każdego funkcjonariusza i urzędnika poli-
cyjnego indywidualnie.

Także w treści Rozporządzenia o PP 
został umieszczony stosowny przepis 
dopuszczający przynależność funkcjo-
nariuszy PP do związków i stowarzyszeń 
jedynie za zezwoleniem ich władz przeło-
żonych. Przy czym ograniczenie powyż-
sze nie odnosiło się jedynie do organiza-
cji politycznych, lecz wszystkich, a więc 
również takich, które programowo nie 
deklarowały swojej aktywności na arenie 
politycznej.

WIĘCEJ NIŻ MUNDUR
Utworzenie formacji policyjnej wiązało się 
nie tylko z jej zewnętrznym wizerunkiem, 
z czasem okazało się, że niezbędne jest 
kształtowanie pożądanych postaw funk-
cjonariuszy wobec obywateli, zwłasz-
cza w trakcie wykonywania przez nich 
czynności codziennych (rutynowych). 
Wychodzono bowiem ze słusznego 
założenia, że postawa funkcjonariuszy 
jaką prezentują w trakcie wykonywania 
codziennej służby, bez względu na jej 
charakter, w decydującym stopniu de-
terminuje i kształtuje wizerunek całej PP 
jako instytucji państwowej. W „Podręcz-
niku dla PP” pisano: „(…) każdy funk-
cjonariusz policji powinien pamiętać, że 
obowiązkiem jego jest ochraniać publicz-
ność i pomagać jej w każdej potrzebie. 
Zgodnie z tym, pamiętając zawsze, że 
najważniejszym zadaniem jest zapobie-
ganie przestępstwom i ściganie winnych, 

winien się uważać za sługę oraz opie-
kuna publiczności i traktować wszyst-
kich szanujących prawa obywateli, bez 
względu na ich stanowisko społeczne  
i wyznanie, równomiernie i z bezwzględ-
ną uprzejmością”.

Uznano bowiem, że postępowanie 
zgodne z powyższymi zaleceniami jest 
jednym z najskuteczniejszych sposo-
bów na zmniejszenie ilości ewentualnych 
skarg i zażaleń na czynności wykony-
wane przez policjantów, a tym samym 
najskuteczniejszym sposobem poprawy 
stopnia akceptacji społecznej metod 
działania PP. Stanowisko takie zostało 
podkreślone rozkazem KG PP nr 159/
IV, w którym pod groźbą najsurowszych 
konsekwencji stwierdzono między in-
nymi: (…) Grzeczność i uprzejmość 
policjanta względem publiczności jest 
niezbędnym warunkiem jego kwalifikacji  
służbowych. Ordynarne zachowanie się 
jednego funkcjonariusza odbija się na 
całej organizacji. (…) Urzędnicy i funk-
cjonariusze ordynarni, źle wychowani  
i opryskliwi nie mogą służyć w poli-
cji, gdyż dyskredytują całą organizację  
i przynoszą więcej szkody niż pożytku.”

MUNDUR W 100-LECIE POLICJI
Po stu latach zaplanowano wprowadze-
nie nowego umundurowania wyjściowe-
go Policji, które bezpośrednio nawiązuje 
do dawnych wzorów Policji Państwowej. 
Jednym z kluczowych elementów jest 
kolor nowych mundurów. Granat nawią-
zuje do tradycji i pozwala odróżnić forma-
cję od innych służb. Istotnym elementem 
są również naszywki, hafty na klapach 
munduru i rękawach. Generalną prze-

mianę przeszedł także inny element gar-
deroby, a mianowicie czapka. Ścisłym 
nawiązaniem do tradycji jest odtworzenie 
palmet na klapach kołnierza munduru,  
a także kątów w formie naszywek roz-
różniających hierarchię służbową. Nawet 
metalowe guziki, oksydowane i postarza-
ne bezpośrednio nawiązują do dawnych 
uniformów. 

Nowe mundury poza nawiązaniem 
do tradycji policji przedwojennej mają 
również spełniać funkcje praktyczne 
gwarantując policjantom wygodę (od-
powiedni krój i nowoczesny materiał). 
W nowym umundurowaniu prezentują 
się już m.in. Komendant Główny Policji 
oraz komendanci wojewódzcy, w tym 
Komendant Stołeczny Policji, a także 
Kompania Reprezentacyjna Policji oraz 
Orkiestra Reprezentacyjna Policji. Nowe 
mundury mają być stopniowo wprowa-
dzane i przewiduje się, że cały proces 
zajmie 5-6 lat. 

