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Policyjne orły 
z wytwórni platerów
Tomasz Zawistowski

  Orzeł wz. 27 
przeznaczony 

do noszenia
w latach 

trzydziestych 
na hełmach stalo-

wych przez szerego-
wych Policji Państwowej; 

egzemplarz bez wyciętego 
numeru osobistego (wyrób fabryki 

Bracia Henneberg)
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CCytowany meldunek komen-
danta Policji Państwowej 
m.st. Warszawy do Komendy 
Głównej dotyczy stanu wypo-

sażenia Dywizjonu Konnego PP podczas 
pacyfi kowania manifestacji zorganizowa-
nej przez Stronnictwo Ludowe w kwiet-
niu 1937 roku. Szczególnie liczne w tam-
tym roku wypadki strajków i manifestacji, 
których tłumienie zlecano oddziałom po-
licji, obnażyły krytyczne braki w wypo-
sażeniu. W dalszym ciągu tego samego 
pisma czytamy: „Kmd a m.st. W-wy jest 
w posiadaniu 624 szt. hełmów stalowych. 
Ilość ta w żadnym wypadku nie może za-
spokoić potrzeb związanych ze stanem 
osobowym policji m.st. W-wy, czego 
przykładem jest dzień 1 maja, w któ-
rym do służby użyto 47 ofi c., 1968 szer. 
sł. mundur. i 60 szer. kon. Z wyżej po-
danego stanu policjantów zaopatrzonych 
było w hełmy stalowe tylko 624, pozo-
stali zaś pełnili służbę w czapkach [...]. 
Meldując o powyższym, proszę o przy-
dzielenie dla potrzeb m.st. W-wy i Dyonu 
Kon. 2500 szt. hełmów stalowych”.

Hełmy stalowe 
w Policji Państwowej
Materiały archiwalne pokazują, że w la-
tach dwudziestych hełmy stalowe były, co 
prawda, używane w policji, niemniej sto-
pień nasycenia nimi był niezbyt duży. Na 
większą skalę takie hełmy wprowadza-
no dopiero na początku kolejnej dekady, 
co wiązało się z zaawansowaniem prac 
nad nowym typem hełmu przeznaczo-
nego dla wojska. Rozwiązanie to, przy-
jęte ostatecznie jako wzór 1931, zaczę-
ło wstępnie od 1932, a na skalę masową 

od 1934 roku, wypierać używane dotąd 
w wojsku hełmy wzoru niemieckiego i au-
striackiego. Powstała w ten sposób nad-
wyżka mogła zostać przekazana policji.

Wojskowe hełmy wz. 16 i wz. 17, 
produkcji austriackiej i niemieckiej, 
w różnych odmianach, były w latach 
trzydziestych najpopularniejszymi heł-
mami stalowymi używanymi przez Po-
licję Państwową. Biorąc pod uwagę, że 
różniły się jedynie elementami wypo-
sażenia, a miały identyczną sylwetkę, 
łatwo można zrozumieć, dlaczego w do-
kumentacji policyjnej fi gurują jedynie 
„hełmy stalowe niemieckie”.

Jednostką odpowiedzialną za zaopa-
trzenie policji w hełmy stalowe była 
Główna Składnica Uzbrojenia nr 1, która 
dysponowała zapasem wystarczającym 
do pokrycia zapotrzebowania z nawiąz-
ką. Pierwsze otrzymały hełmy stalowe 
jednostki Rezerwy Policyjnej oraz Szko-
ła Szeregowych PP (na całe swoje sta-
ny osobowe). Wyposażenie pozostałych 
jednostek w hełmy postępowało bar-

dzo powoli. Sprawozdanie z postępów 
szkolenia kandydatów kontraktowych 
w 1. Szwadronie Rezerwy Policyjnej 
we Lwowie, prowadzonego w listopa-
dzie i grudniu 1938 roku, w opisie sta-
nu umundurowania i uzbrojenia zawiera 
jednoznaczną uwagę: „Brak szwadrono-
wi hełmów stalowych – najlepiej nada-
wałyby się dla policji konnej hełmy typu 
francuskiego”.

