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INSPEKTOR TADEUSZ TOMANOWSKI PATRONEM LUBELSKIEGO
GARNIZONU POLICJI
Lubelski garnizon Policji od dziś ma swojego patrona. Został nim insp. Tadeusz Tomanowski,
Komendant Okręgu IV Lubelskiego Policji Państwowej. Dziś przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej
Policji w Lublinie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej jego postać.
Uświetnieniem tej uroczystości był spektakl „Służba” wystawiony w lubelskim Centrum Spotkania
Kultur przez aktorów Amatorskiej Sceny Policyjnej.
Odsłonięcie tablicy patrona lubelskiego garnizonu Policji - insp. Tadeusza Tomanowskiego odbyło się dziś przed budynkiem
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W uroczystościach udział wzięli m.in: Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski,
Marcin Krzysztoﬁk Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, nadkom. Krzysztof Musielak Dyrektor Biura
Historii i Tradycji Policji KGP, Waldemar Wollny przedstawiciel Zespołu Szkół w Rybniku.
Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc podkreślił, że wybrany na patrona lubelskiego garnizonu Policji
insp. Tadeusz Tomanowski był pierwszym komendantem na Lubelszczyźnie po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości.
Insp. Tomanowski urodził się w 1883 r. we Włodzimierzu Wołyńskim, po ukończeniu prawa pracował najpierw jako adwokat.
Kilka lat później swoją dalszą drogę zawodową związał z policyjnym mundurem. Służbę w Policji Państwowej inspektor
Tadeusz Tomanowski pełnił również w lubelskim garnizonie, bowiem od 2 sierpnia 1919 r. do 1 kwietnia 1922 r. piastował
stanowisko Komendanta Okręgu IV Lubelskiego Policji Państwowej. Jako szef lubelskich stróżów prawa dał się poznać nie
tylko jako wybitny fachowiec, ale także dobry szef dla swoich podwładnych. Jego wiedza i doświadczenie wykorzystywane w
lubelskim garnizonie zaowocowało awansem do Warszawy. W kwietniu 1922 r. został powołany na stanowisko Komendanta I
Okręgu Warszawskiego i funkcję tę pełnił do 8 października 1934 r.
Odznaczony został „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski” oraz złotym „Krzyżem Zasługi”. Po II wojnie światowej
Tadeusz Tomanowski zamieszkał w Rybniku, gdzie został etatowym nauczycielem języka rosyjskiego w tamtejszej Szkole
Przemysłowej, która następnie została przekształcona w Technikum Górnicze, a obecnie Zespół Szkół Technicznych w
Rybniku. Zmarł 11 lutego 1970 r. w wieku 87 lat w Brzezinach Śląskich.
Po odczytaniu aktu odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać naszego patrona, pamiątkową tablicę poświecili policyjni
kapelani, a następnie złożone zostały wieńce.
Po zakończonej uroczystości wszyscy przenieśli się do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie na spektakl wystawiony przez
aktorów Amatorskiej Sceny Policyjnej „Na Posterunku”.
To historyczno-edukacyjne przedstawienie pt. „Służba” realizowane w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
ukazuje dzieje policyjnej rodziny, na tle historii i tradycji naszego kraju. Bohaterem spektaklu jest senior, który wspominając
wydarzenia sprzed lat zabiera wnuczkę i jej znajomych w podróż przez historię Policji, w której kiedyś służył. Na kanwie
własnych doświadczeń i niełatwej służby w policyjnym mundurze, przywoływał pamięcią trudne momenty z życia rodziny,
podejmowane wybory i odpowiedzialność za kraj. Trwające kilkadziesiąt minut przedstawienie to niejako retrospekcja blisko
100 lat historii polskiej Policji, począwszy od dnia odzyskania niepodległości, poprzez drugą wojnę światową aż po dzisiejsze
dni.
Spektakl został wyreżyserowany przez Panią Mariolę Daszkiewicz-Konopczyńską, zaś w role aktorów wcielili się policjanci,
pracownicy Policji oraz ich dzieci. Przedstawienie uświetniła też oprawa muzyczna w wykonaniu Chóru Komendy Stołecznej

Policji.
Po zakończonym spektaklu Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc pogratulował odtwórcom ról
wspaniałej gry. Słowa podziękowania skierował także do Dyrektora Biura Historii i Tradycji KGP nadkom. Krzysztofa
Musielaka oraz podinsp. Moniki Florczuk reprezentującej Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej KGP.
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