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Józef Łokietek vel „Doktor Łokietek”.  
MięDzy polityką a świateM przestępczyM

W historii przedwojennej Warszawy nie brakowało barwnych przestępców. 
Byli wśród nich m.in. morderca policjantów Wiktor Zieliński, nazywany 
„Krwawym Wiktorem”, „Hipek Wariat”, złodziej i  morderca Hipolit Rytter, 
oraz – okrzyknięty pierwszym gangsterem II RP – Łukasz Siemiątkowski 
„Tata Tasiemka”. Ten ostatni cieszy się zresztą szczególnym rozgłosem. Przy-
czyniła się do tego niedawno wznowiona książka Jerzego Rawicza Doktor Ło-
kietek i Tata Tasiemka. Dzieje gangu1. Sprawa Siemiątkowskiego po dziś dzień 
uchodzi za jeden z  najgłośniejszych procesów przedwojennej Warszawy. 
„Tata Tasiemka”, warszawski radny i działacz socjalistyczny, ogłoszony kró-
lem Kercelaka, stanął przed sądem za „terroryzowanie” kupców z tego popu-
larnego warszawskiego bazaru. Jego proces z lipca 1932 roku był relacjono-
wany przez większość gazet, nie tylko warszawskich, ale i ogólnopolskich. 

„Tasiemka” w  hierarchii partyjnej podlegał jednak bohaterowi innego 
znanego procesu z tego samego roku – Józefowi Łokietkowi. Znany szerzej 
jako „Doktor Łokietek”, był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej, kapi-
tanem Związku Strzeleckiego i bohaterem licznych skandali. W początkach 
lat trzydziestych jego nazwisko nader często pojawiało się na łamach war-
szawskiej prasy. Informacje na temat przestępczej działalności Łokietka 
znajdziemy także we wspomnieniach działaczy PPS Stanisława Tołwińskie-

1 J. Rawicz, Doktor Łokietek i Tata Tasiemka. Dzieje gangu, Warszawa 1968, wydanie drugie, Warszawa 
2014.
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go i  Adama Pragiera2. Pojawia się on również jako „popularny rozrabiaka” 
we wspomnieniach warszawskiego taksówkarza Mariana Sękowskiego3. 
Co ważne, Łokietek był również bezpośrednio uwikłany w rozłamy w łonie 
polskiego ruchu socjalistycznego w  drugiej połowie lat dwudziestych. Dla-
tego też dzieje jego działalności są niezwykłym przykładem przenikania się 
dwóch światów: politycznego i przestępczego. Niekiedy zresztą bardzo trud-
no było je rozróżnić.

W niniejszym tekście podejmę próbę opisu owego przenikania się świa-
ta polityki i świata kryminalnego, którego przykładem była działalność Jó-
zefa Łokietka. Należy podkreślić, że wspomniana książka Jerzego Rawicza, 
będąca do tej pory jedynym szerszym opracowaniem działalności Łokietka, 
budzi sporo kontrowersji. Do informacji zawartych w publikacji Rawicza na-
leży podchodzić z  dużą dozą ostrożności. W  jego „reportażu historycznym” 
wiele jest kontrowersyjnych informacji niedających się zweryfikować. Co 
więcej, książka Rawicza była pisana „pod tezę”. Autor starał się udowodnić, 
że jedyną uczciwą lewicową organizacją w II RP była Komunistyczna Partia 
Polski, a  wszystkie pozostałe miały półmafijny czy zgoła mafijny charakter. 
Taki obraz miał potwierdzać tezę o głębokiej patologii przedwojennej sceny 
politycznej. Nie podzielam opinii Rawicza w  kwestii nieskazitelności partii 
komunistycznej w  stosunku do innych środowisk. Dyskusyjna jest również 
kategoryczna ocena sceny politycznej II RP jako środowiska półmafijnego. 
Jeżeli tak było (w niektórych środowiskach), to czy można znaleźć pewne me-
chanizmy, które do tego prowadziły? W tym wypadku zbadanie działalności 
Józefa Łokietka może okazać się niezwykle pomocne. By znaleźć wytłuma-
czenie jego przeistoczenia się w  przestępcę, należy przeanalizować kulturę 
polityczną dominującą w przedwojennej Polsce oraz dziedzictwo działalności 
czołowych działaczy politycznych w czasach zaborów. Pytanie, z jakim będę 
chciał się zmierzyć, brzmi zatem: Czy kryminalne działania Łokietka mogły 
być konsekwencją jego działalności w  Organizacji Bojowej PPS i  obecnego 
w niej przyzwolenia na stosowanie przestępczych metod do walki politycznej 
trwającej pomimo odzyskania niepodległości?

Działacz PPS, czyli biała legenda o Łokietku

O życiu Józefa Łokietka wiadomo niewiele. Sporo faktów należy uznać co naj-
wyżej za prawdopodobne, ale mało który jest potwierdzony. Urodził się mię-
dzy 1886 a 1890 rokiem4 w rodzinie żydowskich rzemieślników w Tomaszowie 
Mazowieckim jako Judel Dan Łokieć. Jego ojcem był zamożny sukiennik albo 
kowal Chaim Joska Łokieć, matką zaś Rywka Ruchla Łokieć z domu Grinberg. 
O młodości Józefa Łokietka również wiemy niewiele. W wieku szesnastu lat 

2 A. Pragier, Czas przeszły dokonany, Londyn 1966, s. 191; S. Tołwiński, Wspomnienia 1895–1939, 
Warszawa 1970, s. 131.

3 M. Sękowski, Pamiętnik warszawskiego taksówkarza, Warszawa 1978, s. 69.
4 K. Witczak, Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich, Łódź–Tomaszów Mazowiecki 2010, s. 161.
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uczęszczał do prywatnej szkoły religijnej. Któregoś szkolnego dnia, w czasie 
trwania rewolucyjnych rozruchów w  roku 1905 lub 1906, grupa członków 
PPS poszukiwanych przez carską policję miała poprosić go o pomoc w ukry-
ciu się. On natomiast nie tylko im tej pomocy udzielił, ale także przystał do 
grupy, nie wracając już do szkoły5. Po latach powstała wokół tego legenda, 
jakoby został porwany wprost ze szkoły przez grupę bojowców PPS6. Ta aż 
do przesady romantyczna wersja wydaje się jednak stosunkowo mało praw-
dopodobna. Do organizacji socjalistycznej należeli bowiem również bracia 
Łokietka: Hersz Lejzer, Icek Zełman i Motel7. Wolno zatem sądzić, że sprawa 
miała znacznie mniej dramatyczny przebieg i Łokietek po prostu został przy-
jęty do PPS. Bardzo prawdopodobne jest również, że przynajmniej od około 
1906 roku był związany z  Organizacją Bojową PPS, już jako członek partii. 
Tego samego roku, w nieznanych bliżej okolicznościach, wyjechał na zachód, 
po drodze zmieniając nazwisko z Łokieć na Łokietek8. 

