
W paŸdzierniku 2009
r. minie 72. rocznica
œmierci W³adys³awa
Sobolewskiego, zas³u-
¿onego pioniera pol-
skiej kryminalistyki,
a zarazem wieloletnie-
go kierownika Labora-
torium Kryminalistycz-
nego Centrali S³u¿by
Œledczej Komendy
G³ównej Policji Pañ-
stwowej w Warszawie.
W miêdzywojennej Pol-
sce zalicza³ siê on do
grona czo³owych przed-
stawicieli tej nauki.
Wspó³pracowa³ z naj-
wiêkszymi s³awami ów-
czesnej œwiatowej kry-
minalistyki: R. Hen-

dlem, E. Locardem, R. Reissem i E. Seeligiem1.
W zwi¹zku z tym warto przybli¿yæ sylwetkê W³adys³a-
wa Sobolewskiego i jego dokonania na polu kryminali-
styki. 

W³adys³aw Sobolewski urodzi³ siê 25 marca 1890 r.
we Lwowie. Tam te¿ ukoñczy³ prawo na Uniwersytecie
Lwowskim. Nastêpnie rozpocz¹³ przygotowania do za-
wodu prawniczego, studiuj¹c w Bibliotece Narodowej
Ossoliñskich oraz odbywaj¹c praktykê administracyjn¹
we Lwowie2. Wybuch wojny w 1914 r. przerwa³ naukê,
bowiem zosta³ powo³any do wojska. W 1918 r. zg³osi³
siê na ochotnika do oddzia³ów „Obrony Lwowa”
i uczestniczy³ w walkach o to miasto. Po zakoñczeniu
wojny W³adys³aw Sobolewski zdecydowa³ siê wst¹piæ
do utworzonej – na mocy ustawy z 24 lipca 1919 r.
– Policji Pañstwowej. W jej szeregi zosta³ przyjêty we
wrzeœniu 1919 r. i rozpocz¹³ pracê jako oficer inspek-
cyjny. Nastêpnie obj¹³ stanowisko komendanta G³ów-
nej Szko³y Policyjnej i Szko³y Oficerskiej w Warszawie.
W 1929 r. zosta³ skierowany na kurs kryminalistyczny
do Wiednia. Mówi o tym rozkaz nr 443 komendanta
g³ównego PP z dnia 26 czerwca 1929 r. Czytamy
w nim: „Zarz¹dzam przeszkolenie na specjalnym kursie
techniczno-laboratoryjnym w Wiedniu nastêpuj¹cych
oficerów policji: Sobolewskiego W³adys³awa – podin-

spektora w KGPP, Penkali Józefa – komisarza
w KGPP, Sawczyna Józefa – komisarza PP. […] Kurs
odbêdzie siê w Instytucie Kryminologicznym przy Dy-
rekcji Policji w Wiedniu w okresie od 8 lipca do 21 paŸ-
dziernika 1929 r.”3. W dniu 25 paŸdziernika 1929 r.
W³adys³aw Sobolewski zosta³ skierowany na studia
kryminologiczne w Instytucie Nauk Policyjnych
przy Uniwersytecie w Lozannie4. W 1931 r. podinsp.
W³adys³aw Sobolewski obj¹³ po Józefie Pi¹tkiewiczu
stanowisko kierownika Laboratorium Policyjnego
w Centrali S³u¿by Œledczej w Warszawie. Pod jego kie-
rownictwem, w styczniu 1936 r. Laboratorium – na mo-
cy rozkazów KGPP nr 646 i 689 – wchodzi w sk³ad Wy-
dzia³u IV Komendy G³ównej PP (Centrali S³u¿by Œled-
czej) pod nazw¹ Referat Techniki Œledczej5. W³ady-
s³aw Sobolewski stanowisko kierownika tej placówki
piastowa³ a¿ do œmierci, czyli do 1937 r. 

