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Twórca kynologii policyjnej PP  
– ALOJZY GRIMM

Z hodowlą i tresurą psów policyjnych, czy szerzej – kynolo-
gią policyjną – w Polsce międzywojennej jest związana postać 
Alojzego Grimma, wybitnego specjalisty hodowli i tresury 
psów na potrzeby Policji Państwowej. Alojzy Grimm urodził się 
21 czerwca 1887 r. we Lwowie. Był absolwentem Terezjańskiej 
Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt, gdzie najprawdo-
podobniej zainteresował się tresurą psów obronnych. Podczas  

I wojny światowej walczył w armii austriackiej. Od 11 listopada 
1918 r. do 25 czerwca 1919 r. służył w Żandarmerii Krajowej,  
a następnie został przyjęty do Policji Państwowej „w charakte-
rze p.o. młod. podkomisarza Centrali Inwigilacyjnej”2. 
W odrodzonej Polsce pierwszy zakład tresury i hodowli 
psów policyjnych powstał w marcu 1919 r. w Kielcach przy 
dowództwie żandarmerii WP. Jego współtwórcą był właśnie 
Alojzy Grimm. Zakład działał tylko 3 miesiące, po czym zo-
stał zlikwidowany. Jednak kierownictwu tworzącej się w tym 
czasie Policji Państwowej zależało na ukształtowaniu systemu 
wykorzystania psów, zarówno w służbie zapobiegawczej (pre-

Naczelnik Wydziału Wydawnictw i Poligrafii CSP

podinsp. Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Inspirację do napisania tego artykułu stanowiło przygotowanie przez Wydział Wydawnictw i Poligrafii CSP wystawy 
„100 lat kynologii policyjnej”, która powstała jako część ekspozycji Izby Tradycji Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum 
Szkolenia Policji. W setną rocznicę utworzenia Policji Państwowej warto przypomnieć początki szkolenia przewod-
ników i tresury psów służbowych w odrodzonej Polsce, a także ich organizatorów, których wysiłki stara się godnie 
kontynuować kadra dydaktyczna CSP1. 

Pokaz psów policyjnych na placu przy ul. Bagatela w Warszawie.  
Grupa przodowników z psami. Widoczny m.in. komisarz Grimm 
(pierwszy z lewej), Warszawa 1931 r. Źródło: NAC sygn. 1-B-185-1. 
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wencyjnej), jak i śledczej – wzorem innych 
państw, gdzie takie próby podjęto jeszcze 
przed I wojną światową3 – dlatego realizacja 
tego zadania została powierzona Komendzie 
Głównej Policji Państwowej. 

DZIAŁ E Wydziału  
Rejestracyjno-Karnego KG PP

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za 
hodowlę psów policyjnych i ich tresowanie, 
wyszkolenie przewodników psów oraz nadzór 
nad stanem i wytresowaniem psów Policji Pań-
stwowej został dział E (później referat) Wydzia-
łu Rejestracyjno-Karnego KG PP4, kierowanego 
wówczas przez podinsp. Wiktora Ludwikow-
skiego. To prawdopodobnie on nakłonił Alojzego 

Grimma do wstąpienia do Po-
licji Państwowej i objęcia kie-
rownictwa pierwszego zakładu 
hodowli i tresury psów policyj-
nych, utworzonego w Warsza-
wie przy ul. Powązkowskiej 
pod koniec 1919 r.5

Od początku kursom tresury 
towarzyszyły jednak proble-
my, zarówno finansowe, jak 
i związane z brakiem odpo-
wiednio wyszkolonych in-
struktorów, ze słabą jakością 
psów, a nawet z epidemią, 
która uśmierciła w 1920 r. 
połowę czworonożnych 
wychowanków. Kierownik 
zakładu nie szczędził wy-
siłków, poszukując psów 

Kadra Wydziału IV  
Komendy Głównej PP, 1919 r.  
Siódmy od lewej  
– Wiktor Ludwikowski.  
Źródło: archiwum  
Bogusława Rogowskiego.

Plan organizacyjny Komendy 
Głównej Policji Państwowej.  
Opracowanie oparte na przepisach  
o organizacji KG PP,  
wydanych przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych na podstawie art. 9  
ustawy o Policji Państwowej  
z dnia 24 lipca 1919 r.  
Źródło: „Gazeta Policji  
Państwowej” 1920, nr 2, s. 8.

Komisarz Alojzy Grimm. Źródło „Dziesięciolecie 
służby bezpieczeństwa w Polsce odrodzonej”, 
Warszawa 1925, s. 31.
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do tresury. W prasie ogólnopolskiej i lokalnej były publiko-
wane ogłoszenia o zakupie czworonogów6. Mimo wszystkich 
przeciwności kom. Grimm przekazał komendom okręgowym 
około 30 dobrze wyszkolonych przewodników i psów7.
Po 4 latach – 22 sierpnia 1922 r. – tresura i hodowla psów zo-
stała rozkazem naczelnych władz policyjnych przeniesiona do 
poznańskiej Cytadeli. Przeniesienie to zapowiadała „Rzeczpo-
spolita” z dnia 18 sierpnia 1922 r., wyjaśniając: „tam bowiem 
jest bardziej nadający się teren do hodowli psów”8. 

Tresura Psów Policyjnych Komendy 
Głównej PP w Poznaniu (1922–1936)

Na terenie dawnego fortu pruskiego Winiary uruchomiono 
profesjonalny ośrodek szkolenia psów na potrzeby policji, 
wojska i straży granicznej pod nazwą „Tresura Psów Policyj-
nych Komendy Głównej Policji Państwowej”. Jego kierowni-
kiem został komisarz Alojzy Grimm. 
Pisano o tym w „Kurjerze Poznańskim” w 1922 r.: „W cyta-
deli na Winiarach mieści się od kilku tygodni Hodowla i tre-
sura psów policyjnych Głównej Komendy Policji Państwowej. 
Jest to jedyny w Polsce zakład wychowawczy, który przygo-
towywał dla całego państwa czworonogich stróżów bezpie-
czeństwa publicznego. Na czele zakładu stoi komisarz policji  
p. Grimm, który w pierwszych miesiącach powstania Państwa 
Polskiego zorganizował zakład ten w Kielcach i prowadzi go 
do dziś dnia. Z Kielc przeniósł p. Grimm ze szkołą swoją do 
Warszawy, a stąd do Poznania9”. Z cytowanej w artykule wy-
powiedzi A. Grimma wynika, że w Poznaniu znalazł nie tyl-
ko najlepsze warunki, ale i największe zrozumienie ze strony 