Dość trudne do odtworzenia są okoliczności, w jakich Józef Łokietek rozpo-
czął studia we Francji i Szwajcarii9 – pochodził przecież z biednej rodziny ro-
botniczej. Najwyraźniej jednak objawił wówczas rzeczywiste talenty, bowiem 
wątek jego studiów znajduje potwierdzenie w innych źródłach. Jerzy Rawicz 
wskazuje, że pierwotnie Łokietek pracował jako kurier PPS. W grudniu 1912 
roku wstąpił do oddziału Związku Strzeleckiego, utworzonego przez polskich 
studentów genewskiego uniwersytetu, co potwierdza publikacja z  rocznika 
„Niepodległość” z końca lat trzydziestych10. Być może jego inteligencja została 
dostrzeżona przez władze PPS, które postanowiły zająć się edukacją młodego 
człowieka. 

Dość powiedzieć, że Łokietek obronił doktorat z chemii na uniwersytecie 
w Genewie u profesora Augusta Berthiera, którego asystentem później został 
i  którego córkę miał poślubić. Informacja o  wyższym wykształceniu wielo-
krotnie przewijała się w  doniesieniach prasowych jako jeden z  charaktery-
stycznych aspektów jego osoby. Prawdopodobnie stąd również wziął się jego 
pseudonim „Doktor Łokietek”. Miał też, zgodnie z ustaleniami Rawicza, dzięki 
zdobyciu obywatelstwa szwajcarskiego, podróżować jako członek PPS do Sta-
nów Zjednoczonych, Belgii, Francji oraz Niemiec i Austrii. Podróże takie nie 
były niczym niezwykłym dla działaczy lewicowych w tamtym okresie, podob-
ne odbywał między innymi Adam Pragier11. 

Do Polski Łokietek miał wrócić na przełomie roku 1918 i 1919. Tutaj najpraw-
dopodobniej po raz pierwszy połączyły się jego losy z Łukaszem Siemiątkow-

5 W podaniach można znaleźć wręcz fantastyczną historię, w której Łokietek został wyciągnięty z jednej 
lekcji przez bojowników z  PPS i  poproszony o  pomoc. Wersję tę podaje zarówno J. Rawicz (Doktor 
Łokietek..., s. 7), jak i M. Piasecki w swoich wspomnieniach: Z Tomaszowa do Magnitogorska, Warszawa 
1995 s. 100–101.

6 J. Rawicz, Doktor Łokietek..., s. 8–9.
7 K. Witczak, Słownik biograficzny Żydów..., s. 161. 
8 M. Piasecki, Z Tomaszowa..., s. 101; J. Rawicz, Doktor Łokietek..., s. 11.
9 M. Piasecki, Z Tomaszowa..., s. 163.
10 J. Smigielski, Wizytacja genewskiego oddziału Związku strzeleckiego, „Niepodległość”, 1938, t. 17, s. 278.
11 J. Rawicz, Doktor Łokietek..., s. 10



300

Paweł Rzewuski

skim, działaczem warszawskiego PPS, świeżo zwolnionym z twierdzy Modlin12. 
W trakcie wojny roku 1920 Łokietek uczestniczył w pracach Robotniczego Ko-
mitetu Obrony Warszawy, organizacji zrzeszającej działaczy robotniczych or-
ganizujących ochotnicze oddziały pomocnicze do walk z bolszewikami. Później 
współpracował z Komitetem Pomocy Powstańcom Śląskim, wspierającym bo-
jowników o polskość Górnego Śląska. W 1921 roku brał udział w XVIII Kongre-
sie PPS jako zwolennik Rajmunda Jaworowskiego13. Ten ostatni był politykiem 
należącym już wtedy do „prawego” skrzydła PPS, środowiska bardzo bliskiego 
Józefowi Piłsudskiemu. Kolejną cezurą w życiu Łokietka było wejście 7 grudnia 
1921 roku w skład sądu partyjnego warszawskich struktur partii. Oznaczało to, 
że zaczął odgrywać w  szeregach partyjnych coraz ważniejszą rolę. Niedługo 
później przyszło jeszcze większe wyróżnienie – Łokietek został komendantem 
warszawskiej milicji porządkowej socjalistów14. Prawdopodobnie zadecydowa-
ła o tym jego osobista relacja z Rajmundem Jaworowskim, który rozdawał karty 
w lokalnych strukturach PPS w Warszawie. 

Ważną rolę odgrywało zaangażowanie Łokietka w  działalność Związku 
Strzeleckiego. Informacje na ten temat można znaleźć zarówno w artykułach 
prasowych15, jak i w nielicznych wspomnieniach dotyczących jego osoby16. Na-
leży pamiętać, że popularny „Strzelec” był jedną z organizacji stanowiących 
zaplecze dla obozu piłsudczykowskiego. Rok 1921 to również czas nawiązania 
przez Łokietka bliższych kontaktów z podległym mu Łukaszem Siemiątkow-
skim. Ten ostatni od czasu XVIII Kongresu PPS zaliczany był do stronników 
Jaworowskiego i przewodził organizacjom PPS w dzielnicach Wola i Powązki, 
w tym również formującej się tam milicji PPS. Wątek ten jest moim zdaniem 
kluczowy dla zrozumienia działań Józefa Łokietka i związku między światem 
przestępczym i politycznym. 

Równolegle z działalnością Łokietka w partyjnej milicji rozwijała się rów-
nież jego kariera w strukturach stricte politycznych. Od połowy lat dwudzie-
stych piastował on funkcję przewodniczącego części Warszawy, tak zwanej 
dzielnicy Jerozolimskiej. Od 9 kwietnia 1927 roku znajdował się w  składzie 
Warszawskiego Okręgowego Komitetu Robotniczego, czyli głównego gremium 
partyjnego w Warszawie sprawującego nadzór nad komitetami dzielnicowymi. 

Od czasu zamachu majowego w łonie PPS narastał konflikt. Część działa-
czy rozczarowanych polityką sanacji przestała opowiadać się po stronie Pił-
sudskiego, a część, skupiona wokół Jaworowskiego, ciągle popierała sanację 
i Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem – quasi-partię stanowiącą jej poli-
tyczne zaplecze17. 