Orły na policyjnych hełmach
Pierwszy przepis ubiorczy Policji Pań-
stwowej określił, że nakryciem głowy 
funkcjonariuszy ma być okrągła, grana-
towa czapka z daszkiem, na której otoku, 
poniżej orła państwowego, umieszczano 
numer osobisty policjanta. Ten sam prze-
pis, przewidując w przyszłości wprowa-
dzenie hełmów, określił od razu sposób 
ich oznakowania: „z orłem dużego for-
matu z numerem osobistym policjanta”.

Najwcześniejszym sposobem znakowa-
nia niemieckich hełmów stalowych w po-
licji, stosowanym w latach dwudziestych, 

„Melduję, że Dca Dyonu Konnego zwrócił się 
do tut. Kmdy o przydział 197 szt. hełmów 
stalowych. Jako uzasadnienie konieczności 
przydziału hełmów dla całego stanu Dyonu 
przytacza Dca Dyonu fakt, że w czasie zajść 
w Miechowie, woj. kieleckim, uniknęli 
szereg[owi] Dyonu Konnego poważnych 
uszkodzeń cielesnych tylko dzięki posiadanym 
hełmom stalowym”. 

  Przodownik Policji Państwowej
Józef Woliński w hełmie typu 
niemieckiego; poniżej orła 
widoczna wstęga z numerem 
ewidencyjnym; przodownik 
Woliński był do 1939 roku 
komendantem posterunku PP 
w Łochowie; aresztowany 
przez NKWD, został zamordo-
wany w Twerze i pochowany 
w Miednoje (zdjęcie wykonane 
między 1928 a 1939 rokiem)

  Karta z zeszytu ewidencji materiału uzbrojenia w aktach Wydziału II Gospodar-
czego KGPP, dokumentująca nazwę dostawcy orłów do hełmów stalowych
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za to orły państwowe wz. 19, noszone 
na hełmach skórzanych wz. 25. Założe-
nie ich na hełmy stalowe wydawało się 
najlepszym wyjściem z sytuacji.

Istniała jednak przeszkoda formalna 
uniemożliwiająca tak proste rozwiąza-
nie sprawy – na mocy rozporządzenia 
Prezydenta RP z grudnia 1927 roku god-
łem Rzeczypospolitej był orzeł projektu 
prof. Zygmunta Kamińskiego. Zapadła 
zatem decyzja zastosowania sprawdzo-
nego już wariantu, ale po dostosowa-
niu go do bieżącego stanu prawnego. 
Na hełmach stalowych ofi cerów Policji 
Państwowej zostały umieszczone orły 
wz. 27, na hełmach szeregowych zaś – 
takie same orły uzupełnione wstęgą, na 
której ażurowo wycinano numery osobi-
ste. Najwcześniejsze znane zdjęcia doku-
mentujące używanie nowych orłów przez 
pojedynczych funkcjonariuszy pochodzą 
z 1930 roku, a podczas obchodów Święta 
Policji w listopadzie 1931 roku obiektyw 
fotografa Jana Binka uwiecznił oddziały 
zwarte defi lujące w hełmach stalowych 
z orłami wz. 27.

Podjęcie decyzji o ozdobieniu heł-
mów stalowych dużymi, metalowymi 
orłami nie załatwiało jeszcze sprawy, 
należało bowiem znaleźć wykonaw-
cę nowych godeł o gabarytach prze-
kraczających możliwości produkcyjne 
większości fi rm grawerskich. Realizacji 

było nakładanie na nie orłów wojskowych 
z tarczami amazonek, poniżej których ma-
lowano numery osobiste funkcjonariuszy. 
Wprowadzenie w roku 1925 hełmów skó-
rzanych (por. „Pamięć.pl” nr 4/2014) z or-
łami zaowocowało pojawieniem się godła 
państwowego o rozmiarach dopasowa-
nych do wielkości hełmu, uzupełnionego 
– w przypadku niższych funkcjonariuszy 
– wstęgą przeznaczoną do umieszczenia 
na niej numeru osobistego. Było to naśla-
downictwem rozwiązania stosowanego 