społeczeństwa, zwłaszcza wojska, które oddało mu budynki 
oraz teren, a także władz miejskich: „Rzeźnia miejska oddaje 
mi odpadki dla psów po cenach tak przystępnych, że utrzyma-
nie zakładu kosztuje teraz o wiele mniej, aniżeli kosztowało  
w Warszawie pół roku temu, gdy nie było jeszcze takiej dro-
żyzny”10. Na pytanie dziennikarza, ile jest psów policyjnych  
w kraju, odpowiedział: „Około 120. Wszystkie wyszły z moich 
rąk”. Podkreślił też, że najważniejszym zadaniem psa policyj-
nego jest obrona służby bezpieczeństwa: „W tym roku straci-
ło życie i odniosło rany około 250 funkcjonariuszów policji. 
Żaden z nich nie miał przy sobie psa policyjnego”. W grudniu  
1922 r. na kursie było 40 psów, głównie owczarków niemiec-
kich i dobermanów. Zgodnie z wizją A. Grimma każda komen-
da okręgowa policji powinna mieć przynajmniej jednego psa,  
a więc brakowało ich około 800. Zaznaczył jednak, że nie ma 
powodów do narzekań, bowiem kupiono psy za 7000 mkp,  
a dzięki przychówkowi wartość psów w służbie szacuje się na 
około 12 milionów11 (skrót mkp oznacza tu markę polską – wa-
lutę obowiązują w II RP do dnia 29.04.1924 r., gdy została wy-
mieniona na złotego po kursie 1 złoty = 1 800 000 mkp). 
O szkole w Poznaniu pisano w latach 1932–1933 m.in. rów-
nież w czasopiśmie „Tajny Detektyw”: „Policja polska po-
siada tylko jeden ośrodek tresury psów. Jest to tzw. «Tresura 
Psów Policyjnych Komendy Głównej Policji Państwowej», na 
której czele od chwili założenia stoi wielki fachowiec w tej 
dziedzinie, nadkomisarz Alojzy Grimm, oddany swemu zaję-
ciu całą duszą, zajmujący się tresurą psów już od 25 lat, autor 
szeregu broszur o psach policyjnych”12.
W tym czasie koszt nabycia i wyszkolenia jednego psa wraz  
z przewodnikiem zamykał się w granicach 3–5 tysięcy zło-
tych. Kurs trwał 7 miesięcy przy intensywnej pracy od godziny 
7.00 do 17.30, z przerwą obiadową. W godzinach wieczornych 
przewodnicy uczęszczali na wykłady dotyczące: budowy psa, 
jego pielęgnowania, żywienia, hodowli, tresury, właściwości 
poszczególnych ras. Szkolono równolegle psa i jego prze-
wodnika. Celem było takie ułożenie psa, by był bezwzględ-
nie posłuszny, znakomicie pracował węchem oraz był bardzo 
sprawny fizycznie. Natomiast od przewodnika wymagano, by 
doskonale rozumiał psa, znał jego charakter oraz sposób re-
agowania na zewnętrzne bodźce13. 
Do tresury dopuszczano psy spośród pięciu ras: owczarków 
alzackich, airedale terierów, brodaczy monachijskich, bokse-
rów i rottweilerów. Według A. Grimma pies policyjny powi-
nien posiadać 5 zalet fizycznych: siłę, szybkość, wytrwałość, 
odporność (hart) i dobry węch; a także 5 zalet duchowych: 
roztropność, nieprzekupność, czujność, odwagę i wierność 
(przywiązanie). Selekcja psów do tresury policyjnej była bar-
dzo ostra. Dokonywała jej specjalna komisja, która co rok ob-
jeżdżała Polskę i kupowała psy od ludności cywilnej. Tresura 
psa policyjnego, który w chwili rozpoczęcia nauki nie powi-
nien mieć więcej niż 2,5 roku, zaczynała się od tzw. wychowa-
nia. Pies wyszkolony przez Tresurę wracał do komendy wo-
jewódzkiej, do której przynależał przewodnik, i rozpoczynał 
normalną służbę14. 
Przewodnikiem natomiast mógł zostać jedynie „mężczyzna 
silny, odważny, roztropny, posiadający zimną krew i samo-
dzielną decyzję”. Policjant taki musiał mieć także wiedzę 
fachową, zarówno z dziedziny kryminologii, jak i znajomo-
ści psychiki ludzkiej. Niezależnie od tego musiał lubić psy,  
a zwłaszcza swojego partnera, by stworzyć z nim zgrany duet. 
Ukończenie 7-miesięcznego szkolenia gwarantowało psom  
– absolwentom zatrudnienie w policji śledczej. Tresura w Po-

Ogłoszenie o zakupie psów przez  
Tresurę Psów Policyjnych Komendy 
Głównej Policji Państwowej z siedzibą  
w Poznaniu. Źródło: „Nowy Kurjer”,  
11 marca 1927 r.

Ogłoszenie o zakupie psów 
przez Wydział IV Rejestracyjno- 
-Karny Komendy Głównej Policji 
Państwowej. Źródło: „Ziemia 
Lubelska”, 14 sierpnia 1919 r.
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Obchody Święta Niepodległości w Poznaniu. 
Defilada oddziału policji z psami pod Zamkiem Cesarskim. 

Na trybunie honorowej widoczni m.in. wojewoda poznański Roger Raczyński, prezydent Poznania Cyryl Ratajski.  
Poznań 1932 r. Źródło: NAC sygn. 1-P-3023. 

Szkoła Tresury Psów w Poznaniu.  
Widok ogólny budynków szkolnych i terenów wokół. 

Poznań 1930 r. Źródło: NAC sygn. 1-B-170. 

Szkoła Tresury Psów Policyjnych w Poznaniu.  
Psy policyjne przechodzą przez płot. Poznań 1933 r. 
Źródło: NAC sygn. 1-B-171-3.

Szkoła Tresury Psów Policyjnych w Poznaniu. 
Ćwiczenia psa policyjnego. Pies chwyta za rękę 
mężczyznę ubranego w kostium ochronny. 
Poznań 1933 r. Źródło: NAC sygn. 1-B-171-2.

