
K o lej ne py ta nie: dla cze go tak rzad ko pi sa no o nim

w ów cze snej pra sie? Na wet tej bran żo wej. Nie był

prze cież tu zin ko wym po li cjan tem, wy róż niał się

wśród wyż szej ka dry ofi cer skiej tam te go okre su eru dy -

cją, nie na gan ny mi ma nie ra mi, za mi ło wa niem do li te ra -

tu ry. Mo że nie wszyst kim to od po wia da ło? Z in for ma cji

za miesz cza nych od cza su do cza su w po li cyj nej pra sie

(zwy kle z oka zji ja kichś uro czy sto ści al bo służ bo wych

roz ka zów kie ro wa nych do po li cjan tów) trud no wy ro bić

so bie o nim opi nię. Z en cy klo pe dycz nej not ki przed wo -

jen ne go „who is who” po pol sku pod red. Sta ni sła wa Ło -

zy („Czy wiesz kto to jest?”, wyd. Głów na Księ gar nia

Woj sko wa, War sza wa 1938), też do wia du je my się nie -

wie le: praw nik, nad in spek tor PP w st. spocz., ur. 12 stycz -
nia 1878 r. w Char bi cach Dol nych (woj. łódz kie), s. Jó ze fa
i Pau li ny z Mi ko ła jew skich. Oże nił się w 1908 r. z Eu ge -
nią Bli kle (z ro dzi ny zna nych cu kier ni ków war szaw -

skich – przyp. J. Pac.). Ukoń czył gim na zjum w Ło dzi
i wy dział pra wa na uni wer sy te cie w Ka za niu (Ro sja,
1906 r.). W 1915 r. wstą pił do Stra ży Oby wa tel skiej
w War sza wie. Od 1916 r. w Mi li cji Miej skiej tam że.
W 1917 r. zor ga ni zo wał pierw szą szko łę PP. W 1918 r.
na czel nik urzę du śled cze go m.st. War sza wy, na stęp nie pre -
zy dent po li cji tam że. Na czel nik Wy dzia łu Bez pie czeń stwa
w MSW. Or ga ni za tor PP w kra ju. Od 1 lip ca 1919 r. ko -
men dant PP woj. war szaw skie go. Od 1 kwiet nia 1922 do
10 mar ca 1929 za stęp ca ko men dan ta głów ne go PP. Po
przej ściu w stan spo czyn ku no ta riusz w Ło dzi, od 1934 r.
w Piotr ko wie Try bu nal skim. Au tor: „Mo je wspo mnie nia
po li cyj ne” (1926), „Ta jem ni ce” (no we le) oraz sze reg ar ty -
ku łów spo łecz nych i za wo do wych w pra sie co dzien nej
i bran żo wej (po li cyj nej). Od zna cze nia: Or der Od ro dze nia
Pol ski, fran cu ska Le gia Ho no ro wa. I na ko niec not ki bio -

gra ficz nej ad res za miesz ka nia pań stwa War dę skich:

Piotr ków Tryb., pl. Ko ściusz ki 8, Tel. 13-03. 

Re jen ta Hen ry ka War dę skie go z Piotr ko wa Tryb. wy -

mie nia Wy kaz no ta riu szów Rze czy po spo li tej Pol skiej
z 1938 r. Rów nież w Ar chi wum Pań stwo wym te go mia -

sta, w spi sie in sty tu cji wy mia ru spra wie dli wo ści, pod

poz. 165, wid nie je wpis do ty czą cy kan ce la rii H. War dę -

skie go, dzia ła ją cej tam od ro ku 1934 do 1951. I to

wszyst kie śla dy pro wa dzą ce w prze szłość.

„MO JE WSPO MNIE NIA PO LI CYJ NE”
Gdy by nie za in te re so wa nia li te rac kie Hen ry ka War dę -

skie go, je go za mi ło wa nie do hi sto rii i od no to wy wa nia

bie żą cych zda rzeń, pew nie ni gdy nie po zna li by śmy

szcze gó łów je go bio gra fii z lat 1914–1922. Nie po zna li -

by śmy też ob ra zu na sze go kra ju, wi dzia ne go ocza mi by -

stre go ob ser wa to ra, ja kim bez wąt pie nia był au tor

„Mo ich wspo mnień po li cyj nych”. 