SIŁA MUNDURU
Jest tylko wierzchnim odzieniem, ale to 
właśnie ubiór wpływa nie tylko na nasze 
zachowanie, ale przede wszystkim od-
działuje na otoczenie. Mundur ma w tym 
kontekście znaczenie szczególne. Jest 
rodzajem identyfikacji, tożsamości i przy-
należności do specjalnej grupy. Mundur 
potęguje autorytet i dodaje prestiżu. Uni-
form kojarzy się z profesjonalizmem, zde-
cydowaniem, przestrzeganiem prawa. 
Badania psychologiczne potwierdza-
ją, że polecenia wydawane z ust osób 
w mundurze są skuteczniejsze i rodzą 
oczekiwane zachowania w postaci po-
słuszeństwa. Niewątpliwe mundur doda-
je uroku i poprawia sylwetkę, co znajduje 
potwierdzenie w słynnym powiedzeniu 
”za mundurem, panny sznurem”. No-
szenie munduru powinno być odbierane 
jako zaszczyt, a także zobowiązanie do 
prezentowania prawidłowych zachowań 
i godnej postawy w każdych okoliczno-
ściach.
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Ciemna strona przedwojennej 
Warszawy
Pierwsze miesiące po odzyskaniu niepodległości nie była najłatwiejsze 
dla państwa, które po 123 latach wróciło na mapy Europy. Pierwsza wojna 
światowa przyniosła wysyp różnego rodzaju przestępstw kryminalnych. 
Jej zakończenie nie oznaczało wcale ich powstrzymania. Nowe państwo 
musiało się z tym problemem zmierzyć i niezwłocznie podjąć działania 
zapewniające bezpieczeństwo mieszkańców. 

ORGANIZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWO-
ŚCI
Problem był o tyle palący, że w kraju 
tworzyły się struktury na pozostałościach 
trzech zaborów. Odrębne regulacje praw-
ne, funkcjonujące dotąd w zaborach, 
uniemożliwiały jednolity sposób karania 
sprawców. Np. w Warszawie już na po-
czątku 1915 roku, czyli z chwilą przejścia 
pod okupację niemiecką, uruchomiono 
w mieście sądy obywatelskie, a sprawy 
karne rozstrzygano na podstawie rosyj-
skiego kodeksu karnego z 1903 roku,  
z tym, że usunięto z niego zapis o zesła-
niu na ciężkie roboty i zastąpiono karą 
ciężkiego więzienia. Akty oskarżenia 
wnoszone były przez prokuraturę wprost 
do sądu, który pod okupacją niemiecką 
zwany był sądem pokoju.

W okresie międzywojennym cen-
trum wymiaru sprawiedliwości stanowił 
Sąd Okręgowy w Warszawie z siedzibą  
w pałacu Paca przy ul. Miodowej 15. Tu 
w sali kolumnowej gmachu odbywały się 
procesy karne, o których nieraz donosiła 
ówczesna prasa. W 1939 r. oddano do 
użytku nowoczesny gmach sądowniczy 
przy ul. Leszno (dziś Al. Solidarności, 
ten sam w którym dziś funkcjonuje sąd 
okręgowy). Sądy Najwyższy i Apelacyj-
ny mieściły się z kolei przy placu Kra-
sińskich, w pałacu Krasińskich i pałacu 
Badenich.

W celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa w kraju utworzona została ustawą 
z 24 lipca 1919 roku. Policja Państwo-
wa. Tym samym przestała istnieć Milicja 
Ludowa, Straż Kolejowa i Rzeczna czy 
Policja Komunalna. Nowa instytucja mu-
siała budować od postaw swój autorytet 
i walczyć z brakiem posłuchu w społe-
czeństwie. Władzy centralnej w War-
szawie, z 6 komendami okręgowymi, 
nie chciały się podporządkować jednak 
władze dzielnicowe  pozostałych zabo-
rów. W zachodniej Galicji utworzono np. 
policję województwa śląskiego, jako nie-
zależny garnizon policyjny. 

Siedziba Komendy Głównej Policji 

Państwowej mieściła się przy Nowym 
Świecie 67. Przy ul. Krochmalnej znaj-
dowała się natomiast Szkoła Oficerów. 
Komenda m.st. Warszawy przy Krakow-
skim Przedmieściu 1, a Urząd Śledczy 
przy ul. Daniłowiczowskiej 3. Skazanych 
umieszczano w 4 warszawskich więzie-
niach: przy Rakowieckiej, Daniłowiczow-
skiej, Dzielnej (Pawiak) oraz w budynku 
Arsenału (przy ul. Długiej). 

Początki nie były łatwe. Trzeba było 
znaleźć i zaadoptować odpowiednie 
lokale i ujednolicić uzbrojenie i mundu-
ry. W użytkowaniu były jeszcze szare 
lub granatowe, nierzadko wojskowe 
mundury. Zdarzało się też, że pełniono 
służbę w ubraniu cywilnym. Od 1920 
roku kolorem Policji granatowej stał się 
granat. Potrzeba było jednak czasu, by 
wszyscy funkcjonariusze byli jednolicie 
umundurowani i wyposażeni.