Pies wchodzi na drzewo, aportując 
specjalnie przygotowane ciężarki. Poznań 
1933 r. Źródło: NAC sygn. 1-B-171-4. 37
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znaniu cieszyła się dobrą renomą w całym 
kraju15. W szeregach wyszkolonych przez 
nią psów znalazło się kilka mających swą 
chlubną kartę, a ich dokonania opisywała 
prasa. Wśród nich można wymienić np. 
„Capa”, który przyczynił się do wykry-
cia sprawców zamordowania 6-osobowej 
rodziny we wsi Izabelin16, „Gałki”, która 
doprowadziła przewodnika st. post. Leona 
Pokornowskiego do sprawców napadu na 
mieszkańca wsi Lipa, rozpoczynając tro-
pienie po 11 godzinach od napadu i podą-
żając przez 2 godziny i 45 minut po 24-ki-
lometrowym śladzie17, a także „Wilczka”, 
który mógł się poszczycić największą 
liczbą wykrytych przypadków – podczas 
swojej służby wytropił aż 90 sprawców 
poważnych zbrodni18. 
Szkoła na Cytadeli w Poznaniu funkcjo-
nowała przez 14 lat, tj. do 1936 r.19

ZAKŁAD SZKOLENIA  
PSÓW SŁUŻBOWYCH  
w Warszawie  
na Golędzinowie

Od sierpnia 1936 r. do 1939 r. tresura psów 
Policji Państwowej „wróciła” do Komendy 
Głównej Policji Państwowej w Warszawie. 
6 czerwca 1939 r. w nowo wybudowanym 
zakładzie szkolenia psów służbowych Centrali Służby Śled-
czej20 na Golędzinowie nastąpiło otwarcie kursu specjalnego 
przewodników psów służbowych. Cel kursu stanowiło wy-
szkolenie instruktorów i przewodników psów służbowych oraz 
psów towarzyszy i śledczych, a uczestniczyli w nim 1 oficer i 33 
szeregowych z poszczególnych województw oraz 6 strażników 
więziennych. Był to pierwszy tego rodzaju kurs po 5-letniej 
przerwie. Na kierownika kursu został wyznaczony nadkomisarz 
Grimm, kierownik referatu psów służbowych21. 

ORGANIZACJA SZKOLENIA  
przewodników i tresury psów  
Policji Państwowej

Zgodnie z rozkazem nr 322 Komendanta Głównego Poli-
cji Państwowej z dnia 27 kwietnia 1926 r. zawierającym  
Instrukcję o psach policyjnych22, psy policyjne odpowiednio 
wytresowane (ułożone) służyły jako pomoc funkcjonariuszom 
policji przy: a) obchodach, patrolach i eskortach, b) tropieniu, 
c) rewizjach, d) przeszukiwaniu terenów (rewirowaniu). Wy-
tresowane psy były przydzielane do ekspozytur śledczych. 

Nadzór
Do zakresu działania Wydziału IV Komendy Głównej Policji 
Państwowej należały w szczególności takie sprawy dotyczące 
psów, jak: wnioski do preliminarza związanego z etatem psów 

policyjnych; wydawanie przepisów dotyczących psów policyj-
nych i przewodników psów oraz nadzór nad ich wykonaniem; 
uzupełnianie stanu psów, ich ułożenie, przydział i dyskwalifika-
cje; wyszkolenie przewodników psów; prowadzenie ewidencji 
wyszkolonych przewodników oraz ewidencji psów policyj-
nych; prowadzenie statystyki wyników psów policyjnych. 

Tresura Psów Policyjnych w Poznaniu
Zgodnie w Instrukcją, wyszkolenie przewodników i ułożenie 
psów policyjnych przeprowadzała wyłącznie „Tresura Psów 
Policyjnych” w Poznaniu, której etat osobowy składał się z kie-
rownika, dwóch instruktorów i dwóch woźnych. Ogólne kie-
rownictwo tego działu i nadzór pełnił Naczelnik Wydziału IV,  
a w jego zastępstwie Komendant Wojewódzki w Poznaniu, aż 
do odwołania. Do praw i obowiązków Kierownika Tresury Psów 
Policyjnych należały natomiast: przeprowadzenie wyszkolenia 
przewodników psów, ułożenie psów na podstawie programu, 
ewidencja psów policyjnych i przewodników, przeprowadzenie 
po ukończeniu kursu egzaminu przewodników i pokazu tresury 
psów przez komisją powołana przez Naczelnika Wydziału IV  
(wyniki miały być potwierdzone świadectwami wydanymi 
przewodnikom oraz świadectwami tresury psów). 

Przewodnicy psów
Kandydatów na kurs przewodników do „Tresury” powoływał 
Naczelnik Wydziału IV, a wyznaczali ich komendanci woje-
wódzcy spośród podległych im funkcjonariuszy służby mun-
durowej i śledczej. Kandydaci powinni być w służbie stałej, 
odznaczać się zamiłowaniem do psów i ukończyć szkołę poli-

Uczestnicy kursu specjalnego przewodników psów służbowych w Warszawie podczas 
ćwiczeń. Źródło: „Na Posterunku” 1939, nr 25, s. 15.

Zwiedzanie zakładu szkolenia psów służbowych Centrali Służby Śledczej  
w Warszawie na Golędzinowie. Źródło: „Na Posterunku” 1939, nr 25, s. 15.
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ORGANIZACJA SZKOLENIA PRZEWODNIKÓW I TRESURY PSÓW POLICJI PAŃSTWOWEJ

cyjną. Przewodnicy byli zobowiązani do bezpośredniej opieki 
nad powierzonym psem, do jego systematycznej tresury oraz 
do pełnienia z nim lokalnej służby patrolowej.

Rasy psów policyjnych
Zgodnie z Instrukcją psy policyjne musiały wyróżniać się 
węchem, czujnością, ciętością, siłą i zwinnością, a jako ob-
darzone tymi zaletami wskazywano rasy owczarków alzac-
kich, dobermany, rottweilery, airedale teriery, boksery i broda-
cze monachijskie. Instrukcja zaznaczała jednak, że w Policji 
Państwowej prowadzone są zasadniczo dwie rasy: owczarki 
alzackie (ze względu na owłosienie – do służby na wsi) i do-
bermany (do służby miejskiej) i wymieniała cechy (znamiona) 
świadczące o ich rasowości i przydatności, tj. wysokość, ce-
chy budowy, maść itd. 

Zaopatrzenie przewodników i psów kierowanych  
do Tresury Psów Policyjnych w Poznaniu
Instrukcja wymieniała przedmioty, w które należy zaopatrzyć 
przewodnika i psa zakwalifikowanych na kurs w Tresurze 
Psów Policyjnych w Poznaniu, tj. umundurowanie, uzbrojenie, 
odpisy wykazu stanu osobowego i stanu zdrowia psa, obrożę, 
szorki, smycz krótką i długą, 2 miski, grzebień, szczotkę.

Pomieszczenie psa i jego żywienie
Ściśle uregulowane były także wymiary kojców (budek i wy-
biegów), jak mają być zbudowane oraz sprzątane i dezynfeko-
wane, a także określono zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne 
stosowane wobec psów oraz sposób ich karmienia.