Książ ka uka za ła się dru kiem w 1926 r. i do dziś sta no -

wi bo ga te źró dło in for ma cji o tra gicz nych dzie jach War -

sza wy oraz jej miesz kań ców. Mó wi o bu dzą cej się

po la tach nie wo li toż sa mo ści na ro do wej i two rze niu zrę -

bów no wej pań stwo wo ści. O bu do wa niu pol skiej ad mi -

ni stra cji oraz o od po wie dzial no ści za bez pie czeń stwo

oby wa te li i po rzą dek w mie ście. A przede wszyst kim

jest zna ko mi tym przy czyn kiem do po zna nia hi sto rii po -

li cyj nej for ma cji. 

Hen ryk War dę ski, opi su jąc ko le je swe go ży cia, po mi -

ja wąt ki oso bi ste. Z je go książ ki nie do wie my się, nie -

ste ty, ja ki był na co dzień nad in spek tor PP Hen ryk

War dę ski. Ja kie miał przy zwy cza je nia, upodo ba nia ku li -

nar ne, pa sje i sła bost ki. Nie po zna my też je go ro dzi ny

(na wet tej naj bliż szej), zna jo mych, przy ja ciół i wro gów. 

ME CE NAS W MUN DU RZE
Hen ryk War dę ski od po cząt ku po by tu w War sza wie

zwią zał się z gru pą dzia ła czy spo łecz nych zjed no czo -

nych wo kół idei utwo rze nia od dzia łów sa mo obro ny

i uchro nie nia lud no ści przed kon se kwen cja mi re wo lu -

cyj nej anar chii po opusz cze niu mia sta przez woj ska oku -

pa cyj ne. Już we wrze śniu 1914 r. wy stą pi li oni

z ini cja ty wą po wo ła nia Ko mi te tu Bez pie czeń stwa Pu -

blicz ne go, w któ rym prze wi dzia no sek cje Stra ży Oby -

wa tel skiej. Pre ze sem ko mi te tu zo stał przed sta wi ciel

pol skiej ary sto kra cji ksią żę Zdzi sław Lu bo mir ski. 

Mi mo trud no ści naj roz ma it szych, na po ty ka nych ze stro -
ny władz ro syj skich – pi sał Hen ryk War dę ski w swych

„Wspo mnie niach…” – już w pierw szych dniach paź dzier -
ni ka 1914 r. skom ple to wa no cał ko wi cie per so nel ad mi ni -
stra cyj ny trzy na stu ko mi sa ria tów war szaw skich i dwóch
pra skich, i dla każ de go ko mi sa ria tu przy go to wa no po kil -
ku dzie się ciu przo dow ni ków. 

To by li pierw si sto łecz ni po li cjan ci, wśród któ rych

zna lazł się też 36-let ni ad wo kat Hen ryk War dę ski. Przy -

dzie lo no go do I ko mi sa ria tu SO, miesz czą ce go się w lo -

ka lu daw ne go cyr ku łu ro syj skie go przy Kra kow skim

Przed mie ściu 1, obok ko ścio ła św. Krzy ża. Człon ko wie

stra ży nie no si li jesz cze mun du rów ani uzbro je nia. Czap -

ka ma cie jów ka z bla sza nym znacz kiem sy ren ki oraz bia -

ło -czer wo na opa ska na le wym ra mie niu by ły je dy ny mi

atry bu ta mi wła dzy. Bro nią zaś by ły gu mo we pał ki, któ -

re zwi nię te w ob wa rza nek ukry wa no w kie sze niach palt

lub ma ry na rek. Wszel ka broń pal na by ła za bro nio na. Jej

po sia da nie gro zi ło po waż ny mi kon se kwen cja mi.

Pod sta wo we za ję cie straż ni ków po le ga ło na pa tro lo wa -

niu ulic i czu wa niu nad bez pie czeń stwem miesz kań ców,

na po rząd ku dzien nym by ły bo wiem wła ma nia, kra dzie że

i na pa dy roz bój ni cze. Nie ste ty, sku tecz ność wy kryw cza

ów cze snych stró żów pra wa by ła zni ko ma. O ile prze stęp -
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Zapomniany komendant
W latach dwudziestych ubiegłego stulecia przez blisko dekadę
Henryk Wardęski był osobą nr 2 w policyjnej formacji – zastępcą
komendanta głównego Policji Państwowej, w stopniu
nadinspektora. Współtworzył policyjny korpus II RP i był jednym
z jego filarów. Jednak po kilkunastu latach nienagannej służby
odszedł z szeregów formacji. Dlaczego? Miał wtedy 52 lata.
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ca nie zo stał uję ty na go rą cym uczyn ku, rzad ko kie dy sta -

wał przed są dem. Lep sze efek ty no to wa no w zwal cza niu

prze my tu al ko ho lu i nie le gal ne go wy szyn ku.