12 „Tajny Detektyw”, 10 lipca 1932, nr 52; „Walka”, 7 lipca 1932, nr 155.
13 A. Tymieniecka, Warszawska organizacja PPS 1918–1939, Warszawa 1982, s. 68; „Robotnik”, 7 sierpnia 

1920.
14 A. Tymieniecka, Warszawska organizacja PPS..., s. 81.
15 Tytułem „kapitana strzelca” jest określany między innymi na łamach „Wieczoru Warszawskiego”. 
16 Patrz M. Sękowski, Pamiętnik warszawskiego taksówkarza..., s. 69.
17 A. Chojnowski, Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław 1986, 

s. 51–56.
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Ostatecznie 17 października 1928 roku w łonie PPS doszło do rozłamu. Gru-
pa działaczy związanych z Rajmundem Jaworowskim stworzyła nową partię 
pod nazwą PPS dawna Frakcja Rewolucyjna. Nowo powstały twór szybko zy-
skał miano BBS, co miało jednoznacznie wskazywać na jego związki z BBWR.  
Celem PPS-dFR było rozbicie środowiska socjalistów, przyciągnięcie w orbitę 
stronnictwa Piłsudskiego jak najwięcej środowisk lewicowych. Nie bez suk-
cesów. Partyjną koleżanką Łokietka była wybitna działaczka Zofia Praussowa 
oraz były premier Jędrzej Moraczewski. Relacja między PPS-dFR a  sanacją 
była nie tylko wyraźna, ale również bardzo ścisła. 

W nowej partii Łokietek zaczął zyskiwać na znaczeniu. Jeszcze w 1928 roku 
został wybrany członkiem naczelnej instancji PPS-dFR – Centralnej Rady Or-
ganizacyjnej. Do tego na kongresie PPS-dFR w Katowicach, odbywającym się 
1 i 2 listopada 1928 roku, ogłoszono go szefem całej milicji. Wiadomo też, że 
pełnił funkcję przewodniczącego Centralnego Związku Zawodowego Pracow-
ników Transportu Rzecznego w  Polsce18. Należy wskazać na marginesie, że 
związki zawodowe, bez względu na czasy i  szerokość geograficzną, upodob-
niały się zazwyczaj do mafii (czego przykładem jest chociażby relacja między 
mafią Ala Capone a związkami).

Bardzo interesujące, chociaż trudne do prześledzenia, są kontakty Łokiet-
ka z elitami sanacyjnymi. Wiadomo, że w sierpniu 1929 należał on do komi-
tetu zjazdowego byłych członków Organizacji Bojowej PPS. Na tym samym 
zjeździe wśród członków komitetu znalazły się takie osoby, jak żona Józefa 
Piłsudskiego Aleksandra, szef BBWR Walery Sławek, a także minister i póź-
niejszy premier Aleksander Prystor. Sam ten fakt niczego konkretnego jesz-
cze nie oznacza. Czy Łokietek żył w dobrej komitywie z pozostałymi członka-
mi komitetu? We wspomnieniach Aleksandry Piłsudskiej nie ma wzmianek 
na jego temat, a  i  w  gazetach – nawet opozycyjnych – próżno szukać szer-
szych informacji o nim. Z drugiej strony to jednak nie kto inny, jak właśnie 
Łokietek, obok oficerów związanych z sanacją, w endeckiej broszurce z 1927 
roku został wymieniony jako jeden ze sprawców zaginięcia generała Zagór-
skiego19. 

O Łokietku można więc powiedzieć, że mógł uchodzić za ideowego działa-
cza, wzór do naśladowania. Kojarzono go jako zasłużonego aktywistę lewi-
cowego, zaangażowanego w liczne akcje polityczne. Do tego był człowiekiem 
wykształconym i obytym w świecie, związanym z sanacją. Na tle tych infor-
macji proces Łokietka z  grudnia 1932 roku wydaje się czymś niezrozumia-
łym. Tymczasem już wcześniej pojawiły się liczne przesłanki wskazujące na 
ścisłe związki między działalnością polityczną i przestępczą Józefa Łokietka. 
W pewnym momencie Łokietek kryminalista zastąpił Łokietka polityka.

18 L. Hass, Organizacje zawodowe w Polsce 1918–1939, Warszawa 1963, s. 406.
19 W tekście pojawia się sugestia, że Józef Łokietek razem z majorem Wendą, kapitanem Pląskowskim oraz 

Kowalskim brał udział w porwaniu generała. Ulotka ta była przedrukowana przez część gazet. Brakuje 
innych dowodów na związek Łokietka ze sprawą. Przedruk ulotki: Z. Cieślikowski, Generał brygady 
Włodzimierz Ostoja-Zagórski (1882–1927), Toruń 2007, s. 226–227.
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Szef milicji PPS, czyli klucz do zrozumienia Józefa Ł.

Józef Łokietek gros swoich wpływów zawdzięczał nie działalności politycz-
nej, ale funkcji szefa milicji PPS. Była to organizacja budząca w czasie II RP 
wiele kontrowersji, nie tylko wśród przeciwników politycznych, ale i wśród 
samych socjalistów. Rodzi się pytanie, czy klucz do upadku Łokietka można 
znaleźć w pracy, jaką wykonywał on w szeregach PPS.

Milicja dowodzona przez Łokietka była jedną z  licznych bojówek partyj-
nych istniejących w okresie II Rzeczypospolitej. Jej dzieje nie zostały dotych-
czas szerzej zbadane. Można przypuszczać, że po zlikwidowaniu milicji lu-
dowej (będącej pewnego rodzaju obywatelską policją20) w roku 1919 mianem 
milicji nazywano straż porządkową partii. Zdaje się, że jej początkowo ogra-
niczona rola zyskała na znaczeniu po atakach endecji w grudniu 1922, kiedy 
były napadane pochody socjalistów21. W późniejszym okresie stosowne for-
macje miały partie mniejszości narodowej, na przykład Bund, a także endecja 
czy KPRP22. Zazwyczaj wywodziły się one albo ze struktur tworzonych w cza-
sie I wojny światowej23, albo ze struktur powstałych tuż po jej zakończeniu24.

Jeżeli chodzi o milicję PPS, nie dysponujemy pełnymi informacjami doty-
czącymi jej struktury. Wiadomo tylko, że w Warszawie była ona podzielona 
na konkretne dzielnice, na przykład PPS Powązki albo PPS Śródmieście. Trud-
no jednoznacznie określić, ilu liczyła członków. W Warszawie PPS miał przy-
najmniej 40 do 80 tysięcy sympatyków25, w  pochodach pierwszomajowych 
brało udział do 10 tysięcy osób. Pochody były skutecznie zabezpieczane przez 
milicję PPS, co wymagało około 300 osób. Biorąc pod uwagę, że część człon-
ków nie mogła wziąć udziału w pochodzie, można powiedzieć, że w szczyto-
wym momencie w milicji PPS służyło około 500 osób.