Program wyszkolenia
Przepis stanowił, że kurs tresury psa policyjnego obejmuje wy-
szkolenie przewodnika i ułożenie psa. Na wyszkolenie prze-
wodnika składały się: wykłady z kynologii, instrukcja o psach 
policyjnych, instrukcja służby śledczej, instrukcja służbowa Po-
licji Państwowej, użycie psa policyjnego, wykłady o tresurze 
psa policyjnego. 
Tresura psa została podzielona na 4 okresy:
1) posłuszeństwo – chodzenie przy nodze, siadanie, waro-

wanie, podawanie głosu, gimnastyka, pływanie, ćwiczenia 
zbiorowe (w oddziale);

2) aportowanie – aport zwykły, aport zguby własnej, aport zguby 
własnej zakopanej, aport zguby obcej, aport zguby obcej zako-
panej, aportowanie przez przeszkodę, po drabinie i z wody;

3) praca węchowa i tropienie śladów świeżych i przestarzałych;
4) praca przy figurze – nieprzyjmowanie pokarmów, pilno-

wanie przedmiotów i osób, eskorta, przytrzymanie osoby, 
obrona przewodnika, przyzwyczajenie do strzału i reakcja 
na strzał obcy.

Użycie psa policyjnego
Urzędy przydziałów psów stwierdzały stopień wyszkolenia 
przybyłego z kursu przewodnika z psem oraz stan zdrowia  
i podawały Wydziałowi IV faktyczny przydział psa. Prowadzi-
ły też karty ewidencyjne psów, dzienniki użycia psów i dzien-
niki przeszkolenia psów.
Psa policyjnego można było kierować do służby jedynie na pole-
cenie władz sądowych, administracyjnych i policyjnych. Do pa-
trolowania używano go w wypadkach niebezpiecznego obchodu 
i obławy. Do eskortowania aresztowanych używano psów, gdy 
zachodziła obawa ucieczki, gdy przestępca był zawodowym lub 
niebezpiecznym zbrodniarzem, gdy dokonał ciężkiej zbrodni lub 
gdy eskorta odbywa się w nocy lub w bezludnych okolicach. Do 
eskortowania osób pijanych psa nie wolno było używać.

Świadectwo egzaminu psów policyjnych stanowiące 
załącznik (wzór nr 3) do rozkazu nr 322 Komendanta 
Głównego Policji Państwowej z dnia 27 kwietnia 1926 r. 
– Instrukcja o psach policyjnych. Źródło: „Obowiązujące 
rozkazy i okólniki Komendanta Głównego Policji Pań-
stwowej w układzie rzeczowym”, Warszawa 1927, s. 243.

Wybrane rozkazy Komendanta Głównego Policji Pań-
stwowej dotyczące psów policyjnych, obowiązujące  
w 1927 r. Źródło: „Obowiązujące rozkazy i okólniki 
Komendanta Głównego Policji Państwowej w układzie 
rzeczowym”, Warszawa 1927, s. 237. 
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Pies mógł być użyty także przy niebezpiecznych rewizjach 
osobistych i domowych.
Przed użyciem psa na śladzie należało ustalić przede wszyst-
kim skuteczność jego wykorzystania, a w szczególności nie 
wysyłać go do pracy śledczej, jeśli: 
1) od chwili popełnienia przestępstwa do chwili rozpoczęcia 

pracy upłynęło więcej niż 24 godziny; 
2) po popełnieniu przestępstwa wystąpiły silne opady atmosfe-

ryczne lub wiał wiatr, był mróz (–10 st. C) lub upał (20 st. C) 
na miejscu czynu;

3) nie zabezpieczono śladów;
4) chodziło o ślady w miastach wśród ruchu ulicznego;
5) szkoda wynikła z przestępstwa nie dorównywała kosztom 

użycia psa i przewodnika;
6) pies był chory.
Przed użyciem psa policyjnego do przytrzymania przestępcy 
lub obrony przewodnika należało przestrzec osoby zaintereso-
wane. Do ataku można było użyć psa tylko w takich wypad-
kach, w których było przewidziane użycie broni – dla przytrzy-
mania przestępcy lub w obronie własnej przewodnika lub osób 
postronnych. O uszkodzeniu osób lub rzeczy przez psa nale-
żało niezwłocznie raportować bezpośredniemu przełożonemu.  
W służbie były utrzymywane jedynie psy etatowe policyjne, na-
dające się do wszelkich dziedzin służby policyjnej. Psy zdyskwa-
lifikowane były sprzedawane w drodze przetargu publicznego.
Instrukcja dopuszczała, by funkcjonariusz miał własnego psa 
policyjnego lub ochronnego (towarzysza), jednak z tego ty-
tułu nie mógł on mieć żadnych roszczeń do Skarbu Państwa, 
brać do służby psa mógł tylko wtedy, gdy służba tego wyraź-
nie wymagała23.
Rozkaz Komendanta Głównego Policji Państwowej nr 359 
z dnia 13 kwietnia 1927 r. zawierał uzupełnienie Instrukcji  
o psach policyjnych24. Wskazano w nim następujące katego-
rie psów w Policji Państwowej: 
a) psy policyjne etatowe – wyszkolone w Tresurze PP i wy-

kazujące zdolności do każdej czynności przeznaczonej dla 
psa policyjnego; 

b) psy policyjne lokalne – posiadające kwalifikacje jak w ka-
tegorii a, lecz zakupione przez instytucje samorządowe lub 
osoby prywatne i oddane do dyspozycji policji z zastrzeże-
niem, że będą służyć wskazanym lokalnym organom poli-
cji, z tym że koszty utrzymania ponosić musiała instytucja 
lub osoba fundująca;

c) psy policyjne „towarzysze” – rekrutujące się spośród 
zdyskwalifikowanych psów kategorii a, lecz zdolnych do 
obrony; przeznaczone dla tych policjantów, którzy o to się 
zwrócili z prośbą, pod warunkiem, że będą utrzymywać psa 
w ciągu 2 lat, po upływie których pies przechodzi do kate-
gorii e, tj. na własność policjanta; 

d) psy prywatne „policyjne” – stanowiące własność pry-
watną policjanta i posiadające kwalifikacje jak w kategorii 
a; przy czym stwierdzenie kwalifikacji psa i przewodnika 
należało do Tresury Psów Policyjnych, bez tego stwierdze-
nia nie wolno było policjantowi używać psa do czynności 
śledczych, koszty związane ze zbadaniem kwalifikacji mu-
siał ponieść sam policjant;

e) psy prywatne „towarzysze”25.
Ww. rozkaz wydłużył czas trwania kursu w Tresurze Psów Po-
licyjnych w Poznaniu – z 4 do 7 miesięcy, a także wprowadził 
obowiązek urządzania konkursów lokalnych w wojewódz-
twach i ogólnych w celu podniesienia sprawności psów po-
licyjnych oraz „stosownej ambicji przewodników”. Za orga-
nizację konkursów odpowiadała Tresura Psów Policyjnych26. 