W³adys³aw Sobolewski zdobyt¹ na zagranicznych
kursach wiedzê kryminalistyczn¹ wykorzystywa³ w kie-
rowaniu laboratorium. Dziêki niemu placówka ta praco-
wa³a na wysokim poziomie. Szczególnie bliskie mu by-
³y takie dziedziny kryminalistyki, jak: badanie broni pal-
nej i mechanoskopia. W przypadku badañ broni palnej
W³adys³aw Sobolewski zacz¹³ wprowadzaæ naukowe
metody badawcze. Wczeœniej w Polsce badania te
na potrzeby organów œcigania i wymiaru sprawiedliwo-
œci wykonywa³y osoby do tego nieprzygotowane – naj-
czêœciej rusznikarze. Biegli ci nie zawsze dysponowali
odpowiednim zasobem wiedzy z tego zakresu. Dlatego
te¿ wydawane przez nich opinie sta³y na niskim pozio-
mie. Wyraz temu dawa³ W³adys³aw Sobolewski, pisz¹c:
„Poziom ogólny ekspertyz w zakresie broni palnej
przedstawia siê u nas wprost tragicznie, zw³aszcza je-
œli siê zwa¿y, ¿e od tego rodzaju lekkomyœlnych
i wprost niedorzecznych orzeczeñ tych pseudobieg³ych
[rusznikarzy – przyp. aut.] mo¿e zale¿eæ poœrednio wol-
noœæ, a nawet ¿ycie cz³owieka”6. Sobolewski uwa¿a³,
¿e identyfikacja pocisków i ³usek oraz samej broni pal-
nej odgrywa w procesie wykrywczym bardzo wa¿n¹ ro-
lê. W zwi¹zku z tym badania broni palnej powinny byæ
wykonywane na zasadach ekspertyzy naukowej. Mog¹
je – jak pisa³: „wykonywaæ tylko powa¿ne instytucje ty-
pu naukowego, jakimi s¹ uniwersyteckie zak³ady medy-
cyny s¹dowej, czy te¿ specjalne laboratoria policyjne
o charakterze naukowo-kryminalistycznym”7. Za tak¹
instytucjê uwa¿a³ kierowane przez siebie Laboratorium
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Kryminalistyczna działalność inspektora PP

dr. Władysława Sobolewskiego w Polsce

w okresie międzywojennym

Ryc. 1. Inspektor dr W³adys³aw
Sobolewski
Ÿród³o: Dziesiêciolecie s³u¿by
bezpieczeñstwa w Polsce odrodzonej,
pod red. E. Grabowskiego, Warszawa
1938



Policyjne w Centrali S³u¿by Œledczej. Placówka ta,
oprócz wykonywania ekspertyz, prowadzi³a równie¿
badania kryminalistyczne, g³ównie z zakresu broni pal-
nej. Na prze³omie lat 1936/1937 W³adys³aw Sobolew-
ski, wraz podleg³ymi mu ekspertami, prowadzi³ badania
uszkodzenia szyb przez przestrzelenie. W badaniach
tych wykorzystywa³ pistolet Sauer kaliber 7,65 mm oraz
szyby gruboœci 2 mm. Przebieg badañ oraz wnioski
z nich opisa³ w artykule pt. „Uszkodzenie szyb przez
postrza³y. (Badania doœwiadczalne)”, który ukaza³ siê
w „Archiwum Kryminologicznym”. W podsumowaniu
swoich rozwa¿añ pisa³: „[…] Jeœli chodzi o ustalenie si-
³y strza³u (w stosunku do zbitej szyby), to przeprowa-
dzone próby pozwoli³y stwierdziæ, ¿e: a) strza³ silny
z odleg³oœci niezbyt bliskiej dr¹¿y w szybie otwór nie-
wielki i powoduje powstanie regularnych rys promieni-
stych, przy czym rysy poprzeczne albo wcale nie wy-
stêpuj¹, albo w iloœci nieznacznej; b) strza³ s³aby (z na-
boju o mniejszej iloœci prochu), oddany z tej samej od-
leg³oœci, co strza³ „a”, wybija w szybie regularny otwór
o œrednicy znacznie wiêkszej, a rysy poprzeczne wy-
stêpuj¹ w tym wypadku czêœciej”8. 