Problematyczna jest kwestia uzbrojenia i  ekwipunku milicji PPS. Nie-
wielki materiał fotograficzny pokazuje jej członków trzymających w  ręku 
kije albo pałki26. Przynajmniej w dwóch wypadkach, 1 maja 1926 i 1 maja 1928 
roku, można znaleźć przykłady posługiwania się bronią palną. Najprawdopo-
dobniej były to rewolwery i pistolety, a nie broń długolufowa27. Do transpor-
tu wykorzystywano ciężarówki i rowery28. Wiadomo również, że milicja PPS 
miała specjalne opaski z  napisem informującym, że dana osoba przynależy 

20 A. Leinwand, Pogotowie bojowe i milicja ludowa w Polsce 1917–1919, Warszawa 1972, s. 59.
21 J. Czeszejko-Sochacki, Socjalfaszystowscy mordercy. O bojówkach PPS, Warszawa 1928, s. 8, potwierdza 

to niejako również A. Tymieniecka, po raz pierwszy pisząc o bojówkach PPS w kontekście zamachu na 
Narutowicza.

22 M. Sosnowski, Krew i honor. Działalność bojówkarzy ONR w Warszawie w latach 1934–1939, Warszawa 
2010, oraz J. Holzer, Mozaika polityczna II RP, Warszawa 1974. 

23 W  przypadku PPS bojówki z  czasów II RP odwoływały się do tradycji Organizacji Bojowej PPS;  
A. Leinwand, Pogotowie bojowe..., s. 58.

24 Tamże, s. 69.
25 A. Tymieniecka, Warszawska organizacja PPS..., s. 220.
26 Zdjęcie dobrze obrazujące wyposażenie PPS można znaleźć w  książce J. Rawicza, Doktor Łokietek...,  

s. 85.
27 A  przynajmniej w  żadnym z  zachowanych materiałów nie zachowała się informacja, aby taką broń 

posiadała.
28 Np. „Robotnik”, 2 maja 1932, nr 119. 
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do służby porządkowej. Generalnie rzecz biorąc, bojówka PPS stanowiła po-
tencjalnie niemałą siłę, którą można było wykorzystać nie tylko do ochrony 
pochodów pierwszomajowych. 

Pierwsza wzmianka o działalności Łokietka w bojówce PPS, jak już wspo-
minałem, pochodzi z roku 1922. Wiadomo, że w dniach prezydentury Gabrie-
la Narutowicza, czyli od 9 do 16 grudnia, był on już dowódcą warszawskiej mi-
licji PPS29. To właśnie Łokietek dowodził oddziałami formacji, które otoczyły 
pl. Trzech Krzyży, wszczęły walkę z bojówką endecką i uwolniły zatrzymaną 
przez nią grupę posłów socjalistycznych. Miał on wtedy przygotowywać ak-
cję odwetową przeciwko endecji. O dowodzonej przez niego milicji PPS było 
dwukrotnie bardzo głośno. W obydwu wypadkach jego działania wzbudzały 
sprzeciw w samej partii. 

Siódmego kwietnia 1926 roku na łamach „Robotnika” pojawiła się odezwa 
wzywająca do konieczności formowania milicji na 1 maja30. W początku mie-
siąca sytuacja w Warszawie, podobnie jak w całym kraju, była napięta. PPS 
wyszedł z koalicji rządowej, na skutek czego upadł rząd Aleksandra Skrzyń-
skiego. Na horyzoncie pojawiło się prawdopodobieństwo powrotu rządów 
centroprawicowych, którym PPS był otwarcie wrogi. Marsz z okazji najważ-
niejszego ze świąt w kalendarzu socjalistycznym zgromadził przedstawicieli 
wszystkich warszawskich partii lewicowych, był również okazją do swoistego 
rodzaju manifestacji przeciwko sytuacji w kraju. Pojawili się również komu-
niści, silnie skonfliktowani z PPS, głównym organizatorem marszu. 

W  poprzednich latach zdarzały się już konflikty pomiędzy tymi środo-
wiskami, jednak dopiero tamtego roku doszło do starć na dużą skalę. Kiedy 
pochód doszedł do pl. Trzech Krzyży, zapadła decyzja o  wyprowadzeniu 
zwolenników KPP z głównego pochodu. W tym celu dowodzeni przez Łokiet-
ka bojówkarze poprowadzili tak swoje ciężarówki, aby znalazły się one tuż 
przed idącymi na samym końcu pochodu komunistami, dzięki czemu mogli 
oddzielić komunistów od reszty manifestujących. Członkowie KPP najpierw 
wygrażali socjalistom, a  następnie zaczęli strzelać. Zgodnie z  wersją wyda-
rzeń podawaną przez komunistów, sprowokował ich do tego podległy Łokiet-
kowi szef milicji Warszawa Wola Łukasz Siemiątkowski31. Ofiary padły po obu 
stronach. Zginął członek milicji z dzielnicy praskiej oraz trzech robotników. 
Rannych zostało natomiast kilkadziesiąt osób. Sytuację opanowała policja, 
która rozpędziła pochód komunistyczny32. 

Wydarzenia z 1926 roku nie wzbudziły w łonie PPS oburzenia. Inaczej wy-
glądała sprawa pochodu majowego, który odbył się dwa lata później. Ponow-
nie doszło do starcia między komunistami a bojówką PPS, kiedy członkowie 
KPP na wysokości ul. Senatorskiej33 próbowali się włączyć do pochodu. Dowo-

29 Niepewne źródło, jakim jest komunistyczna broszurka: J. Czeszejko-Sochacki, Socjalfaszystowscy 
mordercy. O  bojówkach PPS, Warszawa 1928. Zdaniem J. Czeszejko-Sochackiego w  roku 1922 na 
specjalnej naradzie OKR PPS powierzono funkcję szefa milicji PPS Józefowi Łokietkowi.

30 „Robotnik”, 7 kwietnia 1926, nr 95. 
31 J. Czeszejko-Sochacki, Socjalfaszystowscy mordercy..., s. 16.
32 „Robotnik”, 7 kwietnia 1926, nr 95.
33 „Robotnik”, 1 maja 1926, nr 122.
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dzeni przez Łokietka milicjanci, zamiast czekać na rozwój wypadków, posta-
nowili przejąć inicjatywę i  zaatakowali pierwsi. Z  obu strony padły strzały, 
osiem osób zostało zabitych, a blisko 200 rannych.