KATALOG PRZESTĘPSTW MIEDZYWOJNIA
W tych niełatwych czasach, Policja 
mierzyła się też z brakiem społecznego 
zaufania. Jak wynika z danych opubliko-
wanych w Roczniku Statystycznym RP 
1927-1930, w 1923 roku odnotowano 
aż 1182 przypadki ukrywania przestęp-
ców. Dość powszechnym w tym okre-
sie przestępstwem była kradzież, w tym 
kradzieże kieszonkowe (ponad 12 tys. 
zgłoszeń w 1929 roku), rozboje, kra-
dzież kasowa, kolejowa, kradzież z pola 
i lasu, kradzieże przewodów telegraficz-
nych, kradzieże koni, bydła, paserstwo  
i lichwa. Kurier Warszawski z 10 kwiet-
nia 1922 roku cytuje Wiktora Hoszow-
skiego, komendanta głównego PP, który 
tłumaczy z czego wynika bandytyzm na 
polskich ulicach. Otóż jego wzrost wy-
nika z różnych powodów: „masowych 
zwolnień ze służby wojskowej, bezro-
bocia, trudnych stosunków ekonomicz-

□ Rok 1929. Przesłuchiwanie zatrzymanych podczas nocnej obławy przez 
     podkomisarza Edwarda Wojciechowskiego.
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nych, dezercji z wojska, wreszcie całej 
masy przybyszów obcych, rekrutujących 
się przeważnie spośród mętów społecz-
nych”.

Ciekawą kategorią przestępczą było 
również opilstwo, nadużywanie alkoholu. 
W 1923 roku takich przestępstw zanoto-
wano 72 423, a sześć lat później – 106 
424. Rosnąca tendencja może wskazy-
wać, że ówczesna Policja nie znalazła 
efektywnego sposobu walki z tym prze-
stępstwem. 

EDUKACJA FUNKCJONARIUSZY
Dzienniki, tygodniki, miesięczniki wyda-
wane w okresie międzywojennym infor-
mowały o różnych formach kwitnącej 
przestępczości. By temu zapobiegać, 
Gazeta Policji Państwowej z 1920 roku 
publikowała cykl artykułów dla ówcze-
snych funkcjonariuszy, w którym opi-
sywano różne metody działania spraw-
ców. Istną plagą były w tamtym czasie 
np. kradzieże. Nie brakowało tych przy 
pomocy podkopu, z kas ogniotrwałych, 
mieszkań, sklepów, strychów, piwnic, 
kolejowych, kieszonkowych, w tramwa-
jach, koni i bydła, z pola i lasu, kradzieży 
targowych, z wozu czy u prostytutki.

KIESZONKOWCY I ICH METODY
W numerze z 6 marca 1920 roku,  
w części poświęconej Policji stołecznej, 
Herman Czerwiński pisał np. o plagach 
złodziejstwa. Według niego kradzieże 
kieszonkowe są zuchwałe, bezczelne  
i narażają codziennie setki ludzi na mniej-
sze lub większe straty. Kieszonkowcy 
należą do kategorii najbardziej wyrafi-
nowanych i świetnie zorganizowanych 
grup, w których „prym dzierży najgorszy 
element przestępczy, mianowicie: zło-
dzieje nieletni, dzieci nędzy i zgnilizny 
moralnej, dzieci szumowin i męt spo-
łecznych, pozbawione od urodzenia 
dyscypliny i rodzicielskiej opieki, rzucone 
przez swych rodziców na ulicę, na pa-
stwę losu, lgnące do „łatwego zarob-
ku” i „lekkiego fachu”, jakim jest „robota  
z kieszeni”.

Przyczyn takiego stanu rzeczy upa-
truje autor w tolerowaniu tego zjawiska 
przestępczego przez byłą policję rosyj-
ską. – Kradzieże kieszonkowe stanowią 
bezwzględnie jedną z wielu pozostało-
ści po carskich strażnikach porządku  
i bezpieczeństwa publicznego. Pamięt-
ne są wszak grupy złodziejskie, jak naj-
swobodniej, bez jakiejkolwiek bądź że-
nady grasujące po ulicach Warszawy, 
wśród białego dnia, i obrabiające kie-
szenie przechodniów, dookoła których 
tworzyli sztuczny tłok, w czasie czego 
i wyrostkowie, pod zasłoną majstrów-

-hersztów, precyzyjnie dokonywali „ope-
racji”. Patrzyła na to publiczność, która  
w obawie przed zemstą, najwięcej zaś  
w obawie przed „majchrem”, zachowy-
wała milczenie (…). Toć widziano te bandy  
w najruchliwszych nawet punktach mia-
sta, w specjalnych i stałych rewirach, 
widziano je na Marszałkowskiej, około 
dworca Wiedeńskiego, na Krakowskiem 
Przedmieściu, Bielańskiej, niemal wszę-
dzie; widziano, ponadto także liczne 
grupy na bazarach: Ulricha na Grzybo-
wie, Rożyckiego na Pradze, Janasza na 
Zimnej, w hallach Mirowskich, za Żelazną 
Bramą i w wielu, wielu innych miejscach.