W³adys³aw Sobolewski uwa¿a³, ¿e badania identyfi-
kacyjne broni palnej mo¿na przeprowadzaæ tylko z wy-
korzystaniem najnowoczeœniejszego sprzêtu technicz-
nego, takiego jak: aparat mikrofotograficzny, mikroskop
binokularowy czy lampa ³ukowa. Sta³ na stanowisku, ¿e
biegli niedysponuj¹cy takim sprzêtem, np. rusznikarze,
nie mog¹ w sposób rzetelny wykonaæ badañ z zakresu
broni palnej. Na XIV ZjeŸdzie Lekarzy i Przyrodników
Polskich w Poznaniu, który odby³ siê w dniach 11–15
wrzeœnia 1933 r., W³adys³aw Sobolewski wyst¹pi³ z re-
feratem, w którym omówi³ metody naukowej identyfika-
cji broni palnej, stosowane w kierowanym przez siebie
Laboratorium Kryminalistycznym. Ze wzglêdu na wagê
tego wyst¹pienia, przedstawiona w nim bowiem zosta-
³a ca³a metodyka badawcza, warto zacytowaæ najwa¿-
niejsze fragmenty. „Metoda identyfikacji pocisków
– mówi³ Sobolewski – przyjêta w Laboratorium Krymi-
nalistycznym Centrali S³u¿by Œledczej w Warszawie
polega na wstêpnym badaniu makro- i mikroskopo-
wym. Szczególnie dobre us³ugi oddaj¹ przy tym mikro-
skopy dwuokularowe, umo¿liwiaj¹ce widzenie stereo-
skopowe. […] Po optycznym ustaleniu cech wspólnych
dalsze postêpowanie opiera siê na metodzie Beroud,
polegaj¹cej na wytopieniu j¹dra o³owianego oraz
na rozciêciu i rozp³aszczeniu stalowego p³aszcza tak
pocisku dowodowego, jak i pocisku porównawczego.
Pocisk porównawczy uzyskujemy przez oddanie strza-
³u próbnego z zakwestionowanej broni do skrzynki wy-
pe³nionej wat¹. Oba rozp³aszczone p³aszcze mikrofoto-
gafuje siê równoczeœnie przy zastosowaniu bocznego
oœwietlenia lampy ³ukowej. Kopie papierowe z tak
otrzymanego negatywu nakleja siê obok siebie na kar-

tonie i kreskami, poci¹gniêtymi barwnym tuszem, de-
monstruje siê wspólne cechy charakterystyczne”9. Z
zacytowanych s³ów wynika, ¿e badania identyfikacyjne
broni palnej, w kierowanej przez niego placówce, sta³y
na wysokim poziomie i by³y wykonywane zgodnie ze
stanem ówczesnej wiedzy. 

Wczeœniej wspomniano, ¿e drug¹ dziedzin¹ krymi-
nalistyki, któr¹ zajmowa³ siê bohater niniejszego opra-
cowania, by³a mechanoskopia. Szczególnie intereso-
wa³y Sobolewskiego zagadnienia dotycz¹ce identyfika-
cji œladów pozostawionych przez narzêdzia specjalnie
skonstruowane do dokonywania w³amañ kasowych,
tzw. raków. Zajmowa³ siê tak¿e badaniami wk³adek
zamków typu kasetowego, otwieranych za pomoc¹
przyrz¹du zwanego kozibokiem lub koziorogiem.
W swojej pracy badawczej dotycz¹cej raków zwraca³
uwagê na sposoby pos³ugiwania siê tymi narzêdziami
przez przestêpców oraz na œlady pozostawione przez
nie na kasach pancernych. Swoje spostrze¿enia opisa³
na ³amach niemieckiego wydawnictwa „Archiv für Kri-
minologie”. Opublikowa³ w nim trzy artyku³y dotycz¹ce
mechanoskopii, ze szczególnym uwzglêdnieniem œla-
dów pozostawionych przez raki. Prace te – jak zauwa-
¿a Jan Kurczewski – by³y jedynym, pochodzenia pol-
skiego, Ÿród³em z zakresu mechanoskopii, spoœród
wszystkich, jakie ukaza³y siê w literaturze kryminali-
stycznej okresu miêdzywojennego10.