W  partii doszło do konfliktu w  kwestii oceny wydarzeń. Z  jednej strony 
władze PPS przedstawiały działania bojówki jako słuszne34. Oznacza to, że 
przynajmniej część członków PPS była z nich zadowolona. Równocześnie 
część członków krytykowała bojówki, przyrównując je do bandytów. Najmoc-
niej wyraził te poglądy polityczny przeciwnik Jaworowskiego, działacz PPS 
Romuald Minkiewicz w broszurce o opanowanym przez ludzi Jaworowskiego 
Okręgowym Komitecie Robotniczym Klika warszawska O.K.R.P.P.S., pisząc, że 
działania bojówki PPS przybrały: „1 Maja 1928 r. odpowiadającą poczuciom, 
nałogom i  uczuciom czerezwyczajki warszawskiej, formę ulicznej masakry 
kilkuset bezwinnych robotników”35. Józef Łokietek i  jego milicja coraz częś-
ciej zaczęli być oceniani jednoznacznie, nawet przez partyjnych towarzyszy, 
jako przestępcy. Cały OKR miał być organizacją przestępczą zajmującą się 
wymuszeniami i  szerzeniem podziałów w  partii36. Atmosfera wokół Łokiet-
ka robiła się coraz gęstsza. Pojawiły się pogłoski, jakoby podczas zajścia na 
ul. Senatorskiej on i  jego podkomendni byli pijani. Coraz głośniej mówiono 
o kwestiach, które wcześniej starano się przemilczeć. 

Wydarzenia z 1 maja 1928 roku były jedną z bezpośrednich przyczyn po-
działów w  PPS37. W  momencie, w  którym Łokietek przeszedł do PPS-dFR, 
również gros jego bojówkarzy skierowało się przeciwko PPS, przechodząc za 
swoim dowódcą do nowej partii38. Podczas „aktów terrorystycznych”39 docho-
dziło do ataków na działaczy partyjnych, zastraszania i demolowania lokali40. 
Przewodzenie milicji PPS, poczucie władzy oraz zaufanie, jakim cieszył się on 
u Rajmunda Jaworowskiego, wydaje się być przyczyną upadku Józefa Łokiet-
ka. Jego zadaniem było prowadzenie walki politycznej balansującej na grani-
cy, a  często jawnie przekraczającej granicę praworządności41. Również sami 
bojówkarze, którzy jak się okazywało, rekrutowali się nie tyle z ludzi wyzna-
jących lewicowe poglądy, ile raczej z osób podzielających skłonność do prze-
mocy, wciągali działacza PPS w  świat przestępczy. Od momentu wstąpienia 
Józefa Łokietka w szeregi PPS-dFR następują coraz częstsze doniesienia na te-
mat jego kryminalnej działalności. Wydaje się, że było kilka powodów takie-
go stanu rzeczy. Centrala PPS przestała już chronić go jako swojego człowieka. 
Kiedy doszło do rozłamu, pojawiły się głosy krytyczne na łamach „Robotni-

34 „Robotnik”, 3 maja 1928, nr 123.
35 R. Minkiewicz, Klika warszawska O.K.R.P.P.S., Warszawa 1928, s. 13.
36 Tamże, s. 15.
37 A. Tymieniecka, Warszawska organizacja PPS..., s. 139.
38 Tamże, s. 144–145.
39 Tamże, s. 154.
40 Donosiła o  tym prasa socjalistyczna (między innymi „Robotnik” z  8 stycznia, 28 lutego, 1 marca,  

28 kwietnia, 2 maja 1929 roku).
41 Nawet nie biorąc pod uwagę długiej listy domniemanych zbrodni podanych przez J. Czeszejko- 

-Sochackiego, jakich miała się dopuścić KPP, a  opierając się tylko na doniesieniach z  „Robotnika”, 
wyraźnie widać, że podstawową formą działania bojówki była przemoc. 
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ka”. Równocześnie sam Łokietek poczuł, że ma większą władzę, w hierarchii 
PPS-dFR stał przecież wyżej niż w PPS. Przykład płynął też z góry, w roku 1930 
doniesienia na temat pobitych przez „sympatyków Marszałka” przeciwników 
politycznych były coraz częstsze. Niejako kulminacyjnym punktem były 
wybory brzeskie i  informacje o  brutalnym traktowaniu opozycji. Łokietek, 
człowiek należący do kręgu zwolenników sanacji, mógł czuć płynące z góry 
przyzwolenie na łamanie prawa. 

Awanturnik ze „Strzelca” albo czarna legenda

Na podstawie rozporoszonych wiadomości prasowych z lat 1928–1932 można 
stworzyć kalendarium doniesień o kryminalnej działalności Łokietka. Więk-
szość z nich pojawiała się w gazetach „ABC”, „Wieczór Warszawski” i „Nowiny 
Codzienne” oraz socjalistycznym „Robotniku”.

Do grudnia 1932 roku do Łokietka zdążyła już na stale przylgnąć łatka 
gangstera. Jej ukoronowaniem było pojawienie się na łamach efemerycznej 
gazety „Głos Stolicy” powieści z kluczem pt. Bezkarni bandyci stolicy42. Autor, 
nie siląc się zresztą na dokładne ukrycie personaliów bohaterów, opisał prze-
stępczą karierę Rebego (czyli „Doktora Łokietka”) oraz jego współpracowni-
ka, Wstążki („Taty Tasiemki”). Byli oni gangsterami, właścicielami domów 
publicznych, zamieszanymi w  handel żywym towarem. W  powieści przypi-
sywano grupie nie tylko czyny, o które obydwaj zostali oskarżeni w 1932 roku 
(terror w  stosunku do tragarzy i  kupców z  bazaru Kercelego), ale również 
inne sprawy, jak między innymi zabójstwo generała Zagórskiego43 czy pobi-
cie Tadeusza Dołęgi-Mostowicza44. Powieść była jednak tylko literacką fikcją 
osnutą na prawdziwych wydarzeniach45. 

Na podstawie relacji prasowych można (przynajmniej częściowo) opisać 
dzieje stopniowej degrengolady Józefa Łokietka. W  niektórych wypadkach 
były to sprawy związane ze skłonnością do awantur, w innych można wskazać 
na jego związek z działalnością bojówki PPS. 