PROPAGOWANIE DOBRYCH  
WZORCÓW HODOWLI I TRESURY  
PSÓW ORAZ WSPÓŁPRACA  
ze stowarzyszeniami kynologicznymi

Istotnym uzupełnieniem przepisów służbowych dotyczących tre-
sury i używania psów policyjnych były publikacje z tego zakre-
su, w tym m.in. J. Majewski, Podręcznik tresury psa policyjnego 
oraz do układania psów policyjno-kryminalnych, śledczych, mel-
dunkowych i ochronnych, Przemyśl 1927; J. Majewski, Tresura 
psa policyjnego, Przemyśl [1923]. Systematycznie publikował 
również Alojzy Grimm. Napisał liczne artykuły nt. hodowli  
i tresury psów policyjnych oraz podręczniki: Jak układać psy 
policyjne, Warszawa 1921; Jak używać psy policyjne, opracowa-
nie na zasadzie dzieł fachowych i własnych doświadczeń autora, 
Warszawa 1922; Pies towarzysz. Popularny podręcznik chowu  
i szkolenia, Warszawa 1938. Podręczniki zawierały porady zwią-
zane z wychowem, kwalifikowaniem i doborem psów, a także 
wskazówki tresurowe, niezbędne do wypracowania pożądanych 
odruchów warunkowych z zakresu posłuszeństwa, pracy węcho-
wej i ćwiczeń obrończych. 
Publikacja Pies towarzysz stanowiła swoistą syntezę niemal 
20-letnich starań w celu upowszechnienia idei wykorzystania 
psów do zwiększenia bezpieczeństwa policjantów w służbie. 
Świadectwem tych dążeń były liczne artykuły prasowe27,  
a także pozasłużbowe kursy szkolenia przewodników i psów, 
na które dobrowolnie zgłaszali się policjanci z własnymi psa-
mi, organizowane np. w 1937 r. przez Urząd Śledczy w Ło-
dzi, a prowadzone w różnych miejscowościach województwa 
łódzkiego przez etatowych przewodników psów służbowych28.
Alojzego Grimma można uznać za twórcę nowoczesnego sys-
temu szkolenia przewodników i tresury psów policyjnych29. 
Tworzył zakłady tresury i hodowli psów policyjnych i nimi 
kierował, opracowywał podręczniki, pisał artykuły prasowe, 
wykładał w szkołach policyjnych, współuczestniczył w przy-
gotowaniu programów wyszkolenia i tresury, przygotowy-
wał pokazy tresury psów policyjnych, a także przeprowadzał 
inspekcje tresury psów i dokonywał oceny ich przydatności  

Jeden z uczestników pozasłużbowego kursu przewodników  
psów-towarzyszy w Piotrkowie z „dobrym Brysiem”.  
Źródło: „Na Posterunku” 1937, nr 52, s. 18.
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Zakłada się psu krótką smyczę, którą  
treser ujmuje w lewą rękę i rozkazuje:

  „CHODŹ!”  
Przyczem należy uważać, by pies szedł 
przy lewej nodze, tak by nos jego był na 
jednej linii z kolanem prowadzącego i aby 
pies nadążał za krokiem. Jeżeli pies iść nie 
chce, należy go lekko pociągać, jeśli zaś 
pies wyprzedza prowadzącego, należy go 
smyczą powstrzymywać i zmusić do zwol-
nienia chodu aż do zrównania się nosa 
jego z kolanem prowadzącego. Należy się 
wystrzegać nadeptywania psu na łapy.

Wysuwa się psa na smycz przed siebie  
i rozkazuje:

  „SIADAJ!”  
Trzymając psa lewą ręką na smyczy, uci-
ska się lekko prawą ręką tył jego ku zie-
mi. W tej postawie musi pies pozostać, 
aż do udzielenia rozkazu „do nogi!” lub 
„chodź!”. Na wydany rozkaz pies powinien 
bezzwłocznie zająć swe miejsce, u lewej 
nogi przewodnika.

Gdy się chce, aby pies gdziekolwiek bądź 
położył się, rozkazuje mu się ostrym tonem:

  „WARUJ!”  
Pies winien natychmiast położyć się na 
brzuchu, wyciągając szyję i kładąc łeb pro-
sto na wyciągnięte przednie łapy. Jeśli pies 
początkowo nie chce rozkazu tego wypeł-
nić, bierze się smyczę pod lewą stopę i tło-
cząc psa prawą ręką ku ziemi, ciągnie się 
smyczę tak długo, dopóki pies się nie po-
łoży. W tej pozycji pies musi bezwzględnie 
pozostać, aż do odwołania rozkazu.

Osadza się psa przy nodze, wkłada mu się 
koziołek do aportowania w pysk i rozkazuje 
„chodź!”. Jeżeli pies nosi koziołek bez 
mozołu, osadza się go przed sobą, kładąc 
koziołek na palce swej stopy i rozkazuje:

  „APORT!”  
O ile pies nie chwyta koziołka, naciska się łeb 
psa nisko ku ziemi, ciśnieniem lewej ręki na 
szczęki otwierając mu jednocześnie pysk, 
prawą zaś ręką wkładając mu lekko koziołek 
do pyska. Powtarza się to w ten sposób, do-
póki pies samodzielnie koziołka nie chwyci. 
W dalszym ciągu, kładzie się koziołek prosto 
przed sobą; później rzuca się go i zniewala 
siedzącego psa, rozkazem „aport!” do pod-
jęcia, przyniesienia i oddania koziołka. Pies 
winien oddawać przedmiot aportowany za-
wsze w pozycji siedzącej.

JAK UKŁADAĆ PSY POLICYJNE
Ćwiczenia. Prowadzenie na smyczy

Oprac. na podstawie A. Grimm, Jak układać psy policyjne, Warszawa 1921, s. XV–XVII, XX oraz s. 15–19.

W służbie policyjnej używa się obecnie psów 8 ras. Niektóre (prze-
ważnie owczarki alzackie) hodujemy już w kraju. harakterystyczny 
wygląd i właściwości poszczególnych ras ustalają wzorce, opraco-
wywane i ogłaszane przez stowarzyszenia kynologiczne. Dla orien-
tacji zamieszczamy fotografie 1) psów poszczególnych ras, uzupeł-
nione krótkimi objaśnieniami.

OWCZAREK ALZACKI, 
zwany także owczarkiem, 
niemieckim lub mylnie 
wilczkiem — pochodzenia 
niemieckiego, maść czar-
na, czarna podpalana 2), 
szara (wilcza) w różnych 
odcieniach: płowa, biała i t. 
p. Białe łaty są dopuszczal-

ne (aczkolwiek są błędem, gdy chodzi o „piękność wystawową”); 
wymagana wysokość w łopatce 3) 60—65 cm. Spośród tej rasy re-
krutuje się największa ilość psów służbowych.

AIREDALE TERRIER — po-
chodzenia angielskiego, maść 
czarna lub ciemnobrązowa, 
podpalana; wymagana wyso-
kość około 60 cm. Przy wy-
borze spośród psów tej rasy 
należy być ostrożnym, gdyż 
wykazuje ona znaczny odse-
tek psów tchórzliwych.

