
Strażnicy, ochotniczki, wolontariusze.  
Kiedy warszawiacy dbają o siebie  
i swoje miasto

W lipcu 1920 r. Warszawa powołała Straż Obywatelską. To był drugi raz, po 1915 r., 

kiedy władze miasta zdecydowały się włączyć mieszkańców w ochronę stolicy. War-

szawiacy, którzy ukończyli 35 lat, mogli wstępować w szeregi ochotników. Ich zada-

niem było pilnować bezpieczeństwa i porządku w mieście.  

Już w  pierwszej połowie lipca 1920 roku, zgodnie z  przyjętym przez Radę Miejską 

wnioskiem Magistratu, rozpoczęto w Warszawie tworzenie Straży Obywatelskiej. Jej 

pierwsze kadry stanowili członkowie organizacji sportowych i społecznych, takich 

jak: Sokół, Harcerstwo, Towarzystwo Wioślarskie, Towarzystwo Cyklistów, Towarzy-

stwo Łyżwiarskie, Towarzystwo Racjonalnego Polowania, Związek Rzemieślników 

Chrześcijan, Stowarzyszenie Samopomocy Społecznej, Towarzystwo „Rozwój” i Zrze-

szenie Urzędników Państwowych. Począwszy od 20 lipca na Dynasach odbywały się 

ćwiczenia wojskowe 500 ochotników, przygotowujących się do obrony zagrożonej 

stolicy. Tego samego dnia rozlepiono na murach miasta i ogłoszono w stołecznej prasie 

odezwę Komendy Głównej Straży Obywatelskiej, wzywającą mieszkańców Warszawy 

do wstępowania w szeregi Straży w nowo utworzonych biurach werbunkowych. Aby 

zostać członkiem Straży Obywatelskiej, należało uzyskać poręczenie trzech znanych 

obywateli lub zaświadczenie instytucji społecznej lub zawodowej. Minimum służby 

w Straży określono na 4 godziny dziennie. Warszawiacy, w pełnym zrozumieniu po-

wagi chwili, zaczęli licznie wstępować do Straży, a  zapisy w  biurach zaciągowych 

postępowały tak szybko, że już 30 lipca rozpoczęło służbę wartowniczą około 700 

jej członków, zaś ogólna ich liczba sięgała 4000. […] Oprócz patrolowania ulic Straż 

wykorzystywano także do konwojowania jeńców i służby wartowniczej, a jej człon-

kom należącym do Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego powierzono ochronę 

stołecznych mostów.*

Działalność straży została zawieszona 1 października 1920 r., po zwycięskiej Bitwie 

Warszawskiej. 

Kolejny raz Straż Obywatelska zaczęła działać w 1939 r., kiedy powołał ją prezydent 

stolicy Stefan Starzyński. Ochotnicy współdziałali w  mieście z  Policją Państwową. 

Straż funkcjonowała do momentu kapitulacji stolicy, która nastąpiła na początku 

II wojny światowej, czyli we wrześniu 1939 r.



Dzisiaj zaangażowanie mieszkańców w sprawy miasta też jest potrzebne.

W maju 2010 r. prezydent stolicy ogłosiła alarm przeciwpowodziowy. Do Warszawy 

zbliżały się wezbrane wody Wisły i mieszkańcom groziło, że część ich miasta znaj-

dzie się pod wodą. Konieczne było usypanie wałów przeciwpowodziowych. Do prac 

powołano żołnierzy, policjantów, strażaków i strażników miejskich. Ale ich zaangażo-

wanie mogło nie wystarczyć. Linia brzegowa Wisły w Warszawie liczy ponad 30 km, 

i należało pilnie ją obserwować, sprawdzając poziom wody. Urzędnicy odpowiedzialni 

za bezpieczeństwo w mieście obawiali się, że na kluczowym półtorakilometrowym 

odcinku wałów umocnienia przeciwpowodziowe mogą puścić.

Do patrolowania brzegów rzeki przez całą dobę Warszawa potrzebowała swoich 

mieszkańców. Dla organizacji społecznych i indywidualnych mieszkańców, chętnych 

do wspierania miasta, urzędnicy uruchomili specjalną infolinię, na którą każdy mógł 

zgłosić się do pomocy. Służby i  wolontariusze wspólnie patrolowali koryto rzeki 

w celu znalezienia miejsc szczególnie narażonych na przesiąkanie. Wyrwę w wale za-

uważyli harcerze. I uratowali Warszawę przed zalaniem.

Odznaka Straży Obywatelskiej  

m.st. Warszawy

zakład grawerski Stanisława Lipczyńskiego (?)

Warszawa, 1920

srebro, emalia, złocenie, bicie stemplem
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Wojna 1920 roku i związane z nią wydarzenia wojskowe, polityczne i społeczne znalazły odbicie 

w wydawanych w tym czasie pamiątkowych medalach i znaczkach. Należały do nich m.in. odznaki 

upamiętniające działalność Straży Obywatelskiej, powołanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych 28 

lipca 1920 r. Niedługo później znany warszawski zakład grawerski Stanisława Lipczyńskiego, działają-

cy od 1890 r. przy ul. Marszałkowskiej 149, wykonał odznaki pamiątkowe dla członków organizacji.

Odznaka miała kształt krzyża, którego ramiona połączono wieńcem laurowym. W centrum, na pokry-

tej biało-czerwoną emalią opasce umieszczono inicjały Straży Obywatelskiej - S.O., powyżej wizerunek 

Orła, a poniżej tarczę z Syreną i rok 1920.