Jedną z pierwszych informacji „kryminalnych”, jakie można znaleźć w pra-
sie, były wydarzenia z 15 maja 1930 roku. „Robotnik” opisywał w notatce pra-
sowej, jak o godzinie ósmej rano Łokietek wdał się w zatarg w teatrze Morskie 
Oko. Próbował kupić bilety na ostatnie przedstawienie rewii Uśmiech War-
szawy. Kiedy poinformowano go, że to niemożliwe, zaczął strzelać do kasjera. 
Strzelał niecelnie i został przewieziony do komisariatu policji46. Następnego 
dnia ta sama gazeta informowała, że oskarżono go o  usiłowanie zabójstwa 
i zamknięto w areszcie47. Ostatecznie jednak do procesu nie doszło. 

42 „Głos Stolicy”, 13 września 1932 – 27 grudnia 1932.
43 „Głos Stolicy”, 15 września 1932, nr 3.
44 „Głos Stolicy”, 1 listopada 1932, nr 52.
45 Warto zaznaczyć, że J. Rawicz potraktował ją jako zbeletryzowany dokument. J. Rawicz, Doktor 

Łokietek..., s. 408.
46 „Robotnik”, 16 maja 1930, nr 136.
47 „Robotnik”, 17 maja 1930, nr 137.
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Kolejna informacja prasowa pochodziła z  28 lipca 1930 roku i  dotyczyła 
starcia na Pradze. Na ul. Franciszkańskiej doszło do „bitwy” między tragarza-
mi związanymi z  przewodzonym przez Łokietka związkiem a  handlarzami 
drobiem. Prawdopodobnie chodziło o  niepłacenie haraczy przez handlarzy 
na rzecz Łokietka. Byłaby to sytuacja podobna do incydentu z bazaru Kercele-
go, gdzie grupa Łukasza Siemiątkowskiego wymuszała pieniądze od kupców. 
Policja aresztowała 150 osób48. Wiadomości takie podano w dniach rozprawy 
sądowej z grudnia 1932 roku, ale trudno znaleźć na ten temat dokładniejsze 
informacje w gazetach z lipca 1930 roku49. 

Kolejna data w  przestępczym kalendarium Łokietka ściśle wiązała się 
z jego aktywnością w milicji PPS. Trzeciego września 1930 roku w prasie po-
jawiła się informacja o  „osławionym bojówkarzu BBS w  Warszawie”, który 
zwerbował dla PPS-dFR blisko 600 tragarzy żydowskich. Mieli być oni po-
trzebni milicji PPS-dFR do prowadzenia walki z bojówkami komunistyczny-
mi. Można wysnuć hipotezę, że Łokietek brał udział w  ciągłym atakowaniu 
KPP, co było niejako jednym z  programowych punktów jego partii. Między 
ludźmi Łokietka a  zwerbowanymi tragarzami doszło jednak do zatargu. Po-
wodem było prawdopodobnie wyłudzenie od zwerbowanych przez Łokietka 
tragarzy astronomicznej kwoty 3000 złotych na „nową kurtkę mundurową”50. 
Jak podał „Wieczór Warszawski”, kiedy tragarze zorientowali się w sytuacji, 
„obili go w jakimś szynku” drągami do noszenia ciężarów51. 

Dwa dni później, 5 września, po raz kolejny pojawiła się informacja o Ło-
kietku. Tragarze związani z  PPS-dFR (czyli również członkowie bojówki) 
zaatakowali tragarzy żydowskich. Spekulowano, że mogła to być zemsta za 
pobicie sprzed dwóch dni. O godzinie piątej rano pod dom na ul. Rynkowej 7 
zajechały trzy samochody, z których wysiedli ubrani po cywilnemu ludzie do-
wodzeni przez człowieka w mundurze organizacji Związku Strzeleckiego. Był 
to sam Józef Łokietek, który swój mundur przyozdobił orderami i medalami, 
co miało zapewne manifestować jego siłę i  pozycję. Mężczyźni wyszli z  wo-
zów, ale tylko czekali. Po pewnym czasie (nie wiadomo dokładnie po jakim) 
na ulicę wjechali dwaj żydowscy furmani. Józef Łokietek dał rozkaz do ataku 
na nich. W ruch poszły pałki, metalowe pręty i kolby rewolwerów. Na pomoc 
furmanom przyszli okoliczni mieszkańcy52. Bójkę zakończyła policja, która 
aresztowała Łokietka i jego kompanów.

Szóstego września 1930 roku doszło do zajścia, za które Łokietek został 
dwa lata później postawiony przed sądem. Jego współpracownicy, Icek An-
ders i Szlama Rosman, wraz z sześcioma innymi towarzyszami pojawili się na 
ul. Rynkowej 1 w celu wymuszenia pieniędzy od Szyi Munka53. Domagali się 
od niego 2000 złotych za umożliwienie uzyskania stanowiska administratora 

48 Np. „Głos Stolicy”, 2 grudnia 1932, nr 85.
49 „Kurier Warszawski”, 28 lipca 1930, nr 204. 
50 Nie doprecyzowano, na jaką kurtkę mundurową; najprawdopodobniej chodziło o bluzę „Strzelca”. 
51 „Wieczór Warszawski”, 3 września 1930, nr 205. 
52 „Wieczór Warszawski”, 6 września 1931, nr 208.
53 „Robotnik”, 6 września 1930, nr 261.
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budynku. Kiedy usłyszeli odmowę, zaczęli bić go laskami i łomami. Odgłosy 
bójki ściągnęły lokatorów. Bandyci wyciągnęli wtedy pistolety i  zaczęli się 
ostrzeliwać. Sterroryzowali szofera zaparkowanego niedaleko auta i  kaza-
li się wieźć. W  trakcie ucieczki strzelali zarówno do przechodniów, jak i  do 
goniących ich policjantów. Z  niewyjaśnionych przyczyn po pewnym czasie 
samochód stanął i  doszło do konfrontacji z  bandytami. Bilans bitwy był po-
ważny: blisko 60 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko54. 

Po tym zajściu przez pewien czas gazety zamilkły o Józefie Łokietku i jego 
grupie. Dopiero dwa miesiące później, on i jego kompani mieli napaść na trzy-
dziestopięcioletniego Nikodema Redlocha i wymuszać od niego pieniądze za 
możliwość pracy55.

Kolejne informacje pochodziły z 27 marca 1931 roku. Jak donosił „Wieczór 
Warszawy”56, Łokietek został pobity w  pięciu różnych restauracjach. Powo-
dem miały być burdy, które wszczynał w kolejnych lokalach. Ukoronowaniem 
jego marszruty był atak na kobietę. Powstrzymali go taksówkarze, którzy po-
bili go tak dotkliwie, że trafił do szpitala. Warto podkreślić, że w relacjach pra-
sy prawicowej nazywano go „przywódcą bojówek sanacyjnych w mundurze 
strzeleckim”.

