
17 stycznia 1920 r., o godz. 11.30 wkroczyły do Leszna 
trzy kompanie 12 Pułku Strzelców Wielkopolskich 
oraz szwadron ułanów. Miasto zostało przyłączone 

do Polski zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego. 
Uroczyste przejęcie miasta nastąpiło 18 stycznia 1920 r. Wów-

czas pociągiem z Poznania do Leszna przybyli generał Józef 
Dowbór-Muśnicki,  wojewoda poznański dr Witold Celichow-
ski oraz przedstawiciel misji koalicyjnej pułkownik Marquet. 
Odbyła się uroczysta msza święta, podczas której kazanie wy-
głosił ks. proboszcz Paweł Steinmetz. Po mszy głos zabrali gen. 
J. Dowbór-Muśnicki i wojewoda Celichowski, w imieniu miesz-
kańców przemówili Adam Ruszczyński i Bronisław Świderski.

Przystąpiono do organizacji polskich władz lokalnych.  
Z Osiecznej przeniesiono do Leszna starostwo. Wybrano rad-
nych Rady Miejskiej w Lesznie. Wśród pierwszych zadań, ja-
kie stanęły przed nowymi władzami, było zapewnienie miesz-
kańcom powiatu ładu i porządku publicznego zapewniających 
bezpieczeństwo życia i mienia. Zapewne początkowo zadania 
tego podjęły się straże ludowe, znane z początków powstania 
wielkopolskiego, wkrótce zastąpione przez Żandarmerię Krajo-
wą byłej Dzielnicy Pruskiej. Niewiele wiemy na ten temat. Wia-
domo tylko, że zbudowano całą sieć posterunków Żandarmerii 
w powiecie, a Leszno stało się siedzibą objazdu. 

Opracował: Piotr Krzysztof Marszałek 

Widok na leszczyński Rynek podczas uroczystego przejęcia miasta  
w dni 18 stycznia 1920 r. 
Zbiory Archiwum Państwowego w Lesznie

Organizacja Żandarmerii podległej Komisa-
riatowi Naczelnej Rady Ludowej, 15 stycznia 
1919 r.
Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu

Gen. Józef Dowbór-Muśnicki  na Rynku podczas uroczystego przeję-
cia Leszna, 18 stycznia 1920r.
Zbiory Archiwum Państwowego w Lesznie

Członek Straży Ludowej, która początkowo 
pełniła funkcję policji
Zbiory Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu

Organizacja Żandarmerii podległej Komisa-
riatowi Naczelnej Rady Ludowej, 15 stycznia 
1919 r.
Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu



Wkrótce po formalnym przyłączeniu Wielkopolski do odradzającej się Polski, zaczęto wprowadzać ustawodawstwo obowiązujące 
na pozostałych obszarach Rzeczypospolitej. W tym także w zakresie formacji policyjnych. W dniu 25 lutego 1920 r. podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie byłej Dzielnicy Pruskiej Stanisław Połczyński podpisał rozporządzenie normujące tymczasową or-

ganizację Policji Państwowej byłej Dzielnicy Pruskiej. Zostało ono wydane „celem przygotowania wprowadzenia ustawy o policji państwo-
wej z dnia 24 lipca 1919 r.” Kolejnym krokiem było rozciągnięcie mocy obowiązującej wspomnianej już ustawy na obszar całej Dzielnicy 
Pruskiej. Policja Państwowa w Wielkopolsce przechodziła na etat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Na czele formacji stanął 
Komendant Policji Państwowej b. Dzielnicy Pruskiej – Wiktor Ludwikowski, stając się jednocześnie pomocnikiem Komendanta Głównego 
Policji Państwowej. Mianowania dokonywał minister spraw wewnętrznych. Komendant policji państwowej b. dzielnicy pruskiej podlegał, 
w zakresie służby bezpieczeństwa oraz czynności władz państwowych ministrowi dzielnicowemu. Natomiast w zakresie organizacji, zaopa-
trzenia, uzupełnień i wyszkolenia komendantowi głównemu policji. Wraz ze zmianą organizacji policji państwowej dokonano reorganizacji 
poznańskiego Prezydium Policji. Wydzielono z niego sprawy z zakresu policji mundurowej, wraz ze strukturą organizacyjną oraz sprawy 
kryminalne przekazując je do Komendy Policji Państwowej b. Dzielnicy Pruskiej. Pozostałe jednostki organizacyjne utworzyły Starostwo 
Grodzkie w Poznaniu. 
Proces tworzenia struktur Policji Państwowej w Wielkopolsce następował stosunkowo szybko. W dniu 1 lipca 1920 r. powołano komendanta 
okręgowego Policji Państwowej w Poznaniu, którym został W. Ludwikowski. Trzy dni później dokonano scalenia dotychczasowej Komendy 
Wojewódzkiej Policji Państwowej byłej Dzielnicy Pruskiej, Dowództwa I Brygady Żandarmerii Krajowej byłej dzielnicy Pruskiej i poznań-
skiej policji mundurowej w jednolitą Policję Państwową. Na dzień 14 lipca 1920 r. w siedzibie Komendy Okręgowej w Poznaniu wyznaczono 
termin posiedzenia komisji, której zadaniem było opracowanie reorganizacji terytorialnej województwa poznańskiego. W jej pracach uczest-
niczyli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Sądu Apelacyjnego, Starostwa Grodzkiego oraz szefowie działów Komendy Okręgowej. 
Prace komisji zakończyły się wkrótce, gdyż już dwa dni później 16 lipca 1920 r. Komendant Okręgowy Policji Państwowej w Poznaniu wydał 
rozkaz powołujący do życia Komendę Powiatową Policji Państwowej w Lesznie. Oznaczono ją liczbą rzymską VIII. Jej formalne utworzenie 
nastąpiło z dniem 23 lipca 1920 r. 
Opracował Piotr Krzysztof Marszałek

Rozkaz nr 1 Komendanta Okręgo-
wego Policji Państwowej inspekto-
ra Wiktora Ludwikowskiego z dnia 
6 lipca 1920 r. w sprawie powołania 
Komendanta Okręgowego Policji 
Państwowej na Okręg Poznański
Zbiory Archiwum Państwowego 
w Poznaniu

Rozkaz nr 3 Komendanta Okręgowego Policji Państwowej Wiktora Ludwikowskiego z dnia  
16 lipca 1920 r. dotyczący organizacji XI Okręgu Policji Państwowej, w tym utworzenia  
Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Lesznie oraz przydzielania  młodszego podkomi-
sarza Ludwika Złotogórskiego na komendanta powiatowego w Lesznie
Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu

Defilada oddziałów Policji Państwowej w Pozna-
niu, okres międzywojenny
Zbiory Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu

Pierwszy rozkaz komendanta po-
wiatowego młodszego podkomisa-
rza Ludwika Złotogórskiego  z dnia 
28 lipca 1920 r. dotyczący organi-
zacji Komendy Powiatowej Policji 
Państwowej w Lesznie 
Zbiory Archiwum Państwowego 
w Poznaniu

Inspektor Wiktor Ludwikowski, 
który od 21 czerwca 1920r. do  
1 stycznia 1921r. pełnił funkcję ko-
mendanta Okręgu IX Poznańskie-
go Policji Państwowej
Zbiory Komendy Wojewódzkiej  
Policji w Poznaniu



Siedzibę Komendy Powiatowej Policji Państwo-
wej usytuowano w istniejącym do dziś budynku  
w Alejach Krasińskiego numer 8. W latach 30-tych 

XX w. komendę przeniesiono na parter budynku ówczes-
nego Sądu Grodzkiego przy pl. Kościuszki 4. Na pierw-
szym piętrze tegoż budynku znajdowało się mieszkanie 
komendanta.

Pierwsza siedziba Komendy Powiatowej Policji Państwowej usytuowana 
w istniejącym do dziś budynku w Alejach Krasińskiego numer 8.
Zbiory Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

Komendant Powiatowy Policji Państwowej w Lesznie - komi-
sarz Kazimierz Wiśniewski z córką Krystyną w ogrodach Sądu 
Grodzkiego w Lesznie, około 1926 r.
Zbiory Komendy Miejskiej Policji w Lesznie i Archiwum 
Państwowego w Lesznie

Projekt budowy komendy policji z około 1914 r. 
niezrealizowany przez władze pruskie.
Zbiory Archiwum Państwowego w Lesznie

Projekt przebudowy więzienia miejskiego na areszt  
miejski i posterunek policji przy ul. Wałowej, czerwiec 
1926 r.
Zbiory Archiwum Państwowego w Lesznie

Pałac Sułkowskich przy placu Kościuszki. W okresie międzywojennym  
w budynku znajdował się Sąd Grodzki, a od lat 30 -tych XX w. także Komen-
da Powiatowa Policji Państwowej.
Zbiory Archiwum Państwowego w Lesznie

Pałac Sułkowskich przy placu Kościuszki. W okresie między-
wojennym w budynku znajdował się Sąd Grodzki, a od lat 30 
-tych XX w. także Komenda Powiatowa Policji Państwowej.
Zbiory Archiwum Państwowego w Lesznie



Komenda Powiatowa Policji w Lesznie objęła swym zasięgiem obszar dotychczasowych trzech objazdów Żandarmerii  
w Lesznie, Rawiczu i Gostyniu. Nowej Komendzie podlegały komisariaty utworzone w następujących miastach i wsiach: 
Rawiczu, Bojanowie, Jutrosinie, Szkaradowie, Białymkale, Wydawach, Dąbrówce, Trzeboszu, Miejskiej Górce, Gosty-

niu, Strumianach, Krobi, Poniecu, Lesznie, Osiecznej, Krzemieniewie, Rydzynie, Rojęczynie, Nowych Długich, Lasocicach, 
Zbarzewie i Wijewie. Początkowe dyslokacje posterunków były nieco inne. Planowane posterunki w Brennie, Niechodzie i Du-
binie zostały ostatecznie umiejscowione w Wijewie, Zbarzewie i Szkaradowie
W niedługim czasie liczba posterunków rozrosła się do 29. W październiku 1920 r. komendant okręgowy w Poznaniu utworzył 
nowe w: Piaskach, Pępowie, Domachowie, Sarnowej . Wkrótce powstały kolejne w: Książęcym Lesie i Lesznie - miasto oraz 
posterunki dworcowe w Lesznie i Rawiczu. W międzyczasie zlikwidowano posterunek w Strumianach. Wówczas też istniejące 
posterunki otrzymały odpowiednią numerację: Leszno - obwód (1), Osieczna (2), Rydzyna (3), Rojęczyn (4), Tarnowo (5), Wi-
jewo (6), Zbarzewo (7), Włoszakowice (8), Nowe Długie (9), Lasocice (10), Święciechowa (11), Krzemieniewo (12), Gostyń 
(13), Piaski (14), Krobia (15), Pępowo (16), Domachowo (17), Poniec (18), Rawicz - obwód (19), Wydawy (20), Białykał (21), 
Bojanowo (22), Trzebosz (23), Dąbrówka (24) Miejska Górka (25), Jutrosin (26), Szkaradowo (27), Sarnowa (28), Leszno - ko-
lej (29), Rawicz - kolej (30), Książęcy Las (31), Leszno - miasto (32) Zresztą liczba posterunków ulegała stałym zmianom
W marcu 1922 r. zlikwidowano posterunki w Wydawach, Dąbrówce, Trzeboszu, Rojęczynie, Tarnowej i Lasocicach, a utworzo-
no Rawicz – miasto. Z rozkazu komendanta powiatowego z dnia 20 października 1922 r. wynika, że było posterunków już tylko 
23. Brak jest jednak wskazania, kiedy i jakie posterunki zostały skasowane. Aktualny wykaz posterunków pojawia się dopiero  
w rozkazie nr III komendanta powiatowego policji z 30 lipca 1924 r. i wskazuje, że Komenda Powiatowa obejmowała 22 po-
sterunki. Zlikwidowany został posterunek w Książęcym Lesie, natomiast posterunki istniejące w Lesznie zostały połączone  
w jeden. Podobnie stało się w Rawiczu. Od tego momentu następuje stopniowe ograniczanie liczby istniejących posterunków. 
W początkach 1925 r. było ich 21, a w grudniu 1926 r. już tylko 19. Kolejne zmniejszenie liczby posterunków następuje  
w 1931 r. kiedy to pozostało ich 17. W następnych latach liczba posterunków uległa pewnemu zwiększeniu. Z dniem 1 czerwca  
1932 r. utworzono Komendę Powiatową Policji w Rawiczu, a 15 maja 1934 r. Komendę Powiatową w Gostyniu. W drugiej poło-
wie lat 30, do wybuchu wojny, Komenda Powiatowa w Lesznie obejmowała sześć posterunków: Leszno - miasto, Leszno - wieś, 
Osieczna, Rydzyna, Zbarzewo i Krzemieniewo, z siedzibą w Garzynie.
Opracował: Piotr Krzysztof Marszałek