w policji carskiej.
Około roku 1930, wraz 

z rozpoczęciem wprowa-
dzania do powszechnego 
użycia w policji hełmów 

stalowych, zaistniała potrzeba ich ozna-
kowania. Masowe użycie orłów wojsko-
wych z tarczami amazonek nie wchodzi-
ło w rachubę, było bowiem – w świetle 
obowiązującej od 1920 roku ustawy – 
nielegalne poza wojskiem. Oznaką do-
brze dostosowaną pod względem roz-
miarów i widoczności na hełmie były 

  Obchody 3. rocznicy działalności 
Grupy Rezerwy Policji Państwowej 
w Golędzinowie w kwietniu 1939 
roku; komendant główny Policji 
Państwowej Józef Kordian 
Zamorski dekoruje złotym 
krzyżem zasługi dowódcę Grupy 
Rezerwy Policji Państwowej 
Golędzinów nadkomisarza PP 
i majora rez. WP Jana Zdanowicza

  Uczestnik pochodu Ligi Morskiej 
i Kolonialnej ucharakteryzowany na 
czarnoskórego piechura wojsk ko-
lonialnych; orzeł policyjny produkcji 
fi rmy Bracia Henneberg został wy-
korzystany jako element kostiumu 
(Toruń, rok 1939)
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zamówienia podjęła się warszawska fi r-
ma Bracia Henneberg, specjalizująca się 
w produkcji sreber stołowych, platerów 
i brązów, dla której rozmiary policyjne-
go orła nie stanowiły wyzwania.

Fabryka przy Wolskiej 17
Historia przedsiębiorstwa zaczęła się od 
założenia w 1857 roku manufaktury wy-
twarzającej platery i brązy w Warszawie, 
przy ul. Ceglanej. Do swojej ostatecznej 
siedziby przy ul. Wolskiej fi rma przenio-
sła się w roku 1862; w rok później za-
trudniała 61 robotników. Kilka sklepów 
fabrycznych znajdowało się w Warsza-
wie, jeden w Moskwie, a przedstawiciel-
stwa w Petersburgu, Tyfl isie i Irkucku.

Okres prosperity trwał aż do wybuchu 
Wielkiej Wojny. Światowy konfl ikt bez 
mała zrujnował przedsiębiorstwo, na co 
złożyły się brak surowców, zniknięcie 
znacznej części dotychczasowych od-
biorców oraz zniszczenie dużej części 
parku maszynowego. Bezpowrotnie 
utracono największy rynek zbytu, któ-
rym było carskie imperium.

Ratunkiem w trudnej sytuacji odbudo-
wywania fi rmy i jej rynków zbytu były 
krajowe kontrakty rządowe i wojskowe. 
Konkurencyjne przedsiębiorstwo Nor-
blin już w 1919 roku podjęło wysokona-
kładową produkcję łusek karabinowych 
z własnej blachy mosiężnej. Firma Bracia 
Henneberg również próbowała zaistnieć 
w tej branży, ale udało jej się to w znacz-
nie mniejszym stopniu. Jedynie w roku 
1931 sprzedała dostawę blachy mosięż-
nej do Zakładów Amunicyjnych „Pocisk”. 
Znamienna jest data realizacji tego kon-
traktu, znana dzięki cechom na łuskach 
karabinowych, przypada bowiem na lata 
wielkiego kryzysu. O ile jednak dosta-