Największa i  najprawdopodobniej najgłośniejsza sprawa z  udziałem Ło-
kietka w roli głównej rozegrała się 14 września 1931 roku. Miała ona charak-
ter inny niż wszystkie wcześniejsze. Zgodnie z  relacją „Wieczoru Warszaw-
skiego” wydarzenia przebiegały w  następujący sposób. Na pl. Północnym 
odbywała się licytacja bel papieru o wartości 200 tysięcy zł. Ludzie Łokietka 
próbowali zastraszyć licytujących, aby cena była jak najniższa i aby to właśnie 
oni mogli wygrać licytację. Ostatecznie interweniowała policja. Należy nad-
mienić, że następnego dnia organ prasowy PPS-dFR „Walka” bronił Łokietka57. 

Tyle mniej więcej o  Józefie Łokietku wiedział przeciętny czytelnik war-
szawskiej prasy do grudnia 1932 roku, kiedy mógł przeczytać informacje 
o jego procesie. „Osławiony bojówkarz BBS w Warszawie”, brutal i awantur-
nik ze „Strzelca”, upajający się swoją bezkarnością58, wszczynający po loka-
lach burdy. W świetle doniesień prasowych daleko mu było do miana zasłużo-
nego działacza PPS, bliżej do gangstera. 

O okolicznościach zatrzymania i doprowadzenia do procesu Józefa Łokietka 
bardzo niewiele wiadomo. Pewne informacje podał Jerzy Rawicz, sugerując że 
doprowadziły do tego połączone siły działaczy PPS i policji59. Miało być to zemstą 
za wydarzenia z września 1930 roku, kiedy rannych zostało kilku funkcjonariu-
szy policji i wywiadowców. Teza ta łączy się z pewnymi konkretnymi pytaniami. 
Dlaczego oskarżono Łokietka dopiero po dwóch latach od sprawy? Czy chodziło 

54 „Wieczór Warszawski”, 6 września 1932, nr 208.
55 „Wieczór Warszawski”, 27 listopada 1931, nr 282.
56 „Wieczór Warszawski”, 27 marca 1931, nr 92.
57 „Walka”, 16 września 1931, nr 193.
58 „Wieczór Warszawski”, 15 września 1932, nr 264; można tu znaleźć informacje o salutujących Łokietkowi 

policjantach.
59 J. Rawicz, Doktor Łokietek..., s. 398.
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o ukaranie go, czy tylko o przełamanie jego dotychczasowej bezkarności? Wydaje 
się, że zniknął wtedy ochronny parasol roztoczony nad nim przez partyjnych to-
warzyszy powiązanych z sanacją. W 1932 roku PPS-dFR (po katastrofalnych wy-
borach z 1930 roku) zaczął tracić na znaczeniu. BBWR umocnił się i osłabił PPS. 

Łokietek przed sądem

W przeciwieństwie do procesu Siemiątkowskiego, który relacjonowały prawie 
wszystkie gazety, sprawa Łokietka nie cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Wiele gazet w  ogóle nie pisało o  trwającym procesie, na przykład „Kurier 
Czerwony” czy „Tajny Detektyw”. Inne relacjonowały go bardzo pobieżnie. 
Stosunkowo najwięcej pisały na ten temat te, które były zainteresowane pro-
cesem z  przyczyn politycznych – „Robotnik”, „Wieczór Warszawski”, „Gazeta 
Warszawska” oraz „Walka”. Wydaje się, że działalność Łokietka traktowano 
jako jeden z  przejawów praktyki politycznej, a  nie przestępczej. W  relacjach 
prasowych donoszących o  łamaniu przez Łokietka prawa podkreślano jego 
związek z BBS. Tymczasem Łukasz Siemiątkowski był traktowany w pierwszej 
kolejności jako przestępca, a dopiero w drugiej (o ile w ogóle) wskazywano na 
jego związek z partią. 

Proces Józefa Łokietka i  jego towarzyszy z  bandy: Józefa Blakszyberema, 
Jana Traczewskiego, Icka Andersa, Michała Mitrowa, Abrahama Lejba Grajma-
na oraz Szlomy i Hersza Grosmanów rozpoczął się 2 grudnia 1932 roku o godzi-
nie dziewiątej. Jak podkreślały gazety, na sali sądowej znajdowało się jedynie 
kilku widzów. Proces nabrał jednak politycznego wymiaru. Reprezentantem 
ofiar był adwokat Adam Pragier, dawny towarzysz Łokietka z PPS, później re-
presjonowany w Brześciu60. Jego obecność na sali sądowej można odczytywać 
jako chęć zemsty ze strony PPS na „Doktorze Łokietku” i jego ludziach.

Jak podkreślano, akt oskarżenia dotyczył tylko jednej ze spraw, o których 
wcześniej donosiły gazety, mianowicie „aktu terroru przeciwko handlarzom 
drobiem na ulicy Franciszkańskiej”. Podkreślano, że w niektórych kwestiach 
proces Łokietka przypominał proces Siemiątkowskiego. W  obydwu wypad-
kach dotyczyły one długotrwałych aktów terroru, zakończonych buntem po-
szkodowanych.

Jako pierwszy zeznania składał główny oskarżony. Józef Łokietek wskazy-
wał, że tak naprawdę był obrońcą pokrzywdzonych i  jego proces jest wyni-
kiem zatargu z „judzącym związkiem” transportowców, należącym do Komi-
sji Centralnej Związków Zawodowych, ściśle związanym, jak podkreślił, z ko-
munistami. Wyjaśniał również swoje zaangażowanie w  „bitwę” przy Fran-
ciszkańskiej. Odpowiedział przecząco na pytanie postawione przez Pragiera, 
czy „wydał rozkaz uzbrojenia «swoich» ludzi61” (prawdopodobnie chodziło 

60 Sprawa wydaje się bardzo skomplikowana, oznaczałoby to, że Pragier miał bardzo mało czasu na 
przygotowanie się do procesu. Niemniej raczej nie można mieć wątpliwości, że adwokatem był Adam 
Pragier z  PPS, a  nie ktoś inny. Z. Krzemiński, Kartki z  dziejów warszawskiej adwokatury, Warszawa 
2008, s. 14.

61 „Robotnik”, 3 grudnia 1932, nr 412.
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o  milicjantów PPS-dFR). Pytanie to oskarżony skomentował następującymi 
słowami: „Niech pan zapyta swoich mocodawców, czy oni razem ze swoimi 
ludźmi nie siadywali uzbrojeni w sąsiednich domach koło bazaru”.