Œledz¹c dzia³alnoœæ W³adys³awa Sobolewskiego
na polu kryminalistyki, mo¿na stwierdziæ, ¿e jego wie-
dza by³a wszechstronna. Poza badaniami broni palnej
i mechanoskopii, interesowa³ siê tak¿e fotografi¹ krymi-
nalistyczn¹, badaniami pisma rêcznego i maszynowe-
go oraz daktyloskopi¹. W 1929 r. W³adys³aw Sobolew-
ski odby³ czteromiesiêczny kurs z zakresu metodologii
ekspertyzy pisma rêcznego i maszynowego oraz zapo-
zna³ siê z osi¹gniêciami kryminalistyki w wykrywaniu
fa³szerstw banknotów, papierów wartoœciowych11.
W swojej pracy zawodowej zajmowa³ siê równie¿ za-
gadnieniami fotografii s¹dowej. Szczególnie intereso-
wa³o go wykorzystanie fotografii w ekspertyzie krymi-
nalistycznej. Na ten temat pisa³: „[…] W znacznej iloœci
wypadków, gdy przestêpca pozostawi³ œlady, eksperty-
za przy pomocy naukowej fotografii daje doskona³e re-
zultaty, a wydaje siê tym bardziej frapuj¹ce im struktu-
ra pozostawionych œladów jest dla oka ludzkiego mniej
lub wcale niedostrzegalna”12. Je¿eli chodzi o daktylo-
skopiê, to Sobolewski nie zajmowa³ siê ni¹ w sposób
praktyczny, lecz teoretyczny. Przede wszystkim intere-
sowa³y go zagadnienia dotycz¹ce jej naukowo-biolo-
gicznych podstaw. Studiowa³ on œwiatow¹ literaturê
kryminalistyczn¹, która porusza³a tê problematykê. Wy-
raz swojego zainteresowania daktyloskopi¹ da³, pisz¹c
recenzjê ksi¹¿ki Mutrux-Bornoza. W konkluzji recenzji
stwierdzi³: „Ze wzglêdu na swoj¹ treœæ praca Mutrux
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jest zakrojona na szersz¹ skalê i nie ogranicza siê je-
dynie do dziedziny daktyloskopii, jako wa¿nego jedynie
dziœ pewnego œrodka identyfikacji osób do celów s¹do-
wych, traktuje temat ze stanowiska naukowo-przyrodni-
czego, a charakter badañ i metody stosowane przez
Mutrux kwalifikuj¹ pracê do grupy prac biologicz-
nych”13. 

W³adys³aw Sobolewski ³¹czy³ pracê zawodow¹
z dzia³alnoœci¹ naukowo-dydaktyczn¹. Swoj¹ aktyw-
noœæ naukow¹ W³adys³aw Sobolewski wykazywa³ po-
przez pisanie ksi¹¿ek i artyku³ów z zakresu kryminali-
styki i prawa. Najwiêkszym osi¹gniêciem w pracy na-
ukowej W³adys³awa Sobolewskiego by³o uzyskanie
stopnia doktora prawa. W swoim dorobku naukowym
dr W³adys³aw Sobolewski mia³ kilka ksi¹¿ek oraz kilka-
naœcie artyku³ów i recenzji. Najcenniejsz¹ prac¹ z za-
kresu kryminalistyki, któr¹ napisa³, by³a monografia
„Identyfikacja ³usek i pocisków z krótkiej broni palnej
dla celów s¹dowych”. Zawar³ w niej wyniki swoich ba-
dañ, które bogato zilustrowa³ fotografiami. Praca ta
w owym czasie – jak pisze W. Brzêk – nale¿a³a
do œwiatowej klasyki przedmiotu i doczeka³a siê szere-
gu bardzo pochlebnych recenzji, tak¿e za granic¹14.
W³adys³aw Sobolewski, oprócz wymienionej wy¿ej pra-
cy, napisa³ na temat badañ broni palnej ok. 13 artyku-
³ów, które zosta³y opublikowane w „Przegl¹dzie Policyj-
nym”, „Archiwum Kryminologicznym” i „Na posterunku”.
W swoim dorobku naukowym mia³ równie¿ podrêczniki
dla policjantów oraz ksi¹¿ki dotycz¹ce historii prawa.
W 1921 r. ukaza³ siê podrêcznik „Zarys nauki o pañ-
stwie i prawie administracyjnym wraz z tekstem konsty-
tucji. Pytania i odpowiedzi dla u¿ytku szkó³ Policji Pañ-
stwowej”15. W 1937 r. wyda³ ksi¹¿kê pt. „Doktryna do-
wodu formalnego w procesie karnym. Ordalia dwu-
stronne”. Opisa³ w niej dzieje pojedynku s¹dowego, ja-
ko szczególnych a zarazem najstarszych rodzajów s¹-
dów bo¿ych (ordaliów) w Europie i w Polsce16. 

W 1938 r., czyli po œmierci W³adys³awa Sobolew-
skiego, na ³amach „Przegl¹du Policyjnego” ukaza³ siê
artyku³ pt. „Dowód rzeczowy w procesie karnym”, który
zwieñczy³ jego dorobek naukowy. We wstêpie do niego
redaktor naczelny inspektor Józef ¯ó³taczek pisze: „[…]
W papierach po W³. Sobolewskim znalaz³ siê m.in. ni-
niejszy fragment. Zamieszczamy ten pocz¹tek d³u¿szej
rozprawy naszego nieod¿a³owanego wspó³pracownika,
gdy¿ nawet w swej urywkowej postaci praca ta przed-
stawia powa¿n¹ wartoœæ naukow¹”17.