wa materiału do produkcji łusek miała 
charakter jednorazowy, o tyle podpisana 
w tym samym krytycznym okresie, za-
pewne w roku 1930, umowa na dostawę 
orłów przeznaczonych na policyjne heł-
my, była powtarzana aż do 1939 roku. 
Z zachowanych szczątkowych danych 
można próbować oszacować jej wielkość. 
W roku 1937 fi rma Bracia Henne berg do-
starczyła 8,5 tys. orłów w cenie 1,40 zł za 
sztukę, z której to liczby w latach 1938 
i 1939 wydano komendom wojewódz-
kim 5724 orły. Z pewnością nie była 
to pierwsza dostawa, biorąc zatem pod 
uwagę stan wyposażenia policji w hełmy, 
łączny nakład orłów trzeba szacować na 
przynajmniej kilkanaście tysięcy sztuk. 
Zachowane egzemplarze są wykonane 
z blachy alpakowej w odmianach posre-
brzanej i nieposrebrzanej.

Orły z numerami i bez nich
Reforma umundurowania Policji Pań-
stwowej, której wprowadzanie rozpoczę-
to w 1936 roku, przewidywała usunię-
cie numerów ewidencyjnych z nakryć 
głowy i umieszczenie ich na oznakach 
noszonych na mundurze. Pierwotna 
forma oznaki, wprowadzona w rozpo-
rządzeniu ministra spraw wojskowych 

z 15 czerwca 1936 roku, miała wejść do 
użycia od 1 sierpnia tegoż roku, została 
jednak odrzucona. Ostateczna, okrągła 
forma oznaki z numerem ewidencyjnym 
była wydawana funkcjonariuszom dopie-
ro mniej więcej od połowy 1937 roku. 
Na mocy zarządzenia KGPP z czerwca 
1937 roku zostało nakazane usunięcie 
wstęg z godeł szeregowych PP, wsku-
tek czego ich orły miały się upodobnić 
do orłów noszonych dotychczas przez 
ofi cerów. O trudnościach technicznych, 
jakich przysporzył ten proces, świadczą 
pisma z komend wojewódzkich, zawie-
rające zamówienia na orły: „[…] wy-
jaśniam, że zapotrzebowana ilość orłów 
potrzebna jest na zamianę orłów, które 
w międzyczasie uległy zniszczeniu (po-
łamane i pogięte). Zaznaczam, że orły 
przeważnie są b. cienkie, a większość 
z nich była tylko przylutowana do heł-
mów i przy zdejmowaniu dla usunięcia 
numeracji – została zniszczona” (KWPP 
w Warszawie do KGPP, 11 marca 1938 
roku). „W związku z zarządzeniem Ko-
mendy Głównej z dnia 4 czerwca 1937 r. 
nr 20442 w sprawie usunięcia numerów 
ewidencyjnych z hełmów stalowych, 
proszę o przydzielenie 25 szt. orłów do 
hełmów stalowych, w miejsce zniszczo-
nych w czasie usuwania numerów ewi-
dencyjnych” (KWPP w Łodzi do KGPP, 
19 stycznia 1939 roku).

Daty wysłania powyższych pism wy-
raźnie świadczą o znacznych opóźnie-
niach w wykonaniu zarządzenia o usu-
waniu numerów. Zniszczenie tak dużej 
liczby orłów podczas obcinania wstęg 
można po części uznać za wynik wcześ-
niejszego ich uszkodzenia. O ile godło 
z pękniętą łapą było utrzymywane w ca-
łości przez solidniejszą od łap wstęgę, 
o tyle po jej usunięciu po prostu rozpa-
dało się na kawałki. Na zdjęciu wyko-
nanym przez niemieckiego żołnierza 
w 1939 roku widać dookoła łap orła wy-
raźne ślady po obcięciu wstęgi.

Tomasz Zawistowski – autor czterech tomów 
monografi i polskiego orła wojskowego, urzędniczego 
i szkolnego Polskie orły do czapek w latach 1900–1945

Autor składa serdeczne podziękowania 
za pomoc i współpracę Jackowi Mazuro 
i Adamowi Hemplowi.

  Grób policjanta w Żółkwi; na roztrzaskanym hełmie 
utrzymały się szczątki orła (zdjęcie wykonane 
przez niemieckiego żołnierza w 1939 roku)Fo
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