BOKSER — pochodzenia 
niemieckiego, maść płowa 
z nalotem czerwonym, brą-
zowa, czarno-szara z ciem-
niejszymi pręgami lub bez 
nich, niekiedy z białymi ła-
tami. Przeciętna wysokość  
55 cm. Psy tej rasy, aczkol-

wiek układają (szkolą) się trudniej, tym niemniej są pierwszorzędne 
jako obronne. Przy wyborze należy zwracać baczną uwagę na prawi-
dłowe uzębienie i proste odnóża przednie.

DOBERMANN — pochodzi 
z Turyngii (Apolda), maść 
czarna albo czerwona (raczej 
rudawo-brązowa) lub my-
sia, zawsze podpalona. Białe 
znaki stanowią poważny błąd 
wzorcowy. Wymagana wy-
sokość 60 cm. Rasa ta coraz 

więcej zatraca swą przydatność do służby, gdyż z powodu przera-
sowania (przekodowania) dostarczany materiał jest za mało odpor-
ny na nasze warunki służbowe, szczególnie na prowincji, z naszym 
owczarkiem tatrzańskim, maść biała, nierzadko ze smugami jasno-
-płowymi; wysokość ok. 60 cm. Pies na ogół trudny w układaniu,  
o słabym temperamencie, dotychczas w służbie rzadko używany, 
nadający się natomiast wyśmienicie na psa podwórzowego.

KOMONDOR — owczarek wę- 
gierski, spokrewniony z na- 
szym owczarkiem tatrzań-
skim, maść biała, nierzadko 
ze smugami jasno-płowymi; 
wysokość ok. 60 cm. Pies 
na ogół trudny w układaniu,  
o słabym temperamencie, do-

tychczas w służbie rzadko używany, nadający się natomiast wyśmieni-
cie na psa podwórzowego.

ROTWEILER — rasa nie-
miecka, maść czarna lub brą-
zowo-czerwona, mało pod- 
palana; przeciętna wyso-
kość około 60 cm. Pies ciężki,  
o spokojnym usposobieniu,  
u nas prawie nie znany.

BRODACZ OLBRZYM — 
,,Riesenschnauzer”, pocho-
dzenia niemieckiego, maść 
czarna, czarno-szara i wilcza 
w różnych odcieniach; wy-
sokość około 60 cm. Rasa: 
ostatnio szczególnie zaleca-
na w Niemczech do służby 
policyjnej i wojskowej; u nas 
mało znana.

BOUVIER — pies belgij-
skiego pochodzenia, będący 
odmianą brodacza olbrzyma 
oraz posiadający zbliżone 
doń zalety i budowę.

POLSKI OWCZAREK PODHALAŃSKI — maść biała, wysokość 
nie ponad 70 om. Rasa ta dotychczas w służbie policyjnej nie była 
używana, aczkolwiek posiada zalety zupełnie dorównujące zaletom 
ras zagranicznych. Zaznaczyć jednak należy, że w śród owczarków 
podhalańskich często spotykamy braki budowy (zbyt wielki wzrost, 
podniesiony zad, wklęsły grzbiet — znamiona ras górskich), które 
upośledzają ich sprawność służbową. Przy racjonalnej jednak ho-
dowli braki te dadzą się z łatwością usunąć.            

PIES TOWARZYSZ
Popularny podręcznik chowu i szkolenia

Rasy psów nadające się do służby ochronno-obronnej

ROLA PSA TOWARZYSZA 
Policjant, pełniący zaszczytną służbę ochrony życia i mienia współobywateli, spotyka się zbyt często z przeciwdziałaniem i mściwością elementu przestępczego, 
nie przebierającego w środkach. Najniebezpieczniejszym momentem bywa zasadzka, której celem jest zamach na życie policjanta. Niemniej jednak i sam 
odruch ściganego lub przytrzymanego, jak również chęć odzyskania przez niego za wszelką cenę wolności, mogą nieraz wytworzyć krytyczne, jeśli nie wprost 
niebezpieczne sytuacje dla policjanta. W wypadkach takich sprawność naszych zmysłów (wzroku, słuchu) oraz szybkość orientacji mogą okazać się zawodne, 
szczególnie, gdy uwagę naszą zajmuje akcja służbowa lub utrudniają istniejące w danej chwili warunki (noc, nieprzejrzysty teren, kryjówki, zakamarki). 
Również niewystarczającą może się okazać pomoc, jaką nam dają środki techniczne (broń, pancerze itd.). Dobrze natomiast wyszkolony i odpowiednio użyty 
pies-towarzysz bezsprzecznie potęguje nasze osobiste bezpieczeństwo.

Oprac. na podstawie A. Grimm, Pies towarzysz. Popularny podręcznik chowu i szkolenia, Warszawa 1938, s. 5–13.
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Boksy dla psów, Katowice 1937 r. Źródło: NAC sygn. 1-B-169-2.

Treser podczas ćwiczeń z psem myśliwskim,  
Katowice 1937 r. Źródło: NAC sygn. 1-B-169-4.

Ogłoszenie zapowiadające otwarcie  
Szkoły Tresury Psów „Wzgórze Kościuszki” w Katowicach. 

Źródło „Mój Pies” 1937, nr 5, s. 15.

Szkoła układania (tresury) psów ochronnych i policyjnych oraz 
hodowla psów rasowych w Katowicach. Główne wejście do szkoły 
przy ul. Karbowej 46/a. Na przedzie stoją treserzy z psami,  
Katowice 1937 r. Źródło: NAC sygn. 1-B-169-6.
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KYNOLOGIA SŁUŻBOWA POLICJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (1922–1939)

w okręgach Policji Państwowej30. Był prawdziwym „amba-
sadorem kynologii policyjnej”. Jego idea powszechnego wy-
korzystania przez policjantów psów-towarzyszy w służbie 
ochronno-obronnej ziściła się, przynosząc wymierne rezulta-
ty31. Aktywnie działał również w organizacjach kynologicznych 
– był wiceprezesem utworzonego w 1924 r. Polskiego Związku 
Hodowców Psów Rasowych w Warszawie32, a także jednym  
z założycieli Towarzystwa Miłośników Psa Służbowego w Pol-
sce, które zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń 29 września 
1934 r.33 W związku z tym często występował w roli sędziego  
w jury pokazów i wystaw psów34.

***
Pracę nadkom. A. Grimma nad hodowlą i tresurą psów policyj-
nych przerwała II wojna światowa. Trafił do sowieckiego obozu 
w Ostaszkowie. Został zamordowany wiosną 1940 r. i pogrzeba-
ny w zbiorowej mogile w Miednoje. Postanowieniem Prezydenta 
RP z 2007 r. został awansowany do stopnia podinspektora PP35. 