W zbiorach muzeum Warszawy znajdują się obydwie wersje oraz sygnowana przez Lipczyńskiego 

matryca służąca do ich wybijania. 



Ale nie tylko w sytuacjach alarmowych warszawiacy i warszawianki mogą zgłaszać 

się ochotniczo do pomocy w stolicy.  Jesteśmy sobie potrzebni – niezależnie od wie-

ku. Dlatego, nawet jeśli nie masz jeszcze 18 lat, możesz włączyć się w wolontariat! 

I pomagać, zaczynając od małych kroków. 

1. 

Jeśli mieszkasz w kamienicy lub w bloku – rozejrzyj się, może komuś przyda się Two-

ja pomoc w codziennych sprawach.

Przygotuj proste ogłoszenie. Możesz je napisać na przykład tak:

Drodzy Mieszkańcy,

jeśli macie kłopot w robieniu zakupów 

lub trudności w poruszaniu się, 

a chcecie wyjść z domu – 

chętnie pomogę. 

[na końcu dodaj: 

swoje imię, nr telefonu i nr mieszkania]

2.

Jeśli szukasz organizacji, w której możesz działać – a wystarczy czasem niewielkie, 

ale odpowiedzialne zaangażowanie – to zapytaj w swojej szkole, jaki wolontariat 

proponuje lub jak dołączyć do drużyny harcerskiej (w sekretariacie powinien być 

kontakt do drużynowych).

3.

Jeśli chcesz zostać warszawskim ochotnikiem lub warszawską ochotniczką, poszukaj 

dla siebie miejsca w którejś z warszawskich instytucji. Zaproszenia do współpracy 

z wolontariuszami znajdziesz na stronie ochotnicy.waw.pl.

Znajdziesz tu też relacje osób odpowiedzialnych za pracę z wolontariuszami. 

Możesz pomagać w pracy muzeum, towarzyszyć zwierzętom w schronisku, pomóc 

w przygotowaniu paczek lub u mawiać się na dyżury w klubie seniora. W Warszawie 

jest co i dla kogo robić!

*Andrzej Jerzy Serafi n „Społeczeństwo Warszawy w okresie zagrożenia państwa polskiego przez najazd bolszewicki (li-
piec - sierpień 1920)”, praca magisterska napisana w Instytucie Historii UW, 1994, za: http://www.warszawa1939.pl/osoba/
osoba-straz-obywatelska-17

Przebudziłam się w nocy i przestraszyłam ogromnie, widząc, że jestem sama jedna. Za-

częłam płakać; dopiero po pół godzinie przyszedł borowy z latarką, zabrał mnie do siebie 

i nazajutrz odprowadził do domu”.

Piszą często dzieci miast o śpiewie skowronka, a nie wiedzą, że skowronek fruwając śpie-

wa, nie siedzi na drzewie.

Guta zna skowronka, widziała, jak rolnik pracuje, a wrony, gawrony i kawki idą za rolni-

kiem i zjadają robaki, i w pracy z nieba błogosławi rolnikowi skowronek.

Dziwna jest opowieść dziewczynki podpisanej nazwiskiem, ale bez imienia.

„Jednego dnia okradli dwie rodziny. Było akurat pranie. Mamusia zauważyła, że w spichrzu 

jest jasno. Spichrz był zamknięty, ale dachówki rozsunięte. Nazajutrz złodziej chciał sprze-

dać skradzione obrusy i  kołdry, ale znajomy je poznał i  prędko przyszedł zawiadomić. 

Tatuś pobiegł do policji; policja go zatrzymała. Kiedy zaczęli go bić, mamusia prosiła, żeby 

przestali, a tatuś dał mu chleba na drogę”.

Prędko przeprosiła się Esterka ze swoją koleżanką i „od wtedy dobrze już żyją”.

Jedna z dziewczynek słyszała radio po raz pierwszy w życiu i bardzo się jej podobało.

Gdy piszą chłopcy, muszą być żarty, wesołe opowiadania.

Cieszy się jeden, że niedługo wakacje, bo nie lubi się uczyć. Drugi lubi się uczyć z kole-

żanką, która ma fabrykę cukierków. Prędko kończy lekcję i  zaczyna pakować cukierki. 

Koleżanka się gniewa, bo jedzenie przeszkadza w nauce.

Ciekawe opowiadanie Tobiasza:

„Mam wielu kolegów. Jeden był zawsze wesół, nigdy się nie gniewał. Założyłem się 

o 20 groszy, że go doprowadzę do złości. Raz w piątek wieczorem, gdy kolega się mył, po-

szedłem do niego i zastukałem do drzwi, i zacząłem wołać. Kiedy otworzył drzwi i zapytał 

się, czego chcę, powiedziałem, że chcę się dowiedzieć, dlaczego piec jest zimny, jeżeli się 

nie pali. Kolega Szymek odpowiedział. Tak kilkanaście razy zawracałem mu głowę, a on 

zawsze odpowiadał spokojnie, bez gniewu. Nie udało mi się go rozzłościć i przegrałem 

20 groszy.

Kiedy opowiedziałem później, dlaczego mu zawracam głowę, śmieliśmy się razem”.

Na zakończenie wspomnienie chłopca z rodzinnej wsi Paprotni.

„Mój kolega Albin był bardzo łakomy. Raz rodzice wyjechali do ciotki, służąca poszła kupić 

mleko; zostawszy sam, otworzył spiżarkę i dziobał konfitury, a potem bułkę nasmarował 

bardzo grubo szarym mydłem, myśląc, że to miód. Szare mydło mu nie smakowało – wszy-

scy się z niego śmieli”.

[Janusz Korczak]
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