Po li cyj ne go fa chu uczył się więc Hen ryk War dę ski nie

w szko łach, lecz „na uli cy”, w Stra ży Oby wa tel skiej

i Mi li cji Miej skiej, któ rą po wo ła no w War sza wie 1 lu te -

go 1916 r. Te dwie or ga ni za cje po rząd ko we by ły za rod -

kiem póź niej szej Po li cji Pań stwo wej, w któ rej sze re gach

zna la zło się wie lu by łych człon ków tych or ga ni za cji,

m.in. Ma rian Bo rzęc ki – ko men dant głów ny PP w la -

tach 1923–1926.

W Mi li cji Miej skiej Hen ryk War dę ski awan so wał

do stop nia pod ko mi sa rza i ob jął sta no wi sko za stęp cy ko -

men dan ta XI ko mi sa ria tu. Kie ro wał tam dzia łem są do -

wym. 1 sierp nia 1917 r., po dwóch la tach su mien nej

służ by, do cze kał się wresz cie tzw. jaj ka ko mi sar skie go

na rę ka wie mun du ru (sto pień ko mi sa rza) i ob jął kie -

row nic two XI ko mi sa ria tu. Na resz cie mo głem urzą dzić
służ bę we dług swe go zro zu mie nia. Na resz cie prze sta łem się
krę po wać ner wo wym i gwał tow nym czło wie kiem, któ ry
przez swój upór i dy le tan tyzm nie raz kom pro mi to wał or -
ga ni za cję – pi sał o swym by łym prze ło żo nym.

W RO LI NA UCZY CIE LA I ŚLED CZE GO
Zmia ny prze pro wa dzo ne przez kom. War dę skie go

w pod le głej jed no st ce i osią ga ne wy ni ki mu sia ły zo stać

za uwa żo ne i do ce nio ne przez prze ło żo nych, sko ro już

pół ro ku póź niej za no to wał: w stycz niu 1917 r. po su nię to
mnie na nad ko mi sa rza i kie row ni ka sek cji czwar tej – wy -
szko le nia. Pra co wał tam ra zem z nad kom. Bo rzęc kim,

kie row ni kiem sek cji trze ciej od spraw han dlo wych, sa ni -
tar nych i bu dow la nych. Ra zem też pro wa dzi li za ję cia dla

funk cjo na riu szy MM w pierw szej szko le po li cyj nej, któ -

rej – de cy zją ów cze sne go kie row nic twa spraw we -

wnętrz nych – był or ga ni za to rem i kie row ni kiem.

Rów no le gle na róż ne go ro dza ju kur sach szko lił w za kre -

sie pra wa przy szłą ka drę wyż szych urzęd ni ków ad mi ni -

stra cji pań stwo wej. 

Za ję ty od świ tu do no cy ca ło dzien ną or ką – jak pi sał

– wy szko lił wie lu fre kwen tan tów, ale ten wy si łek od bił

się na je go zdro wiu. Z po wo du ostre go bó lu gar dła, bę -

dą ce go skut kiem cią głych wy kła dów, mu siał prze rwać

pra cę dy dak tycz ną. Aku rat był wa kat na sta no wi sku kie -

row ni ka sek cji dru giej ds. są do wych, kry mi nal nych i dys -

cy pli nar nych. Pro po zy cję na czel ni ka Mi li cji Miej skiej

Mie czy sła wa Sza ciń skie go przy jął więc jak wy ba wie nie.

Był prze cież praw ni kiem. A do te go ob da rzo nym ta len -

tem pi sar skim. Dzię ki te mu ten roz dział je go Wspo -
mnień po li cyj nych czy ta się jak do bry kry mi nał.

Na stęp ne zresz tą rów nież, bo wiem w li sto pa -

dzie 1918 r. skoń czy ła się oku pa cja War sza wy. Pol ska od -

zy ska ła nie pod le głość i przy stą pi ła do or ga ni zo wa nia

struk tur ad mi ni stra cji. Nad kom. War dę skie mu, nie ja ko

z urzę du, przy dzie lo no po nie miec kiej po li cji kry mi nal -

nej po miesz cze nia w Ra tu szu, do ku men ta cję i kil ku na -

stu agen tów, któ rych po roz bro je niu na tych miast zwol nił

ze służ by, za stę pu jąc ich pol ski mi mi li cjan ta mi z MM.