Bardzo interesująca na tle innych relacji prasowych była notatka, która po-
jawiła się na łamach „Nowin Codziennych”. Przywołano zdanie wypowiedzia-
ne przez jednego z adwokatów, Władysława Hechta, który nazwał działania 
Łokietka „alcaponizmem” i  konsekwentnie przyrównywał go do chicagow-
skiego gangstera. Pragier podkreślił, że ten pierwszy okradał bogaczy, a ten 
drugi wyzyskiwał nędzarzy62. PPS tymczasem chciał być postrzegany jako 
obrońca biedniejszych. Proces Łokietka w którym oskarżano go o uciskanie 
robotników, wydawał się dla PPS cennym darem propagandowym. 

W przeciwieństwie do procesu Siemiątkowskiego, który trwał sześć dni, 
proces Łokietka nie trwał nawet dwóch i już w południe 4 grudnia ogłoszono 
wyrok. Sąd skazał Józefa Łokietka na jeden rok więzienia. Wyrok ten dzięki 
amnestii zmniejszono do 6 miesięcy. Taki sam wyrok zasądzono w przypadku 
braci Hersza i Szlomy Grosmanów. Dodatkowo Łokietek musiał zapłacić 100 
złotych na rzecz Limonda, od którego miał wymusić futro, a bracia taką samą 
kwotę na rzecz Szalmonowicza. Pozostałych oskarżonych uniewinniono. 

Co ciekawe, w  prasie pojawiała się informacja, że na wymiar kary miała 
wpływ pozycja Łokietka wobec tragarzy. Uznano za stosowne zasądzenie naj-
wyższego wymiaru kary obowiązującego z artykułu 507. Bracia natomiast dosta-
li niższy wyrok, ponieważ sąd uznał ich za ludzi o niskim poziomie umysłowym.

 
Sprawa Józefa Ł. 

Jakie dokładnie powody sprawiły, że prominentny działacz PPS przeistoczył 
się w kryminalistę? Czy można powiedzieć, że z działacza partyjnego stał się 
gangsterem? W  świetle skąpych źródeł na temat jego osoby wydaje się, że 
tak. Rawicz w swojej książce próbował spekulować, że ważną rolę odgrywa-
ła osobowość63, wnioski takie jednak wysnuwał na podstawie niepewnych 
przesłanek. Tymczasem śledząc zaangażowanie Łokietka w tworzenie bojów-
ki PPS, można zobaczyć analogię między jego działalnością kryminalną i po-
lityczną. Mechanizmy znane z walk partyjnych (jak między innymi ataki na 
lokale PPS) przeniesiono na działalność przestępczą. Bojówki PPS-dFR były 
używane w dwojakiej roli: zarówno do walki z politycznymi przeciwnikami, 
jak i do osiągania przestępczych celów. Stanowiły narzędzie przemocy, które 
lider mógł skierować w pożądanym kierunku. Pokusa, aby wykorzystywać je 
w innych, zgoła pozapartyjnych celach, była silna.

Źródeł przestępczej działalności Józefa Łokietka należy więc upatrywać w po-
litycznych realiach przedwojennej Polski. Mając w pamięci doświadczenia z dzia-
łalności w Organizacji Bojowej PPS, przeniósł on praktykę walk konspiracyjnych 
na funkcjonowanie w niepodległej Polsce. W czasie walk z caratem członkowie 

62 „Nowiny Codzienne”, 3 grudnia 1932, nr 226.
63 J. Rawicz, Doktor Łokietek..., s. 407.
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organizacji w  imię wyższych celów kradli i  popełniali zbrodnie. Po roku 1918 
musieli nagle zrezygnować z  przywileju moralnej bezkarności. Większość nie 
potrafiła zmienić swoich przyzwyczajeń. Szczególnie że od 1926 roku Polską rzą-
dziło środowisko aprobujące stosowanie metod „nadzwyczajnych” (czego koron-
nym dowodem był zamach majowy). Dlatego na pewno istotną rolę odegrał przy-
kład płynący ze strony elit sanacyjnych, z którymi Łokietek był związany, klimat 
pomajowej Warszawy (i  całej Polski, należy dodać), gdzie „nieznani sprawcy” 
w  mundurach oficerskich porywający i  bijący przeciwników politycznych wy-
twarzali atmosferę przyzwolenia. Józef Łokietek, dysponując zaufaniem partii 
i zapleczem w postaci bojówki, poszedł o krok dalej i zaczął wykorzystywać po-
wierzoną sobie władzę do działalności przestępczej. Parasol ochronny, jaki trzy-
mały nad nim najpierw władze PPS, a potem środowisko sanacyjne, wzmacniał 
w nim przeświadczenie o bezkarności i powszechnej aprobacie dla jego zachowa-
nia. Józef Łokietek tym samym stał się w znamienny sposób dzieckiem II Rzeczy-
pospolitej i  panującej w  niej atmosfery przyzwolenia na prowadzenie polityki 
w niezwykle brutalny sposób. Był przykładem człowieka, który zmultiplikował 
negatywne cechy dziedzictwa konspiracyjnego i  zaczął wykorzystywać je do 
działalności przestępczej. Pod tym względem stanowi swoistego rodzaju przeja-
skrawiony przykład problemów, z jakimi borykała się klasa polityczna II RP.

Józef Łokietek aka „Dr Łokietek”. In between politics  
and the underworld – summary

The article reconstructs the activity of Józef Łokietek, (“Dr Łokietek”), one of 
the two biggest gangsters in pre-war Warsaw. In December 1932, Łokietek stood 
trial, accused of numerous acts of terror against Jewish peddlers. His trial was 
preceded by another well-known case – trial of Łukasz Siemiątkowski, (“Daddy 
Tape” – Tata Tasiemka). Both criminals were not only bonded by their criminal 
activity; they were both active in the Polish Socialist Party (PPS) and, following 
the schism of 1928, in the PPS – former Revolutionary Faction. Both were linked 
to the acts of terror performed by the piłsudczykowski camp (i.a. murder of Ge-
neral Zagórski and beating of the journalist Tadeusz Dołęga Mostowicz). Józef 
Łokietek, before he became famous as a ruthless criminal extorting protection 
money from the workers, had been a prominent party activist, leader of the PPS 
militia, a man well-respected for his efficiency, especially during clashes with 
the Communist Party of Poland (KPP). The article focuses on Józef Łokietek’s 
criminal activity and tries to seek answers to the questions whether his conspi-
ratorial past (activity in PPS during the Partitions) and engagement in setting 
up the party militia could have exerted any influence on the process of transfor-
mation of a political activist into a criminal. 

Key words: organized crime, the Second Commonwealth, Józef Łokietek, Po-
lish Workers’ Party