Rozkaz nr 24  Komendanta Okręgo-
wego Policji Państwowej inspekto-
ra Wiktora Ludwikowskiego z dnia  
8 października 1920 r. o utworzeniu 
nowych posterunków
Zbiory Archiwum Państwowego 
w Poznaniu

Pismo Komendanta Powiatowego Po-
licji Państwowej w Lesznie komisa-
rza Konstantego Kubasika do starosty 
powiatowego w Rawiczu o likwidacji 
posterunku w Szkaradowie, 20 marca 
1931 r.
Zbiory Archiwum Państwowego 
w Poznaniu

Warunki przyjęcia do Policji Państwo-
wej, 4 marca 1924 r.
Zbiory Archiwum Państwowego 
w Poznaniu

Projekt planu osobowego najniższych funkcjonariuszy Poli-
cji Państwowej dla Powiatowej Komendy Policji Państwowej  
w Lesznie na rok 1925 przygotowany przez Komendanta Po-
wiatowego Policji Państwowej komisarza Ludwika Złotogór-
skiego
Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu

Pismo Komendanta Powiatowego Poli-
cji Państwowej w Lesznie podkomisarza 
Kazimierza Wiśniewskiego do starosty 
powiatowego w Rawiczu o likwida-
cji posterunku w Sarnowie, 12 grudnia  
1931 r.
Zbiory Archiwum Państwowego 
w Poznaniu

Pismo Komendanta Powiatowego Policji 
Państwowej w Lesznie komisarza  Ludwi-
ka Złotogórskiego do starosty powiatowego  
w Rawiczu informujące o ćwiczeniach  
musztry policyjnej, chwytów policyjnych 
oraz sposobu szkolenia, 29 października  
1926 r.
Zbiory Archiwum Państwowego w Pozna-
niu Wzór - słup wskazujący miejsce po-

sterunku Policji Państwowej
Zbiory Archiwum Państwowego 
w Poznaniu



W pierwszym rozkazie z 28 lipca 1920 r. komendant powiato-
wy komisarz Ludwik Złotogórski nakazał wszystkim poste-
runkom gromadzenie zbiorów rozkazów komendantów okrę-

gowego i powiatowego oraz Dziennika Urzędowego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Orędownika Powiatowego. W rozkazie znalazły się także 
zalecenia dotyczące prowadzenia właściwej dokumentacji biurowej i od-
powiednich raportów oraz zasad ich przesyłania do komendy powiatowej  
i starostów. Podobnych instrukcji nie brakowało i później. Zwracano uwagę 
komendantom posterunków, aby dbali o podnoszenie stanu wiedzy podległych 
funkcjonariuszy. Przypominano o konieczności nie tylko upowszechniania 
wszystkich obowiązujących instrukcji i procedur, ale także stosowania ich  
w codziennej praktyce. Szefowie posterunków mieli obowiązek stałego or-
ganizowania szkoleń. Pomocą w tym zadaniu służyły podręczniki wydawane 
pod auspicjami Komendanta Głównego Policji Państwowej. 
Zakres obowiązków policjantów określały głównie przepisy ustawowe. Wiele 
jednak zadań było narzucanych przez różne instytucje rządowe i samorządowe. 
Podstawowe czynności policjantów obejmowały działania prewencyjne prze-
ciwko przestępczości, prowadzenie dochodzeń, zastępstwo oskarżycielskie 
przed sądem, konwojowanie przestępców. Drugą grupę stanowiły działania 
chroniące ład i porządek publiczny. Dotyczyły one przestrzegania przepisów 
ruchu drogowego, sanitarnych, czystości na ulicach, porządku na targowi-
skach. Obserwowano działalność różnych organizacji społecznych i politycz-
nych. Szczególną uwagę policja leszczyńska zwracała na organizacje mniej-
szości niemieckiej. Obserwacji podlegały również zebrania  stowarzyszeń. 
Z czynności tych sporządzane były comiesięczne raporty.

Opracował: Piotr Krzysztof Marszałek 

Załącznik do rozkazu nr 11 Komendanta Okręgowego Policji Państwowej inspek-
tora Wiktora Ludwikowskiego – Krótka instrukcja dla policjanta pełniącego służbę  
na ulicy
Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu

Inspekcja Komendy Powiatowej Policji Państwowej  
w Lesznie, w płaszczu letnim Komendant Powiatowy Po-
licji Państwowej w Lesznie komisarz Konstanty Kubasik, 
lata 1926-1931
Zbiory Komendy Miejskiej Policji w Lesznie i Archiwum 
Państwowego w Lesznie

Pismo komendanta powiatowego komisarza 
Konstantego Kubasika do starostów w Lesznie, 
Gostyniu i Rawiczu informujące o mającej się 
odbyć odprawie komendantów posterunków  
z powiatów leszczyńskiego, gostyńskiego i ra-
wickiego, 18 czerwca 1927 r.
Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu

Załącznik do rozkazu nr 11 Komendanta Okręgowego Policji Państwowej inspekto-
ra Wiktora Ludwikowskiego – Krótka instrukcja dla policjanta pełniącego służbę  
na ulicy
Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu

Wypracowanie posterunkowego Walentego 
Zimnego z Rawicza na temat warunków w ja-
kich pełnią służbę funkcjonariusze Policji Pań-
stwowej, 19 sierpnia 1930 r.
Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu



W okresie 20-lecia międzywojennego Lesz-
no odwiedzały ważne osobistości Rze-
czypospolitej. 23 maja 1925r. w mieście   

przebywał Prezydent Rzeczypospolitej Stanisław  
Wojciechowski. W lipcu 1927 roku w Lesznie  gościł   
Prezydent Ignacy Mościcki, który zatrzymał się tu  
w drodze z Racotu do Rawicza.  W maju 1939 r. Lesz-
no odwiedził  marszałek Edward Rydz-Śmigły oraz 
biskup polowy Wojska Polskiego ksiądz  Józef Gaw-
lina. Wszystkie te wizyty zabezpieczali policjanci  
Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Lesz-
nie. 

Wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława Wojciechow-
skiego, policjanci Komendy Powiatowej Policji Państwowej 
pilnują porządku podczas uroczystości powitania, Leszno  
23 maja 1925 r.
Zbiory Archiwum Państwowego w Lesznie

Rozkaz poufny nr 1 dotyczący za-
bezpieczenia wizyty prezydenta Sta-
nisława Wojciechowskiego, 17 maja  
1925 r.
Zbiory Archiwum Państwowego 
w Poznaniu

Wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława Wojciechow-
skiego, policjanci Komendy Powiatowej Policji Państwowej pil-
nują porządku podczas uroczystości powitania, Leszno 23 maja  
1925 r.
Zbiory Archiwum Państwowego w Lesznie

Uroczyste powitanie prezydenta Stanisława Wojciechowskie-
go w Lesznie, drugi od lewej Komendant Powiatowy Policji 
Państwowej w Lesznie komisarz Ludwik Złotogórski, 23 maja 
1925 r.
Zbiory Archiwum Państwowego w Lesznie

Uroczyste powitanie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 
w Lesznie, za prezydentem w drugim rzędzie pierwszy od lewej 
Komendant Powiatowy Policji Państwowej w Lesznie komisarz 
Ludwik Złotogórski, 23 maja 1925 r. 
Zbiory Archiwum Państwowego w Lesznie

Wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego z małżonką w Lesz-
nie, pierwszy od lewej  Komendant Powiatowy Policji Państwo-
wej w Lesznie komisarz Konstanty Kubasik, lipiec 1927 r.
Zbiory Komendy Miejskiej Policji w Lesznie i Archiwum Pań-
stwowego w Lesznie

Wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego (pośrodku w kapeluszu 
i płaszczu) z małżonką na obozie harcerskim w okolicach Leszna 
pierwszy z prawej  Komendant Powiatowy Policji Państwowej  
w Lesznie komisarz Konstanty Kubasik, lipiec 1927 r.
Zbiory Komendy Miejskiej Policji w Lesznie i Archiwum Państwo-
wego w Lesznie



Każdego roku policja państwowa obchodziła różnego  
rodzaju święta i uroczystości. Komenda Powiatowa Policji 

Państwowej w Lesznie także obchodziła święto 11 listopada - 
rocznicę powstania Policji Państwowej. Policjanci organizowali 
także rodzinne majówki oraz zabawy karnawałowe.

Majówka  funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji Państwowej 
w Lesznie wraz z rodzinami, w pierwszym rzędzie pośrodku w ubraniu 
cywilnym siedzi Komendant Powiatowy Policji Państwowej w Lesznie 
komisarz Konstanty Kubasik z żoną Zofią , lata 1926-1931 
Zbiory Komendy Miejskiej Policji w Lesznie i Archiwum Państwowego  
w Lesznie 

Zabawa karnawałowa policjantów w Hotelu Miejskim, Leszno około  
1937 r.
Zbiory Komendy Miejskiej Policji w Lesznie i Archiwum Państwowego w 
Lesznie 

Rozkaz nr 238 Komendanta Głównego Poli-
cji Państwowej pułkownika Maleszewskiego  
z okazji 11 listopada święta Policji Państwo-
wej, 11 listopada 1927 r.
Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu

Rozkaz nr 79 Komendanta Powiatowego 
Policji Państwowej w Lesznie podkomisa-
rza Kazimierz Wiśniewskiego w związku  
z obchodami 11 listopada święta Policji Pań-
stwowej, Leszno, 11 listopada 1931 r.
Zbiory Archiwum Państwowego w Lesznie

Okólnik nr 1235  Komendy Głównej Policji w związku z upływem 10 lat od chwili 
powstania pierwszej polskiej organizacji bezpieczeństwa publicznego, Warszawa,  
6 sierpnia 1925 r.
Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu

Pismo Komendanta Powiatowego Policji  Pań-
stwowej w Lesznie komisarza Ludwika Złoto-
górskiego do starosty powiatowego w Rawiczu 
w sprawie powołania Obywatelskiego Komitetu 
Obchodów Dziesięciolecia Polskiej Policji Pań-
stwowej oraz przyjęcie patronatu nad świętem,  
28 sierpnia 1925 r.
Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu



Konstanty Kubasik - ur. 23.04. 1890 r. w Zie-
lątkowie, powiat gnieźnieński, w domu Jana  
i Marii z Ołtarzewskich. Do szkoły powszech-
nej uczęszczał w Gnieźnie. Tam też brał udział 
w strajku szkolnym w 1901 r. Po ukończeniu 
szkoły w 1904 r. rozpoczął pracę jako prak-
tykant w biurze adwokackim i notarialnym.  
W tym też czasie należał do organizacji mło-
dzieżowej Sokoła. W 1912 r. został powoła-
ny do armii niemieckiej, jako poborowy. Brał 
udział w I wojnie światowej na froncie zachod-
nim w Belgii i Francji. Z wojska został zwol-

niony z dniem 10.08.1917 r. na skutek odniesionych ran.  Po powrocie 
z frontu zamieszkał w Ostrowie i pracował jako sekretarz adwokacki. 
W listopadzie 1918 r., po przewrocie politycznym w Berlinie, wstą-
pił ochotniczo do organizowanych oddziałów Straży Ludowej. Po 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego walczył w Ostrowie. Z dniem 
2.07.1919 r. wstąpił ochotniczo do Żandarmerii Krajowej b. Dziel-
nicy Pruskiej początkowo w stopniu wachmistrza, a następnie wach-
mistrza powiatowego. W dniu 18.12.1919 r. otrzymał awans na pod-
porucznika Żandarmerii. Służył w Sekcji Sądownictwa Dowództwa 
I Brygady Żandarmerii Krajowej byłej Dzielnicy Pruskiej, a później 
przeszedł do Inspekcji Okręgowej w Dowództwie Żandarmerii w Po-
znaniu. W dniu 1.01.1920 r. złożył egzamin maturalny przed komi-
sją wojewódzką w Poznaniu. Z dniem 1.07.1920 r. został przejęty na 
etat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Policji Państwowej byłej 
Dzielnicy Pruskiej w stopniu komisarza i objął tymczasowe szefostwo 
Działu III (Szkoła) oraz Działu V (Rezerwa Okręgu) w nowotworzo-
nej Komendzie Okręgowej Policji Państwowej w Poznaniu. W okre-