KYNOLOGIA SŁUŻBOWA POLICJI  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (1922–1939)

Omawiając początki kynologii Policji Państwowej policyjnej  
w okresie międzywojennym, należy również wspomnieć o roz-
woju tej dziedziny na Śląsku. W dniu 17 czerwca 1922 r. na tere-
nie wschodniego Górnego Śląska powstała autonomiczna Policja 
Województwa Śląskiego, podporządkowana wojewodzie i Sej-
mowi Śląskiemu i całkowicie niezależna od Policji Państwowej, 
z własnym umocowaniem prawnym, umundurowaniem, szkole-
niem, zasadami naboru kandydatów do służby itp.36 Policja Wo-
jewództwa Śląskiego dbała o poziom wyszkolenia zawodowe-
go. Śląscy policjanci byli szkoleni w szkołach na terenie Woje-
wództwa, a także uczestniczyli w kursach realizowanych przez 
Szkołę Policji Państwowej w Warszawie i Mostach Wielkich37. 

Szkołę tresury psów Policji Województwa 
Śląskiego utworzono z inicjatywy prężnie 
działającego w Chorzowie od 1934 r. Stowa-
rzyszenia Hodowców Psów Policyjnych, któ-
rego prezesem był komisarz Paweł Zientek. 
Stowarzyszenie miało na Śląsku 13 oddzia-
łów i skupiało się głównie na rozwoju ho-
dowli i wykorzystaniu psów ras służbowych. 
Pierwotnie zamierzano utworzyć szkołę przy 
Stowarzyszeniu w Chorzowie, jednak sprawą 
zainteresował się oddział katowicki i znale-
ziono odpowiednie miejsce przy ul. Karbowej  
w Katowicach. Uroczyste otwarcie szkoły tre-
sury psów pod nazwą „Wzgórze Kościuszki” 
w Katowicach odbyło się 30 maja 1937 r. Była 
to nowocześnie urządzona szkoła układania, 
czyli hodowli psów policyjnych i ochron-
nych oraz farma hodowli psów rasowych. Na 
ogrodzonej przestrzeni wzniesiono murowa-
ny domek, do którego przylegało 20 boksów 
dla psów. Wybudowano również 2 specjalne 
boksy dla psów zakaźnie chorych, aby nie 
dopuszczać do ewentualnego rozszerzania 
się chorób. Kierowanie i nadzór nad szkołą 
powierzono trzem członkom stowarzyszenia, 
byli to: nadkom. S. Brodniewicz, K. Gogołok 

i J. Kozioł. Celem szkolenia było zaopatrzenie Policji w psy, 
których można używać w służbie obrony państwa, życia ludz-
kiego i mienia38.

PODSUMOWANIE
Podsumowując omówione w artykule zagadnienia, można 
stwierdzić, że w okresie międzywojennym szkolenie przewod-
ników i tresura psów policyjnych były przedmiotem zainte-
resowania i troski zarówno Policji Państwowej, jak i Policji 
Województwa Śląskiego. Mimo mizerii finansowej, trudnej 
sytuacji społeczno-politycznej, dzięki ogromnej determinacji 
i wytrwałej, żmudnej pracy wybitnych przedstawicieli ówcze-
snej policji, dobrej organizacji szkolenia, a także dzięki inicja-
tywie i wsparciu kierownictwa obu formacji oraz współpra-
cy ze środowiskiem hodowców i miłośników psów powstały 
wówczas podwaliny nowoczesnej kynologii policyjnej.

1 Szerzej o działalności Zakładu Kynologii Policyjnej pisali A. Przyby-
lik, P. Mrozowski, D. Ratajczak w artykule 60 lat Zakładu Kynologii 
Policyjnej, „Kwartalnik Policyjny” 2016, nr 3, s. 2–25.

2 Właściwie został przyjęty jeszcze do Policji Komunalnej i Milicji 
Ludowej. Milicję Ludową właśnie likwidowano, a nowa formacja 
policyjna miała nosić nazwę Straży Bezpieczeństwa Publicznego. 
Zob. rozkaz nr 2 Komendanta Głównego Policji Komunalnej i Milicji 
Ludowej z dnia 26 czerwca 1919 r. Ostatecznie jednak ustawą z dnia  
24 lipca 1919 r. utworzoną formację nazwano Policją Państwową  
– szerzej o tym pisze w tym wydaniu „Kwartalnika Policyjnego”  
Ł. Subocz w artykule Unifikacja Policji Państwowej w latach 1918–1922.

3 A. Grimm, Psy na usługach ludzi (psy policyjne), „Gazeta Policji Pań-
stwowej. Na Posterunku” 1928, nr 27, s. 1–2. A. Grimm, Współpraca 
policji miejscowej z przewodnikiem psa śledczego, „Na Posterunku” 
1935, nr 37, s. 2.

4 Obwieszczenia urzędowe. Przepisy o organizacji Komendy Głów-
nej Policji Państwowej, wydane przez Ministra Spraw wewnętrznych 
na podstawie art. 9 ustawy o Policji Państwowej z dnia 24 lipca  
1919 roku, „Gazeta Policji Państwowej” 1920, nr 2, s. 8.

5 J. Paciorkowski, Reksy, Smyki i Hultaje, „Policja 997” 2014, nr 11 
http://gazeta.policja.pl/997/informacje/105803,Reksy-Smyki-i-Hulta-
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Katalog dorocznego pokazu psów rasowych w Warszawie, 13–15 maja 1939 r. zawiera-
jący informację, że Alojzy Grimm – Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców 
Psów Rasowych jest członkiem komisji sędziowskiej oceniającej owczarki alzackie  
i boksery w kategorii „psy do stróżowania i obrony”. Źródło: zbiory polona.pl.
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je-nr-116112014.html [dostęp: 5.07.2019]. W. Ludwikowski (1886–1959) 
– inspektor Policji Państwowej, major rezerwy żandarmerii, krymi-
nolog, pionier daktyloskopii, komendant XI Okręgu Policji Państwo-
wej w Wielkopolsce w latach 1910–1921, był niemal rówieśnikiem 
A. Grimma, obaj też studiowali w tym samym czasie na austriackiej 
akademii wojskowej w Wiener Neustadt. Od grudnia 1918 r. do paź-
dziernika następnego roku W. Ludwikowski był dowódcą żandarmerii 
w okręgu generalnym nr 3 – w Kielcach, czyli tam, gdzie A. Grimm 
szkolił pierwszych przewodników i psy policyjne. Zob. też: Danuta 
Poźniakowska-Hanak: Żandarmeria polowa i wojskowa w latach 
1918–1939, Centralne Archiwum Wojskowe, s. 115, http://web.archi-
ve.org/web/20141228190123/http://archiwumcaw.wp.mil.pl/ biuletyn/
b28/b28_5.pdf [dostęp 9.07.2019 r.]; B. Rogowski, Żołnierz i poli-
cjant, http://gazeta.policja.pl/997/informacje/99834,Zolnierz-i-poli-
cjant-nr-111052014.html, „Policja 997” 2014, nr 5.