BOL SZE WIK NA PAŃ STWO WEJ SŁUŻ BIE
30 li sto pa da 1918 r. Hen ryk War dę ski – za na mo wą Ma -

ria na Bo rzęc kie go, pia stu ją ce go w MSW funk cję na czel -

ni ka Wy dzia łu Po li cji – zło żył re zy gna cję ze służ by

w Mi li cji Miej skiej, aby już na stęp ne go dnia zna leźć się

w kie ro wa nym przez Bo rzęc kie go wy dzia le. Kil ka dni

póź niej mi ni ster SW Sta ni sław Thu gutt pod pi sał de -

kret no mi na cyj ny nad kom. Hen ry ka War dę skie go na

kie row ni ka Pre zy dium Po li cji w War sza wie. Po nie waż

uczy nił to mi ni ster rzą du le wi co we go, Tym cza so we go

Rzą du Lu do we go Re pu bli ki Pol skiej, pra sa pra wi co wa

okrzyk nę ła no we go kie row ni ka po li cji „bol sze wi kiem”.

Zu peł nie nie słusz nie, gdyż ni gdy nie prze ja wiał on

skłon no ści ko mu ni stycz nych. Miał po glą dy li be ral ne,

da le kie od wszel kich eks tre mi zmów.

Ję drzej Mo ra czew ski na sta no wi sku pre mie ra prze -

trwał za le d wie dwa mie sią ce. Zdą żył jed nak pod pi sać

de kret (1 stycz nia 1919 r.) o po wo ła niu Po li cji Ko mu nal -

nej. Na je go pod sta wie wszy scy do tych cza so wi ofi ce ro -

wie PK po zo sta li w służ bie pań stwo wej. Zło ży li je dy nie

przy się gę służ bo wą przed no wym mi ni strem SW Sta ni -

sła wem Woj cie chow skim.

15 lu te go 1919 r. Mi li cja Miej ska m.st. War sza wy

prze sta ła for mal nie ist nieć, prze kształ co na w Po li cję

Ko mu nal ną. Roz wią za niu ule gły też Straż Na ro do wa,
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Ko men dant War dę ski tłu ma czem

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

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

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

Po nie waż nie zo stał do tąd udo ku men to wa ny wcze śniej szy prze kład te go
wier sza na ję zyk pol ski, moż na z nie mal stu pro cen to wą pew no ścią stwier -
dzić, że pierw szym je go tłu ma czem był wła śnie Hen ryk War dę ski. Dzię ki
nie mu też po raz pierw szy utwór ten po ja wił się na za cho dzie Eu ro py.
Czy za wo do wy po li cjant był pierw szym pol skim tłu ma czem Man delsz ta -
ma? – za sta na wiał się przed la ty na ła mach „Ty go dni ka Li te rac kie go”
(1971) Piotr Mit zner, jak by po wąt pie wa jąc w ta ką moż li wość. Nie zna lazł
jed nak ar gu men tów na „nie”.
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mi li cja PPS i ca ła li sta mi li cji miej skich, funk cjo nu ją -

cych w więk szych aglo me ra cjach II RP. Kres ist nie niu

trzech ostat nich for ma cji bez pie czeń stwa: Mi li cji Lu -

do wej, Woj sko wej Stra ży Ko le jo wej oraz Żan dar me rii

Kra jo wej przy nio sła usta wa o Po li cji Pań stwo wej z 24

lip ca 1919 r., two rząc jed no li tą for ma cję po li cyj ną o za -

się gu ogól no kra jo wym – wła śnie Po li cję Pań stwo wą. Pol -

ską, su we ren ną i apo li tycz ną. W jej sze re gach od na leź li

się do tych cza so wi funk cjo na riu sze róż nych mi li cji i stra -

ży oby wa tel skich, któ rzy zo sta li po zy tyw nie zwe ry fi ko -

wa ni przez ko mi sje ka dro we. 

Spo dzie wa no się, że ko men dan tem głów nym no wej

for ma cji zo sta nie Ma rian Bo rzęc ki, na czel ny in spek tor

Po li cji Ko mu nal nej. Kie row nic two MSW zde cy do wa ło

jed nak ina czej i zo stał nim inż. Wła dy sław Hen szel

(lat 39), od ma ja 1919 r. ko men dant po łą czo nych for -

ma cji Po li cji Ko mu nal nej i Mi li cji Lu do wej. 

2 sierp nia 1919 r. Hen ryk War dę ski, awan so wa ny

na sto pień in spek to ra, po wo ła ny zo stał na sta no wi sko

ko men dan ta PP Okrę gu I War szaw skie go. Przez 3 la ta

do wo dził naj więk szym gar ni zo nem po li cyj nym w kra ju,

li czą cym w po cząt kach lat dwu dzie stych ubie głe go stu -

le cia oko ło 2 tys. funk cjo na riu szy. Prze żył na jazd bol -

sze wi ków na Pol skę i „cud nad Wi słą”. Mi mo że w je go

okrę gu to czy ły się dzia ła nia wo jen ne, z peł nym po świę -

ce niem wy peł niał swo je obo wiąz ki bez po śred nio na te -

re nach przy fron to wych. 