sie od 11 lipca do 4 października 1920 r. był w składzie Okręgowej 
Komisji Dyscyplinarnej. Po 18.07.1920 r. był już tylko wykładowcą 
w Okręgowej Szkole Policyjnej w Poznaniu. Od 5.02.1921 r. był ko-
mendantem powiatowym Policji Państwowej w Gnieźnie, a następnie 
od 1.12.1922 r. komendantem powiatowym w Czarnkowie. W dniu 
1.01.1924 r. został mianowany komendantem powiatowym w Śro-
dzie, a od 1.08.1924 r. komendantem powiatowym w Ostrowie. Od 
dnia 30.11.1926 r. był komendantem powiatowym Policji Państwowej 
w Lesznie. Z dniem 8.10.1931 r. został przeniesiony na komendanta 
powiatowego do Przasnysza w województwie warszawskim i na sta-
nowisku tym pozostawał do dnia 6.02.1933 r., gdy został zwolniony  
z zajmowanego stanowiska i pozostawiony w dyspozycji komendan-
ta głównego PP. Pozostawał jednak nadal w Przasnyszu. Ostatecznie  
z dniem 31.03.1933 r. został mianowany komendantem komisariatu  
w Tarnopolu, a później komendantem powiatowym w Kopaczyńcach 
w województwie tarnopolskim. Z dniem 5.08.1936 r. został zwolniony 
z zajmowanego stanowiska i ze względu na dobro służby, przeniesiony 
w stan nieczynny. Od dnia 20.02.1937 r. został przywrócony do służby 
czynnej i przeniesiony do komendy powiatowej w Bielsku Podlaskim, 
a z dniem 29.09.1938 r. do Inowrocławia na komendanta miasta. Tam 
też pozostał do wybuchu wojny. Po 3.09.1939 r. wycofywał się z całą 
policją województwa pomorskiego w kierunku południowo-wschod-
nim. Dotarł do Lwowa i tam się ukrywał. Został aresztowany przez 
NKWD w marcu 1940 roku i wkrótce rozstrzelany. Miejsca pochówku 
nie udało się do tej pory ustalić. Był odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi w 1930 r., Medalem za Wojnę 1918-1921 w 1929 r. i Medalem 
Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości w 1929 r.
Opracował: Piotr Krzysztof Marszałek 

Ludwik Złotogórski - ur. 15.08.1888 r.  
w miejscowości Drewno niedaleko Żnina 
w rodzinie Józefa i Rozalii z domu Prie-
be. W rodzinnej wsi ukończył szkołę lu-
dową, a następnie Szkołę Rolniczą w Żni-
nie, gdzie uzyskał maturę w 1907 r. Rok 
później opuścił gospodarstwo rodziców. 
Nie wiemy jednak co robił do 1918 r. Za-
pewne brał udział w I wojnie światowej  
w szeregach armii niemieckiej. Uczest-
niczył w walkach w czasie  Powsta-
nia Wielkopolskiego. W okresie 1.01.–  

4. 04.1919 r. był komendantem miasta Gąsawa oraz uzyskał awans 
na podporucznika Wojska Polskiego. Z dniem 5.04.1919 r. został od-
komenderowany do Dowództwa Żandarmerii Krajowej byłej Dziel-
nicy Pruskiej w stopniu starszego żandarma, a trzy dni później został 
przydzielony do objazdu w Pleszewie. Z dniem 25.06.1919 r. objął 
objazd w Jutrosinie w powiecie rawickim. W międzyczasie został 
awansowany do stopnia wachmistrza. W czasie służby ukończył kurs 
w Szkole Żandarmerii w Poznaniu. Z dniem 1.07.1920 r. został prze-
jęty do Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej byłej Dzielnicy 
Pruskiej w stopniu młodszego podkomisarza i mianowany komen-

dantem powiatowym Policji Państwowej w Lesznie. Podczas służby  
w Lesznie awansował z dniem 1. 02.1921 r. na podkomisarza,  
a z dniem 1.07.1922 r. na komisarza. Obowiązki pełnił do dnia 
30.11.1926 r., kiedy to został przeniesiony na komendanta powia-
towego do Ostrowa. Z dniem 1.08.1938 r. został przeniesiony na 
stanowisko komendanta powiatowego do Nowego Tomyśla. W dniu 
02.09.1939 r. wraz z całą policją powiatu ewakuował się w kierun-
ku wschodnim razem z cofająca się Armią „Poznań”. Jego udział  
w walkach września 1939 r. nie jest znany. Wiadomo tylko, że 
był poszukiwany przez Gestapo i musiał się ukrywać. Przez 
całą okupację niemiecką przebywał w Radomiu pod przybra-
nym nazwiskiem Paweł Liberski i w okresie od 11.11.1939 r. do  
17.01.1945 r. pracował w firmie żelaznej K. Sołtysiaka, jako jej kie-
rownik. Po wyzwoleniu w dniu 18.01.1945 r. zgłosił się do Miej-
skiej Komendy Milicji Obywatelskiej w Radomiu, gdzie objął sze-
fostwo referatu paszportowego. Na tym stanowisku pozostawał do  
5.06.1945 r. Po zakończeniu działań wojennych wrócił do Nowe-
go Tomyśla i z dniem 01.10.1945 r. zatrudnił się w tamtejszym 
Starostwie  Powiatowym.  Został  szefem  referatu  karno-administracyjnego. 
W dniu 12.06.1945 r. wstąpił do PPR. Zmarł 12.03.1954 r. w No-
wym Tomyślu.
Opracował: Piotr Krzysztof Marszałek 

Pismo komendanta powiatowego komisarza Ludwika Złoto-
górskiego do starosty leszczyńskiego informujące o przeniesie-
niu go na stanowisko komendanta powiatowego do Ostrowa 
Wielkopolskiego, Leszno, 24 listopada 1926 r.
Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu

Pismo komisarza Konstantego Kubasika do starosty rawickiego  
informujące o przeniesieniu go na stanowisko Komendanta Powiatowego 
Policji Państwowej w Lesznie
Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu



Ignacy Wawrzyniak - ur. 24.01.1892 r. w Pięcz-
kowie w powiecie Średzkim. Naukę w szkole lu-
dowej rozpoczął w rodzinnej wsi w roku 1898  
i ukończył ją w marcu 1906 r. W roku 1907 pod-
jął pracę na pruskich kolejach, na odcinku dro-
gowym Miłosław, w powiecie wrzesińskim.  Po 
dwóch latach pracy, szukając lepszych zarobków, 
podejmuje pracę rębacza w jednej z kopalń węgla 
kamiennego w Bochum w Westfalii. Jako górnik 
pracował do 1912 r. kiedy to został powołany do 

odbycia służby wojskowej. Pruskie władze wojskowe odkomendero-
wały go do orkiestry I batalionu 137 p. p. w Hagenau (obecnie Ha-
geuenau we francuskiej Alzacji). W latach I wojny światowej służył 
w żandarmerii polowej. Po zakończeniu wojny na krótko powrócił 
do pracy na kolei w charakterze zwrotniczego. W marcu 1919 r. de-
cyzją władz Naczelnego Komisariatu Ludowego w Poznaniu został 
powołany do Żandarmerii Krajowej b. Dzielnicy Pruskiej i z dniem  
5.03.1919 r. objął Komisariat Żandarmerii w miejscowości Lubosz, 
w powiecie Międzychód. Z dniem 1.07.1920 roku został wcielony do 
Policji Państwowej i mianowany komendantem posterunku we Wron-
kach. 1.02.1927 r. został przeniesiony na stanowisko komendanta po-
sterunku w Gostyniu. Przeszedł wiele szkoleń m. in. w roku 1920 
ukończył kurs dla Żandarmerii Krajowej, w roku 1925 odbył kurs dla 
przodowników Policji Państwowej, a także w Szkole dla Szeregowych 
Policji Państwowej w Żyrardowie w 1930 r. i w tym samym roku  
w Głównej  Szkole Gazowej w Warszawie, zawsze otrzymując wy-
sokie oceny. Po ukończeniu szkół policyjnych został przeniesiony  
z dniem 20.03.1931 r. do Leszna w charakterze instruktora powia-
towego na powiaty: leszczyński, rawicki i gostyński. Od 8 maja  
1935 r. pełnił funkcję komendanta posterunku w Lesznie, gdzie służył 
do wybuchu II wojny światowej.  W dniu 2.09.1939 r., zarządzeniem 
władz wojskowych policja z Leszna została ewakuowna w kierun-
ku na Warszawę i cofała się wraz z oddziałami Armii „Poznań”. Do 
Warszawy dotarł w dniu 8 września i wszedł do składu osobowego  

26 lwowskiego pułku piechoty, operującego w rejonie Praga - Gro-
chów, w charakterze żandarma polowego. W dniu 15.09.1939 r. został 
postrzelony w prawe przedramię. Rana ta już na zawsze ograniczyła 
zdolności ruchowe prawej ręki. W jednostce tej służył do chwili kapi-
tulacji stolicy w dniu 29.09.1939 r. Do Leszna powrócił po wygojeniu 
się rany, skąd w dniu 14 listopada niemiecki Urząd Pracy w Lesznie 
skierował go do pracy w charakterze robotnika gorzelnianego i rol-
nego w majątku Jürtsch (obecnie Jurcz leżący między Lasowicami 
a Zaborową, 10 km od drogi łączącej Wrocław z Lubinem). W dniu  
03.01.1940 r. został stamtąd odwołany przez żandarmerię niemiecką 
w Lesznie, a w trzy dni później odkomenderowany do żandarmerii  
w Krakowie. Z Krakowa został przekazany do komendy powiatowej 
Policji Państwowej „granatowej” w Jaśle, gdzie mianowano go ko-
mendantem posterunku w Żmigrodzie Nowym. W lutym 1941 r. zo-
stał wyznaczony na komendanta obwodowego, obejmującego poste-
runki w Żmigrodzie, Osieku, Dębowcu i Tarnowcu. Na stanowisku 
tym pełnił służbę do września 1944 r., gdy do rejonów tych zbliżała się 
armia sowiecka. Po wkroczeniu wojsk sowieckich został aresztowany 
przez NKWD i osadzony w więzieniu w Nowym Sączu, a następnie 
wywieziony na Ukrainę do Doniecka, gdzie pracował w kopalniach. 
Do Leszna powrócił późnym latem 1945 r. i od 15 września tego roku 
rozpoczął pracę w Zarządzie Gminnym w Święciechowe. Został zre-
habilitowany jako były funkcjonariusz Policji Państwowej z dniem 
31.12.1946 r. Na skutek reorganizacji w funkcjonowaniu samorządu 
lokalnego został zwolniony. Mimo podejmowanych starań nie mógł 
znaleźć pracy w administracji państwowej. Od 1.10.1950 r. podejmu-
je pracę w Spółdzielni Inwalidów im. M. Kopernika w Lesznie jako 
pracownik fizyczny. Na emeryturę przechodzi z dniem 30 czerwca  
1958 r. Zmarł 1.02.1964 r. w Lesznie. Był też wielokrotnie odznaczany 
m. in. Krzyżem Walecznych, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem 
za Wojnę 1918-1921. Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepod-
ległości.
Opracował: Piotr Krzysztof Marszałek 

Kazimierz Wiśniewski - ur. 15.01.1893 r. w Kro-
toszynie, powiat Szubin, w rodzinie Stanisława  
i Franciszki z domu Łożyńskiej. Uczęszczał do  
7  klasowej szkoły ludowej w Mamliczu, w po-
wiecie szubińskim, którą ukończył w 1907 r. Tam 
też uczestniczył w 1901 r. w strajku szkolnym pol-
skich dzieci. W roku 1908 rozpoczął naukę jako 
kupiec w niemieckiej firmie „R. Sch. Samelson 
u. Sohn” w Pakości w powiecie mogileńskim. 
Jednocześnie uczył się w tamtejszym gimnazjum 

kupieckim. Po zakończeniu nauki pracował nadal we wspomnianej fir-
mie osiągając m. in. stanowisko kierownika przedsiębiorstwa. W dniu 
9.05.1915 r. został powołany do służby w armii niemieckiej i wysłany 
na front rosyjski. Od połowy 1916 r. walczył na froncie zachodnim. 
Po powrocie z frontu podjął pracę w tej samej firmie kupieckiej, gdzie 
zastało go Powstanie Wielkopolskiego. Wstąpił do oddziału ochotni-
ków organizowanego w Pakości i walczył w okolicach Inowrocławia.  
W dniu 24.04.1919 r. ochotniczo zgłosił się do Obrony Krajowej  
w Poznaniu i z II baonem wyruszył w okolice Rawicza. Tam też wal-
czył w ramach 7 kompanii 159 Pułku Strzelców Wielkopolskich.  
W końcu lutego 1920 r. odszedł z wojska na własną prośbę i z dniem 
1.03.1920 r. rozpoczął pracę w Głównym Urzędzie Ceł w Poznaniu. 
Od 1 sierpnia tego roku przeszedł do służby w Żandarmerii Krajowej b. 
Dzielnicy Pruskiej, a następnie do Policji Państwowej. W tym samym 
miesiącu złożył egzamin przed Komisją dla aspirantów oficerskich.  
W  dniu  1.10.1920  r.  otrzymał  nominację  na  aspiranta  Policji  Państwowej,  
a w dniu 1.07.1924 r. na podkomisarza. W marcu 1934 r. otrzymał no-
minację na komisarza Policji Państwowej. Pierwszy przydział w policji 
otrzymał do Nowego Tomyśla. Od dnia 14.03.1921 r. został przeniesio-
ny do Komendy Policji Państwowej na m. Poznań, gdzie służył w Ko-
misariacie Kolejowym Miasteczko. Od 1.01.1922 r. p. o. komendanta 