Z artykułu dowiadujemy się również 
o specyficznym miejscu działającym  
w Warszawie przy ul. Krochmalnej. Otóż 
istniało tam za czasów rosyjskich tzw. 
biuro złodziei kieszonkowych i miesz-
kaniowych z filiami i oddziałami, do któ-
rego zgłaszali się poszkodowani z po-
minięciem b. policji rosyjskiej lub za jej 
radą i odbierali skradzione przedmioty 
za odpowiednią opłatą. Wspomina tez  
o dzielnicach zamieszkałych przez rodzi-
ny zawodowych złodziei i paserów. – Roi 
się od nich na „Smoczówce”, Nowokar-
melickiej, Nizkiej, Wołyńskiej, na Pradze 
i w wielu innych miejscach, położonych 
na krańcach miasta.

Z czasem, w obawie przed tropie-
niem przez b. straż obywatelską i mili-
cję, zniknęli uliczni złodzieje kieszonkowi. 
Część złodziei zmieniała fach, a niektó-
rzy wyjechali. Wtedy zaczęły się mnożyć 
inne kradzieże: sklepowe i tramwajowe. 

Szczególnie te ostatnie stanowiły spe-
cjalność „kieszonkowców”, którzy wyko-
rzystywali ścisk i tłok pasażerów w wago-
nach przy wsiadaniu i wysiadaniu.

BRYGADA OBSERWACYJNO-LOTNA 
W DZIAŁANIU
Herman Czerwiński zaleca więc: – w wal-
ce ze złodziejstwem obok współdziałania 
ze strony policji umundurowanej jest ko-
nieczne uruchomienie brygady obserwa-
cyjno-lotnej w najruchliwszych, znanych 
najbardziej ożywionych punktach, stałe 
posterunki na elektrowniach, w wago-
nach, na bazarach, tam wszędzie, gdzie 
operują „kieszonkowcy.” Ustawiczna ob-
serwacja i pościg stały ułatwia wyśledze-
nie i wytropienie szajek.  (…) Wszędzie 
nie tylko w Warszawie mieszkają osob-
nicy, uprawiający zawodowo proceder 
złodziejski, rejestrowani, znani z nazwisk 
i miejsc zamieszkania, osobnicy, którym 
można z łatwością dowieść, że nie mają 
innego źródła utrzymania. I kto wie, czy 
sfery rządzące, nie zwrócą właśnie w tym 
kierunku uwagi, by względem złodziei-
-procederzystów, zastosować specjalne 
przepisy prawne.

Źródło: 
• Jatkowska Gabriela, Echa dawnej 

Warszawy. Kryminalne opowieści, 
Warszawa 2016,

• Gazeta Policji Państwowej, 6 marca 
1920 r.

□ Rok 1931. Naczelnik Urzędu Śledczego Komendy Policji Państwowej m.st.
     Warszawy Antoni Sitkowski (siedzi) podczas pracy z komisarzem Leonem
     Przygodą.



1. Honor i Ojczyzna – oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować.
2. Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz Jej godny.
3. Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one 

przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.
4. Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego z powagą i ludzkością.
5. Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jak byś 

chciał, by się z Tobą obchodzono.
6. Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania przełożonego. 

Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.
7. Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Bądź więc zawsze 

schludnie i czysto ubrany i nie zaniedbuj wyglądu zewnętrznego.
8. Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj żadnych podarunków, 

gdyż to zobowiązuje. Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie ponad 
stan jest hańbą i prowadzi do nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, 
staniesz się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci.

9. Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych. 
Zachowaj umiar w mowie.

10. Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.
11. W wystąpieniach przeciwko wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, 

że dobry żołnierz gardzi okrucieństwem.
12. Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, 

którzy Cię pilnie obserwują. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, 
pamiętaj sam o koleżeństwie.

13. Miej pogardę dla pochlebców.
14. Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności  

i ucz się ciągle, pamiętając o tym, że obywatele widzą w Tobie człowieka, który 
musi wiedzieć wszystko.

Przykazania policjanta

Komendant Główny Policji Państwowej
Gen. bryg. nadinspektor Józef  KORDIAN-ZAMORSKI

(na podstawie „Na posterunku”, nr 5/1938 r.)

□ Rok 1925. Policjant przeprowadzający dzieci przez ulicę Nowy Zjazd przed wjazdem na most Kierbedzia.