10 mar ca 1922 r. nie spo dzie wa nie we zwa ny zo stał

do ga bi ne tu wi ce mi ni stra SW Ju liu sza Du ni kow skie go,

z któ re go rąk otrzy mał akt no mi na cyj ny na sto pień nad -

in spek to ra oraz roz kaz prze nie sie nia na no we sta no wi -

sko – za stęp cy ko men dan ta głów ne go PP. Jak pi sze

w swej książ ce, by ło to dla nie go du żym za sko cze niem,

gdyż w okre sie do wo dze nia Okrę giem nr I ni gdy nie

otrzy my wał żad nych po chwał ani od zna czeń, a zwierzch -

ni cy spra wia li wra że nie, jak by w ogó le nie in te re so wa ło

ich to, jak pra cu je po li cja w woj. war szaw skim. Po nie waż

za wsze uwa żał, że prze ło żo nym się nie od ma wia, stuk -

nął tyl ko ob ca sa mi i po dzię ko wał za za ufa nie.

22 mar ca 1922 r. wró cił na ul. No wy Świat, gdzie mie -

ści ła się Ko men da Głów na PP. Przez 7 lat i 2 mie sią ce

był za stęp cą trzech ko men dan tów głów nych: Mi cha ła

Ba je ra, Ma ria na Bo rzęc kie go i gen. Ja nu sza Ma le szew -

skie go. Z pew no ścią naj le piej mu się współ pra co wa ło

z tym dru gim, z któ rym łą czy ły go kil ku na sto let nie sto -

sun ki ko le żeń skie. Mu siał więc za pew ne moc no prze -

żyć rok 1926 i wy pad ki ma jo we w War sza wie, w wy ni ku

któ rych ko men dan ta Bo rzęc kie go zwol nio no ze sta no -

wi ska i aresz to wa no. Po tych wy da rze niach pra co wał

jesz cze 3 la ta, nim zde cy do wał się odejść na eme ry tu rę.

Zro bił to 4 lip ca 1929 r. Na py ta nie, dla cze go, nie zna -

la złem od po wie dzi w do stęp nych mi źró dłach.

Hen ryk War dę ski ze rwał też ze śro do wi skiem po li -

cyj nym. Nie na pi sał rów nież dal sze go cią gu swych po -

li cyj nych wspo mnień. Zmarł 21 lip ca 1951 ro ku, o czym

in for mu je le d wo wi docz na da ta na pły cie na grob nej.

Żona Eu ge nia prze ży ła go o 10 lat i je den dzień.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. An drzej Mi tu ra, ar chi wum
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W 2014 r. obchodziç b´dziemy 95. rocznic´
powołania polskiej Policji. To szczególna okazja, aby
z bogatej historii formacji przypomnieç tych, którzy
wybili si´ ponad przeci´tnoÊç.
W roku jubileuszowym chcemy na łamach
„Policji 997” zaprezentowaç Policjantów 95-lecia
– funkcjonariuszy z ró˝nych okresów naszej
paƒstwowoÊci: mi´dzywojnia, hitlerowskiej okupacji,
PRL-u i Polski współczesnej, demokratycznej
i niepodległej.
Mamy nadziej´, ˝e przy pomocy i podpowiedzi
Czytelników uda nam si´ wybraç bohaterów tamtych
lat. Policjantów i policjantki, którzy zapisali si´
w pami´ci nie tylko czynem niezwykłym (np. odwagà,
poÊwi´ceniem ˝ycia), ale równie˝ innymi przymiotami:
charakterem, intelektem, talentem.
JeÊli znacie takie osoby z policyjnego (milicyjnego)
Êrodowiska, prosimy o kontakt z redakcjà: 
e-mailowy: gazeta.listy@policja.gov.pl lub
telefoniczny: (22) 60-121-87, (22) 60-161-26.

Redakcja

Małżonkowie Wardęscy
pochowani zostali na
cmentarzu komunalnym
w Piotrkowie
Trybunalskim w dwóch
sąsiadujących ze sobą
grobach. Oba są
zaniedbane. Członkowie
miejscowego koła
Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów
Policyjnych, z prezesem
mł. insp. w st. spocz.
Włodzimierzem Alamą
(pierwszy z lewej)
na czele, postanowili
się nimi zaopiekować
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