powiatowego w Kościanie. Od 18.04.1922 r. komendant powiatowy  
w Szamotułach. Następnie służył w, a od 20.08.1925 r. w Kępnie, jako 
komendant powiatowy. W dniu 8.10.1931 r. objął funkcję komendanta 
powiatowego Policji Państwowej w Lesznie. Na stanowisku tym pozo-
stał już do wybuchu wojny. Za swoją służbę był odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, Medalem za Wojnę 1918-1921 i Medalem X-lecia 
Odzyskanej Niepodległości. Z dniem 1.09.1939 r. wraz z całą policją 
powiatu wszedł w skład sił zbrojnych. Z oddziałami Armii „Poznań” 
wycofywał się z terenu Wielkopolski. Brał udział w bitwie nad Bzu-
rą, gdzie dostał się do niewoli niemieckiej. Z prowizorycznego obo-
zu jenieckiego udało mu się zbiec i połączyć z rodziną ewakuowaną 
do Lublina. Około października 1939 r. powrócił wraz z rodziną do 
Szamotuł i zamieszkał w domu teściów, gdyż w Lesznie poszukiwany 
był przez Gestapo. Podjął wówczas pracę w przejętym przez Niem-
ców „VESTA” Towarzystwie Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia  
i Gradobicia w Poznaniu (Posensche Feuersozietät), jako agent ubez-
pieczeniowy. Po wysiedleniu teściów do Generalnego Gubernatorstwa 
w dniu 13.03.1940 r. wraz z najbliższą rodziną pozostawał w ukryciu. 
W dniu 7.01.1943 r., na skutek denuncjacji, został aresztowany przez 
Gestapo. Początkowo był przesłuchiwany w siedzibie tajnej policji  
w Szamotułach. Wkrótce przewieziony został do więzienia gestapo zor-
ganizowanego w dawnym „Domu Żołnierza” w Poznaniu, a następnie 
do więzienia w Forcie VII w Poznaniu, gdzie przebywał od 20 stycz-
nia w celi nr 39. W dniu 17.02.1943 r. przeniesiono go do więzienia 
przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu. Stamtąd w dniu 6.06.1943 r. został 
przewieziony do więzienia na ulicy Daniłłowiczowskiej w Warszawie, 
a w dniu 6 lipca przetransportowany do Obozu Koncentracyjnego na 
Majdanku, gdzie nadano mu numer obozowy 16931. Tam też zmarł  
z wycieńczenia 1.10.1943 r.
Opracował: Piotr Krzysztof Marszałek 



Obsadę personalną jednostek policyjnych działających na terenie 
podległym Komendzie Powiatowej trudno jest ustalić. Zachowało 
się niezbyt wiele dokumentów mówiących o składzie osobowym. 

Reskryptami komendanta okręgu poznańskiego z dnia 28 grudnia 1923 r.  
i 10 czerwca 1924 r. ustalono etat osobowy obejmujący 3 starszych  
przodowników, 9 przodowników, 22 starszych posterunkowych, 87 poste-
runkowych i 121 pozostałych funkcjonariuszy. Najliczniej obsadzone były 
posterunki w Lesznie (48), Rawiczu (44) i Gostyniu (22), co zrozumiałe 
zważywszy, że miasta te należały do największych na terenie działania 
Komendy, były też siedzibami władz powiatowych. Pamiętać również na-
leży, że Leszno i Rawicz były niezwykle ważnymi węzłami kolejowymi. 
W późniejszych latach liczba funkcjonariuszy systematycznie malała. Po-
wodów było kilka. Utworzenie odrębnych komend w Rawiczu i Gostyniu, 
stałe zmniejszanie się środków budżetowych na policję, znaczna fluktuacja 
stanów osobowych. Według stanu na dzień 1 września 1939 r. Komenda 
leszczyńska liczyła 42 funkcjonariuszy policji - 1 oficera, 10 podoficerów 
i 31 szeregowych.
Opracował: Piotr Krzysztof Marszałek 

Komisarz Konstanty Kubasik - Komendant Powiatowy Policji 
Państwowej w Lesznie w otoczeniu funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej w Lesznie i Posterunku Policji Leszno – miasto, 
1926-1931
Zbiory Komendy Miejskiej Policji w Lesznie i Archiwum Pań-
stwowego w Lesznie

Ewidencja stanu osobowego Komendy Powiatowej Policji Pań-
stwowej w Lesznie, po 1935 r. 
Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu

Ewidencja stanu osobowego Komendy Powiatowej Policji Pań-
stwowej w Lesznie, po 1935 r. 
Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu
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Wykaz stanu faktycznego jednostek w dniu 1 września  
1939 r.
Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu



Wynagrodzenia policjantów przedwojennych nie były 
wysokie. Ogromne znaczenie miała wzajemna po-
moc świadczona  przez  funkcjonariuszy.  Istotną  

rolę  odgrywało  stowarzyszenie „Rodzina Policyjna”.  Głównym 
celem  stowarzyszenia było popieranie wdów i sierot po zmarłych   
i  poległych policjantach. Co miesiąc odbywały się spotkania żon  
policjantów. Uczono się gotować, wymieniano przepisy, zapo-
znawano się z nowinkami dotyczącymi opieki nad dziećmi. Or-
ganizowane były także majówki dla rodzin policjantów. Dzieci 
policjantów przygotowywały również jasełka bożonarodzeniowe, 
były także obdarowywane świątecznymi paczkami. 