W³adys³aw Sobolewski mia³ równie¿ osi¹gniêcia
w pracy dydaktycznej, bowiem równolegle z pe³nionymi
obowi¹zkami s³u¿bowymi propagowa³ kryminalistykê
wœród policjantów i studentów prawa. Policjantom za-
gadnienia z kryminalistyki przedstawia³ na kursach
œledczych. W 1927 r. w Warszawie prowadzi³ zajêcia
z kryminalistyki na kursie œledczym dla wy¿szych funk-
cjonariuszy policji18. Wyk³ady dr. Sobolewskiego
– dziêki jego elokwencji i wiedzy kryminalistycznej
– cieszy³y siê du¿ym powodzeniem wœród kursantów.
Jedna z policjantek, która odby³a przeszkolenie zawo-
dowe, wspomina: „[…] wœród wyk³adowców, którzy po-
trafili wzbudziæ ogromne zainteresowanie kursantek,
wymieniano dr. W³adys³awa Sobolewskiego”19. Oprócz
zajêæ z policjantami dr Sobolewski prowadzi³ równie¿
zajêcia dydaktyczne na wy¿szych uczelniach. Na Uni-
wersytecie Poznañskim prowadzi³ lektorat z kryminali-
styki. W 1936 r. prof. Makowski powierzy³ Sobolewskie-
mu prowadzenie seminarium kryminalistycznego
na Uniwersytecie Warszawskim20.

Karierê zawodow¹ i naukow¹ W³adys³awa Sobolew-
skiego przerwa³a nag³a œmieræ podczas wyk³adu dla
oficerów Wojska Polskiego. Zmar³ 4 paŸdziernika 1937
r., prze¿ywszy 48 lat, i zosta³ pochowany we Lwowie
na Cmentarzu £yczakowskim.

Podsumowuj¹c ¿ycie oraz dzia³alnoœæ zawodow¹
i naukow¹ dr. W³adys³awa Sobolewskiego, nale¿y przy-
toczyæ s³owa prof. Józefa Bossowskiego, który o zmar-
³ym napisa³: „[…] Mo¿na by³o spodziewaæ siê, ¿e bê-
dzie pracowa³ jeszcze dziesi¹tki lat. Mo¿na by³o przy-
puszczaæ bez przesady, i¿ bêdzie mia³ w Polsce tak¹
rolê jak na terenie zagranicznym Gross, Turkel, Locard
i Estreicher. Mia³ do tego warunki niestrudzon¹ prac¹
zdobyte21. Niestety, po œmierci dr. Sobolewskiego nie
mia³ kto kontynuowaæ jego dzie³a. Nie zd¹¿y³ bowiem
wychowaæ swojego nastêpcy, który zapewni³by ci¹-
g³oœæ podjêtych przez niego dzia³añ, zarówno w pracy
zawodowej, jak i naukowej. 

Dariusz Buras

Streszczenie

W artykule zosta³a przedstawiona sylwetka inspektora dr.
W³adys³awa Sobolewskiego, wieloletniego kierownika laborato-
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Ryc. 2. W³adys³aw Sobolewski (siedzi pierwszy z lewej) podczas
zakoñczenia kursu œledczych dla wy¿szych funkcjonariuszy policji w
Warszawie
Fig. 2. W³adys³aw Sobolewski (first left) during graduation after

investigation training course for senior police officers



rium kryminalistycznego Centrali S³u¿by Œledczej Komendy
G³ównej PP w Warszawie i jednoczeœnie jednego z najwybitniej-
szych kryminalistyków w Polsce w okresie miêdzywojennym.
W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagê na dzia³alnoœæ
W³adys³awa Sobolewskiego pod k¹tem jego pracy zawodowej,
dydaktycznej oraz naukowej. Przede wszystkim opisano jego
osi¹gniêcia na polu kryminalistyki, a szczególnie z zakresu ba-
dañ broni palnej i mechanoskopii. 

S³owa kluczowe: Policja Pañstwowa, Sobolewski, krymi-
nalistyka, badania broni palnej.

Summary

The article presents Dr W³adys³aw Sobolewski, many-
-year head of the forensic laboratory of General Police
Headquarters of the Investigative Service Centre in Warsaw
and the best forensic practitioners in Poland between World
War I and II. The article emphasises Sobolewski’s professio-
nal, didactic and scientific accomplishments particularly in
the area of firearms and tootlmark examination.

Keywords: National Police, Sobolewski, Forensic Scien-
ce, firearms examination
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