6 Zob. m.in. Psy policyjne, „Ziemia Lubelska” z 19 sierpnia 1919 r., s. 3.
7 J. Paciorkowski, Reksy, Smyki i Hultaje.
8 Hodowla psów policyjnych, „Rzeczpospolita. Wydanie Poranne”  

18 sierpnia 1922 r., s. 4.
9 Hodowla i tresura psów policyjnych w Poznaniu, „Kurjer Poznański”  

z 28 grudnia 1922, s. 6.
10 Tamże.
11 Tamże.
12 Wśród „czworonożnych” detektywów, „Tajny Detektyw” 1932, nr 52, s. 8.
13 Tamże.
14 Tamże, s. 9.
15 Zob. np. Czworonożni detektywi, Polskie psy policyjne wywodzą się 

z owczarków tatrzańskich. „Bolly”, „Ralf” i „Cap” to mistrzowie  
w swoim fachu, „Dziennik Białostocki” 18 lipca 1927 r., s. 3.

16 Tamże.
17 A. Sitkowski, 24 kilometry na tropie, „Na Posterunku” 1935, nr 35,  

s. 3–4. Autor, szef Centrali Śledczej KG PP, dołączył do artykułu map-
kę z trasą pracy węchowej psa oraz reprodukcję listu prokuratora Sądu 
Okręgowego w Bydgoszczy zaświadczającego, że: „bez udziału psa 
«Gałki» wykrycie sprawców wobec braku jakichkolwiek śladów napo-
tkałoby na wielkie trudności”.

18 „Wilczek” – łowca zbrodniarzy, „Tajny Detektyw” 1933, s. 6.
19 E. Rembikowska, Na Cytadeli w Poznaniu, https://www.zpazurem.pl/

artykuly/na_cytadeli_w_poznaniu [dostęp: 7.09.2019 r.].
20 Nazwa Wydziału IV Rejestracyjno-Karnego Komendy Głównej Policji 

Państwowej została zmieniona Przepisami o organizacji Głównej Ko-
mendy Policji Państwowej z dnia 28 grudnia 1922 r. (Dz. U. RP z 1923 r. 
Nr 30, poz. 32) na Wydział Rejestracyjno-Pościgowy, a rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 kwietnia 1927 r. zmieniającym 
przepisy o organizacji Głównej Komendy Policji Państwowej (Dz. U. RP 
Nr 86, poz. 207) – na Centralę Służby Śledczej.

21 Otwarcie kursu specjalnego przewodników psów służbowych, „Na Po-
sterunku” 1939, nr 25, s. 15–16. 

22 Obowiązujące rozkazy i okólniki Komendanta Głównego Policji 
Państwowej w układzie rzeczowym, Warszawa 1927, s. 237–244.  
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bowe dotyczące problematyki szkolenia przewodników i tresury psów 
Policji Państwowej. Archiwum Akt Nowych zawiera następujące 
rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej regulujące te za-
gadnienia: rozkaz nr 13 z 6 października 1919 r. w sprawie tresury 
psów policyjnych, sygn. AAN 2/349/2/2.4/557/14, s. 26; nr 202 z dnia 
3 marca 1923 r. w sprawach organizacji Głównej Komendy Policji 
Państwowej, informatora dla funkcjonariuszy PP, podręczników dla 
policjantów oraz psów policyjnych, sygn. AAN  2/349/2/2.4/561/2, 
s. 4; nr 214 z dnia 1 czerwca 1923 r. w sprawach hodowli i tresury 
psów policyjnych, sygn. AAN 2/349/2/2.4/561/14, s. 39; nr 322 z dnia 
27 kwietnia 1926 r. w sprawie instrukcji o psach policyjnych, sygn. 
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2/349/2/2.4/561/164, s. 714; nr 399 z dnia 8 maja 1928 r. w sprawach 
pochwał, organizacji służby śledczej w m.st. Warszawy, procedur za-
kuwania aresztantów, daktyloskopowania i fotografowania oraz psów 
policyjnych, sygn. AAN 2/349/2/2.4/561/204, s. 878.

23 Obowiązujące rozkazy i okólniki Komendanta Głównego Policji Pań-
stwowej w układzie rzeczowym, Warszawa 1927, s. 237–244.

24 Tamże, s. 244–246.
25 A. Grimm w artykule Pies towarzysz, „Na Posterunku” 1935, nr 31 

tak przekonuje o wartości psa-towarzysza w służbie: „Nie ma tygodnia 
bez krwawej ofiary. Nie pomaga broń i obowiązek użycia jej w chwi-

lach dyktowanych przepisami. Zasadzka, ten potężny i niebezpieczny 
wróg policjanta, wygrywa często w tej nierównej walce. Czy nie ma to 
środka? – Jest! Jedynym skutecznym, niezastąpionym i pewnym środ-
kiem jest pies, zdolny do służby zapobiegawczej i w niej wyszkolony, 
pies ochronno-obronny, «pies towarzysz». Pies ten z pogardą śmierci 
ostrzega i broni swego pana, swego «przewodnika». Każdy policjant 
może posiadać takiego psa i używać go w służbie. Pozwalają na to 
przepisy służbowe. Władze przełożone policjanta, doceniając wartość 
tego środka pomocniczego, podjęły starania, by możliwie wielka ilość 
policjantów zaopatrzyła się w psy towarzysze. Utrzymanie psa nie jest 
kosztowne, gdyż przy małej rodzinie można nakładem kilku groszy 
dziennie psa odpowiednio utrzymać”.

26 Obowiązujące rozkazy i okólniki Komendanta Głównego Policji Pań-
stwowej w układzie rzeczowym, s. 244–246.

27 Zob. A. Grimm, Pies towarzysz, „Na Posterunku” 1935 r., nr 31, s. 5.  
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Summary

Beginnings of the modern system of training of dog handlers 
and service dogs in Poland (the State Police and the Police of 
the Silesian Province)
The article presents the formation process of the modern system of training of 
dog handlers and service dogs of the State Police and the Police of the Silesian 
Province in the interwar period. It also brings closer a figure and achievements 
of Alojzy Grimm, the outstanding specialist of breeding and dog training for the 
purposes of the State Police, the author and manager of the first police train-
ing and breeding units, the author of numerous press articles and textbooks 
from this scope, the academic teacher at police schools, the co-originator of the 
training programs.
From analysis of official regulations as well as the review of the content of trade 
journals it results that the training of dog handlers and service dogs were an 
object of the interest and concern of both the State Police and the Police of 
the Silesian Province. In spite of the financial hardship, difficult socio-political 
situation, thanks to the huge determination and the persistent, laborious work 
of outstanding representatives of the contemporary police, good organisation 
of training, and also thanks to the initiative and support of the managemet of  
both formations and the cooperation with the circle of breeders and enthusiasts 
of dogs, there have been created the foundations of modern police cynology.
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