W Lesznie działało Koło ”Rodziny Policyjnej”. Obejmowa-
ło ono teren powiatu leszczyńskiego i gostyńskiego. Przewod-
niczącą koła była każdorazowo żona komendanta powiatowego.  
W 1933 r. jego przewodniczącą była Zofia Wiśniewska, sekreta-
rzem Maria Jakubowska (później Maria Piątkowa), a skarbniczką 
Stanisława Wilczyńska. Koło liczyło 61 członkiń zwyczajnych  
i 8 członków nadzwyczajnych. Statut zgłoszono do starosty po-
wiatowego 17 marca 1934 r.
Opracował: Piotr Krzysztof Marszałek  i Elżbieta Olender

Spotkanie noworoczne dla dzieci rodzin policyjnych, w pierwszym 
rzędzie pośrodku siedzi Komendant Powiatowy Policji Państwo-
wej w Lesznie komisarz Konstanty Kubasik z żoną Zofią i córką 
Barbarą, Leszno styczeń 1928 r.
Zbiory Komendy Miejskiej Policji w Lesznie i Archiwum Państwo-
wego w Lesznie 

Jasełka organizowane przez dzieci z rodzin policyjnych, Leszno, 
styczeń 1930 r.
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Spotkanie noworoczne dla dzieci rodzin policyjnych, w środku sie-
dzi Komendant Powiatowy Policji Państwowej w Lesznie komisarz 
Kazimierz Wiśniewski z żoną Zofią i synem Marianem, Leszno, 
styczeń 1932 r.
Zbiory Komendy Miejskiej Policji w Lesznie i Archiwum Państwo-
wego w Lesznie 

Kolonia dla dzieci z rodzin policyjnych z Komendy Powiatowej Po-
licji Państwowej w Lesznie, w ostatnim rzędzie pośrodku w ubraniu 
cywilnym  Komendant Powiatowy Policji Państwowej w Lesznie ko-
misarz Konstanty Kubasik, około 1926-1931 r.
Zbiory Komendy Miejskiej Policji w Lesznie i Archiwum Państwowe-
go w Lesznie 

Spotkanie przewodniczących Kół Stowarzyszenia „Rodzina Poli-
cyjna” z Aleksandrą Piłsudską żoną marszałka Józefa Piłsudskie-
go, w ostatnim rzędzie druga od lewej Zofia Kubasik żona komen-
danta, Belweder, styczeń 1933 r.
Zbiory Komendy Miejskiej Policji w Lesznie i Archiwum Państwo-
wego w Lesznie 

Arkusz rejestru stowarzyszeń dotyczą-
cy „Rodziny Policyjnej” w Lesznie,  
1933-1934
Zbiory Archiwum Państwowego 
w Lesznie 

Pismo przewodniczącej stowarzyszenia 
„Rodzina Policyjna”  Zofii Wiśniewskiej 
do starosty powiatowego w Lesznie z proś-
bą o zarejestrowanie stowarzyszenia, Lesz-
no, 29 grudnia 1933 r. 
Zbiory Archiwum Państwowego w Lesznie 



Policja leszczyńska działała do chwili wybuchu woj-
ny we wrześniu 1939 r. Z tym momentem stała się 
częścią sił zbrojnych, a rodziny funkcjonariuszy 

podlegały ewakuacji z zagrożonych terenów w pierw-
szym rzucie. Komenda powiatowa została ewakuowana 
z Leszna w dniu 2 września 1939 i wraz z oddziałami 
Armii „Poznań” rozpoczęła odwrót na Warszawę. Część 
policjantów, jak komendant powiatowy komisarz Kazi-
mierz Wiśniewski, brała udział w walkach z Niemcami 
pod Kutnem. Inni policjanci jak komendant Leszna star-
szy przodownik Ignacy Wawrzyniak, brała udział w obro-
nie Warszawy. Natomiast część, jak przodownik Ludwik 
Jankowiak, ewakuowała się na wschód, gdzie znalazła się 
w sowieckich łagrach i została zamordowana. 

Policjanci Komendy Powiatowej Policji Państwowej  
w Lesznie zamordowani wiosną 1940 r. w Twerze i na 
Ukrainie: przodownik Ludwik Jankowiak, przodownik 
Karol Policzkiewicz, posterunkowy Aleksy Samotejkin, 
przodownik Joachim Sobek, starszy posterunkowy Fran-
ciszek Staśkowiak.

Policjanci pracujący wcześniej w Komendzie Powiato-
wej Policji Państwowej w Lesznie zamordowani wiosną 
1940 r. w Twerze i na Ukrainie: komisarz Konstanty Ku-
basik, starszy posterunkowy Jan Litka, starszy posterun-
kowy Franciszek Nadstawek, starszy posterunkowy Leon 
Skorupka, przodownik Marcin Słowiński, starszy poste-
runkowy Jan Kanty Szymański.

Pismo Komendanta Powiatowego Policji Pań-
stwowej podkomisarza Kazimierza Wiśniew-
skiego do starosty powiatowego w Lesznie  
o przeniesieniu na posterunek w Rydzy-
nie w charakterze komendanta przodowni-
ka Ludwika Jankowiaka, Leszno, 27 czerwca  
1932 r.
Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu

Starszy posterunkowy Franciszek Staś-
kowiak (ur. 14 I 1887 r.) - zamordowa-
ny w Twerze 
Zbiory Archiwum Państwowego 
w Lesznie

Pismo Komendanta Powiatowego Policji Pań-
stwowej komisarza Kazimierza Wiśniewskie-
go do starosty powiatowego w Lesznie o prze-
niesieniu starszego posterunkowego Karola 
Policzkiewicza na posterunek w Krzemienie-
wie, Leszno, 4 czerwca 1934 r.
Zbiory Archiwum Państwowego w Lesznie

Przodownik Joachim Sobek 
(ur. 25 X 1900 r.) - zamordowany w 1940 r.  
w Twerze
Zbiory Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Przodownik Ludwik Jankowiak (ur. 11 
VIII 1881 r.) - zamordowany w 1940 r. 
w Twerze 
Zbiory Archiwum Państwowego 
w Lesznie

Starszy posterunkowy Karol Policzkie-
wicz (ur. 4 XI 1904 r.) - zamordowany  
w 1940 r. w Twerze
Zbiory Archiwum Państwowego 
w Lesznie

Pismo Komendanta Powiatowego Policji Pań-
stwowej podkomisarza Kazimierza Wiśniew-
skiego do starosty powiatowego w Lesznie  
o przeniesieniu na posterunek w Lesznie 
posterunkowego Franciszka Staśkowiaka,  
Leszno, 18 marca 1933 r.
Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu


