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W i t o l d  J a r n o

g a r n i z o n  p i o t r k o w s k i  w  o k r e s i e  m i ę d z y w o j e n n y m

(1921-1939)

W pierwszych latach istnienia II Rzeczypospolitej P io trków  T ry b .1 
^najdował się w granicach OG Kielce, którem u podlegał do jesieni 1921 r. 

‘osną tego roku -  po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej -  W ojsko 

°>skie przystąpiło  do dem obilizacji, wynikiem czego było m . in. jego 
Przekształcenie w organizację pokojow ą. Proces ten został ostatecznie 

^kończony  15 XJ 1921 r., kiedy to form alnie zlikwidowano dotychczas 
‘stniejące okręgi generalne, a na ich miejsce utw orzono dziesięć okręgów 

Wrpusów. Jednym  z nich był O K  IV Łódź, w składzie którego znalazło 
Sl£ 16 powiatów: dziewięć z dawnego OG Ł ódź2 oraz siedem ze zlik- 
w*dowanego OG Kielce. W śród tych ostatnich -  oprócz pow iatów  częs- 
tochovvskiego, koneckiego, opoczyńskiego, radom szczańskiego, wieluńskiego 

włoszczowskiego -  znalazł się również pow iat p io trkow ski3. T ak więc 
. ^1 1921 r. wszystkie dowództwa, oddziały i formacje wojskowe znajdujące 

S|? na wymienionych obszarach przeszły pod każdym względem pod rozkazy 
dowódcy OK IV Łódź.

W m om encie utw orzenia O K IV Ł ódź jego obszar wynosił około 

' >8 tys. km 2, zamieszkiwało go 2590 tys. mieszkańców. Pow iat piotrkow ski

W artykule użyto następujących skrótów: CAW -  Centralne Archiwum Wojskowe; Dep.
O )t:t)urlanient; DOK IV -  Dowództwo Okręgu Korpusu nr IV Łódź; DI* -  Dywizja Piechoty;

* * * .  -  Dziennik Rozkazów; KOP -  Korpus Ochrony Pogranicza; Maz. -  Mazowiecki; 
y  ^ ° jsk  -  Ministerstwo Spraw Wojskowych; OG -  Okręg Generalny; OK IV Łódź -  Okręg 

“rPusu nr IV Łódź; pal -  pułk artylerii lekkiej; pap -  pułk artylerii polowej; pp -  pułk 
C^choty; pSK -  pułk Strzelców Kaniowskich; PW -  przysposobienie wojskowe; SG Sztab 

nWalny; Tryb. -  Trybunalski; WF -  wychowanie fizyczne.
, Z dawnego OG Łódź w skład OK IV Łódź weszło dziewięć powiatów: brzeziński, 

nowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, rawski, sieradzki i skierniewicki, 
j W latach 1922-1927 w składzie OK IV Łódź znajdował się również przejściowo powiat 

'¡niecki, włączony następnie do OK V Kraków.



pod względem pow ierzchni -  wynoszącej 2088 km 2, co daw ało  8,8% 
ogólnego obszaru okręgu -  znalazł się na trzecim miejscu spośród powiatów 

tworzących OK  IV Ł ódź4. Pow iat ten zamieszkiwało w tym czasie około 

197 tys. ludzi, co stanowiło 7,5% ogółu mieszkańców okręgu. Spośród nich 
aż 87,4% stanowili Polacy; 9,1% -  Żydzi, 3,0% -  Niemcy oraz 0,5%

-  ludność o innym pochodzeniu narodowościowym. Nowy wojskowy podział 
terytorialny (w postaci okręgów korpusów) nadal nie pokrywał się z podziałem 
adm inistracyjnym , czego najlepszym przykładem  m oże być właśnie O K  IV 
Łódź, w skład którego wchodziły: (1) cztery powiaty należące do województwa 
warszawskiego -  kutnowski, łowicki, rawski i skierniewicki (20%  obszaru 

okręgu); (2) osiem powiatów należących do województwa łódzkiego -  brzeziń-

ski, łaski, łęczycki, łódzki, piotrkow ski, radom szczański, sieradzki i wieluński 
(55% obszaru okręgu); (3) cztery powiaty należące do wojew ództwa kielec-

kiego -  częstochowski, konecki, opoczyński i włoszczowski (25%  obszaru 
okręgu)5. Powyższa sytuacja uległa znacznej popraw ie w 1938 r. (rys. 1), 

kiedy to  dokonano istotnych zmian granic województw, w wyniku których 
w skład OK IV Łódź wchodziło odtąd 14 powiatów należących do wojewódz-
twa łódzkiego oraz jedynie dwa powiaty należące do  województwa kieleckiego 
(częstochowski i włoszczowski)6.

Zgodnie z pokojow ą organizacją W ojska Polskiego, na  obszarze O K  IV 
Łódź stacjonowały w latach 1921-1939 trzy dywizje: 7 D P (dowództwo 

w Częstochowie), 10 D P (dowództwo w Łodzi) i 26 D P  (dowództwo 
w Skierniewicach). Wszystkie one składały się z trzech pułków  piechoty 

oraz jednego pułku artylerii polowej (od 1932 r. lekkiej). Pierwszą z nich 
(7 DP) tworzyły 27 pp i 7 pap/pal stacjonujące w Częstochowie, 25 pp
-  w Piotrkow ie Tryb. (w 1924 r. II batalion przeniesiony do Tom aszow a 

M az., o czym szerzej dalej) oraz 74 pp w Lublińcu (od 1927 r. na obszarze 
OK V Kraków ). W skład drugiej (10 D P) wchodziły trzy pułki strzelców 

kaniowskich dyslokowane następująco: 28 -  w Łodzi, 30 -  eksterytorialnie 

w W arszawie (w latach 1921-1924 II batalion w Tom aszow ie M az.) i 31
w Łodzi (w 1935 r. przeniesiono do Sieradza I batalion, zaś dw a lata 

później II batalion) oraz 10 pap/pal -  w Łodzi (w latach 1925-1931 III 
dywizjon stacjonow ał eksterytorialnie w m. Różan). Z kolei trzecią dywizję 

(26 DP) tworzyły: 10 pp w Łowiczu (do 1935 r. III batalion w Skierniewicach),

4 Po powiecie radomszczańskim (2113 km2) i wieluńskim (2101 km2).
5 Ponadto w latach 1922-1927 w składzie OK IV Łódź znajdował się powiat lubliniecki, 

należący administracyjnie do województwa śląskiego.
6 CAW: DOK IV, sygn. 1.371.4, t. 3 i 14. Plan przejścia Dowództwa OG Łódź z organizacji 

obecnej na organizację pokojową i przemianowanie na DOK IV z 26 IX 1921 r.; Dodatek 
tajny nr 9 do Dz.Rozk. MSWojsk z 30 VII 1938 r., poz. 97; Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej 
Polskiej 1920/1921, Warszawa 1921, s. 309; J . Suski, Statystyka narodowościowa Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie wyników spisu ludności z 30 IX  1921 r., Warszawa 1921, s. 4-5.



1. Okręg Korpusu nr IV Łódź w latach 1921-1939
(Powiat lubliniecki w latach 1922-1927 wchodził w skład OK IV, po czym został 

włączony w skład OK V Kraków)

pp i 26 pap/pal w Skierniewicach (II dywizjon tego pułku stacjonow ał

1927 r. eksterytorialnie we W łocławku), 37 pp Ziemi Łęczyckiej im. ks. 

■*ózefa Poniatowskiego w K utnie (do 1929 r. III batalion w Łęczycy)7.

7 CA W: Dz.Rozk. DOK IV, Rozkaz nr 92 z 20 IX 1924 r„ poz. 3 i Rozkaz tajny nr 47 
'  XI 1924 r., poz. 2; Dep. Dowodzenia Ogólnego MSWojsk, sygn. 1.300.22, t. 13. Pismo 
Szefa Dep. IV Budownictwa MSWojsk w sprawie dyslokacji jednostek 26 DP z 26 X 1926 r.,
1 ^6. Rozkaz o zorganizowaniu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 w Tomaszowie 

z 25 X 1927 r.; Biuro Personalne MSWojsk, sygn. 1.300.18, t. 48. Rozkaz o przeniesieniu 
batalionu 37 pp z Łęczycy do K utna z 28 III 1929 r.; Dep. Artylerii MSWojsk, sygn.

*•300.34, t. 14. Rozkaz Dep. Dowodzenia Ogólnego z 18 IX 1935 r. Natomiast A. Kozuba! 
{Zarys historii wojennej 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego, wyd. II, 
Warszawa 1937, s. 28) podał, iż przeniesienie III batalionu 37 pp z Łęczycy do Kutna 
nastąpił0 w 1927 r.



Terytorialnie garnizonowi piotrkow skiem u podlegały w latach 1921-1939 
dw a powiaty, należące do kwietnia 1938 r. do różnych województw: powiat 

piotrkowski do województwa łódzkiego oraz opoczyński do kieleckiego. 

Wówczas to  -  jak  wspom niano -  ten ostatni został przyłączony do wojewódz-
twa łódzkiego, dzięki czemu garnizon piotrkow ski znajdow ał się odtąd 

w granicach jednego już tylko województwa. Zgodnie z organizacją służby 
lokalno-garnizonow ej, na czele tutejszego garnizonu stali zawsze kolejni 

dowódcy dyslokowanego tu jesienią 1921 r. 25 pp. W ynikało to z ogólnej 

dyrektywy, aby dowódcam i właściwych garnizonów  byli zasadniczo najstarsi 
stopniem i starszeństwem oficerowie mający stały przydział służbowy w danym 

garnizonie. K om endę garnizonu tworzyło także -  oprócz dowódcy garnizonu
-  czterech oficerów: do spraw bezpieczeństwa i dyscypliny, kw aterunkow o- 

-ewidencyjny, oświatowy oraz płatnik. Ponadto  kom endzie tej podlegały 

bezpośrednio również tzw. zakłady garnizonowe, jak: łaźnia, pralnia, świetlica 
czy areszt8.

W skład garnizonu piotrkowskiego w okresie międzywojennym (tab. 1) 
wchodził -  jak o  największa dyslokow ana tu form acja -  25 pp. Został on 

sform owany u schyłku 1918 r. w Kielcach, zaś powstały kilkanaście m ie-

sięcy później batalion zapasowy tego pułku skierow ano latem 1919 r. na 
postój stały do M iechowa. W latach 1919-1921 25 pp wraz z 26 pp 

tworzył XIII Brygadę Piechoty, należącą organizacyjnie -  obok XIV Bry-
gady Piechoty -  do częstochowskiej 7 DP. Z pokojow ą organizacją armii, 

dywizje piechoty przeszły jesienią 1921 r. z dotychczasowego systemu bry-
gadowego na system trójkowy, dzięki czemu było możliwe zwiększenie 

liczby dywizji z 21 do 30. Posiadały one odtąd w swoim składzie już 

tylko po trzy pułki piechoty, a nie jak  dotychczas po cztery. R eorganiza-

cja nie om inęła również i 7 D P , k tó ra  jesienią 1921 r. przeszła pod 
rozkazy D O K  IV. Spośród pułków piechoty wchodzących dotychczas 

w jej skład, dwa odeszły do innych dywizji (11 pp do 23 G órnośląskiej 
D P i 26 pp do 5 DP), zaś kolejne dwa stały się częściami składowymi 

zreorganizow anej 7 D P (25 pp w Piotrkow ie T ryb. i 27 pp w Częs-

tochowie). Latem 1922 r. do  7 DP dołączono także dyslokowany w L ub-

lińcu 74 pp9.

* CAW, Dz.Rozk. DOK IV. Rozkaz nr 115 z 30 XII 1927 r.; Dodatek tajny nr 9 do 
Dz.Rozk. MS Wojsk z 30 VII 1938 r., poz. 97; Dep. Dowodzenia Ogólnego MSWojsk, sygn.

1.300.22, t. 6. Organizacja służby lokalno-garnizonowej na stopie pokojowej z 3 X 1925 r.; 
Oddział I Sztabu Głównego, sygn. 1.303.3, t. 129. Organizacja władz garnizonowych na stopie 

pokojowej z 13 VIII 1934 r.

’ Zob. przyp. 6.



I abela 1: Skład garnizonu piotrkowskiego w latach 1921-1939

L.p. Jednostka Komentarz

1 25 pp I i III batalion w latach 1921-1939 oraz 11 batalion w latach 
1921-1924 i 1930-1939

2 Komenda Rejonu (do 1938 r. Powiatowa Komenda Uzupełnień) -  funkcjonowała
Uzupełnień w latach 1918-1939

3 Rejonowy Inspektorat 
Koni

istniał w latach 1927-1934

4 Wojskowy szpital istniał w latach 1921-1923, następnie funkcjonowała tu w latach
rejonowy 1923-1924 garnizonowa izba chorych 25 pp

5 Pluton żandarmerii istniał w latach 1921-1924, następnie do 1939 r. znajdował się tu 
jedynie posterunek żandarmerii

6 Składnica wojenna 
74 pp

istniała najprawdopodobniej przez cały okres międzywojenny

7 Komenda rejonu działała w latach 1923-1929, przekształcona następnie w komen-
pułkowego WF 
i PW 25 pp

dę obwodu WF i PW 25 pp, która funkcjonowała do 1939 r.

Ź r ó d ł o :  CAW, Dz. Rozk. DOK IV. Rozkazy z lat 1921-1939.

Jak  podano, batalion zapasowy 25 pp stacjonow ał w M iechowie, dokąd 
też cały pułk powrócił 24 IV 1921 r. z rejonu W łodzim ierza W ołyńskiego. 

W raz z rozpoczęciem pokojowej reorganizacji, wyznaczono m u na miejsce 
stałego postoju Piotrków  T ryb., dokąd przybył on 15 października. Pułkiem 

dowodził w owym czasie ppłk Alojzy W ir-K onas10. Nienajlepsze warunki 
lokalowe nie pozwoliły jednak zakw aterow ać całości jednostki w jednym  
kompleksie koszarowym , lecz zmusiły władze wojskowe do oddzielnego 

rozlokowania poszczególnych batalionów, i tak w 1921 r.: I i II -  stacjonowały 
w tzw. koszarach krakowskich przy ul. K rakowskiej 34 (obecnie ul. K rakow -
skie Przedmieście), zaś III batalion -  w tzw. koszarach pofranciszkańskich 

Przy ul. Zamkowej 21. W edług danych z 1923 r., dyslokacja pułku wyglądała 
następująco: dowództw o 25 pp i III batalion -  koszary przy ul. Zam kowej 
21; I i II batalion -  koszary przy ul. Krakowskiej 34, m agazyn prowiantow y, 

tabory pułku i kuźnia -  ul. Bujnowska 43 (obecnie ul. F ranklina Roosevelta); 
magazyn broni i rusznikarnia -  ul. Szpitalna; m agazyn m ateriałów  pędnych 

~ ul. 3 M aja 7, oraz oficer adm inistracyjny -  ul. T ow arow a".
Po przejściu na stopę pokojow ą 25 pp składał się w latach 1921-1924 

z dow ództw a, batalionu sztabowego, trzech batalionów  piechoty oraz kadry

10 Poprzedni dowódca ppłk Władysław Mielnik objął we wrześniu 1921 r. dowództwo 67 pp. 
"  CAW: 7 DP, sygn. 1.313.7, t. 3. Rozkaz dowództwa 7 DP nr 74 z 28 IX 1921 r„ poz. 

1; Dz.Rozk. DOK IV. Rozkaz tajny nr 47 z 21 XI 1924 r., poz. 2; W. Juszkiewicz, Zarys 
historii wojennej 25 Pułku Piechoty, Warszawa 1928, s. 33; W. Makulcc, 25 Pułk Piechoty, 

Pruszków 1995, s. 14; „Gazeta Piotrkowska" 1921, nr 1, s. 3.



batalionu zapasowego (skadrowany dawny batalion zapasowy). Dowództwo 
pułku w tym czasie wchodziło w skład wspomnianego batalionu sztabowego, 
w ramach którego znajdowały się ponadto kom pania CKM  i tzw. kom pania 
specjalistów (plutony techniczne). Batalion piechoty tworzyło z kolei dowództwo 
batalionu i trzy kompanie strzeleckie, każda po trzy plutony piechoty oraz po 
jednym patrolu sanitarnym i sekcji administracyjnej. Trzy lata później -  rozkazem 
z 21 II 1924 r. -  obowiązująca dotąd organizacja pułków piechoty uległa 

zmianie. Zniesiono wówczas batalion sztabowy i kadrę batalionu zapasowego, 

a na ich miejsce utworzono drużynę dowódcy pułku oraz dwa plutony: 
łączności i pionierów. Zgodnie z nową strukturą, 25 pp składał się odtąd 

z drużyny dowódcy, dwóch samodzielnych plutonów oraz trzech batalionów. 
Drużynę dowódcy pułku stanowił poczet dowódcy oraz kwatermistrz, zaś 
batalion piechoty tworzyły: poczet dowódcy (względnie drużyna batalionu 

detaszowanego), trzy kom panie strzeleckie oraz kom pania CKM  i broni 
towarzyszących. K ażda z trzech kompanii strzeleckich składała się z drużyny 
dowódcy kompanii oraz trzech plutonów strzeleckich (podzielone na cztery 
drużyny, a te -  na sekcje fizylierskie i grenadierskie), zaś kom pania CKM
i broni towarzyszących -  z drużyny dowódcy, dwóch plutonów po cztery 
CKM  oraz plutonu broni towarzyszących. Jednocześnie dokonano wówczas 
podziału pułków piechoty na pułki o normalnych stanach pokojowych i pułki
0 stanach wzmocnionych. Piotrkowski 25 pp znalazł się w pierwszej z wymie-
nionych grup i zgodnie z pokojowym etatem miał liczyć: 1422 żołnierzy, 54 
konie, 1298 karabinów i pistoletów, 78 CKM  i R K M , 54 garłacze, trzy działa 
piechoty i trzy moździerze. Z kolei etat pokojowy batalionu wynosił 408 
żołnierzy, kompanii strzeleckiej -  140 i kompanii CKM  i broni towarzyszących 
-1 1 3 . Niezmiernie trudno jest odtworzyć wewnętrzną organizację poszczególnych 

pułków piechoty, gdyż ta ulegała częstym zmianom. Wynikały one z kadrowania 
trzecich kompanii, bądź trzecich batalionów lub też z różnego rodzaju przeobrażeń 
strukturalnych, jak np. w odniesieniu do 25 pp przekształcenie II batalionu 

w Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 w Tomaszowie M az., jego 
całkowita likwidacja w 1929 r. i konieczność odtworzenia owego batalionu, co 
nastąpiło dopiero po roku. K adrow ania kom panii dokonyw ano z reguły 
w okresie zimowym, kiedy to w pułkach pozostawało -  ze względów oszczęd-
nościowych -  znacznie mniej żołnierzy. Według danych z czerwca 1927 r., na 
dziewięć kompanii strzeleckich 25 pp -  tylko jedna była skadrowana, zaś 
pozostałe to: jedna kom pania podoficerska, jedna kom pania rekrucka dla KOP 
oraz po trzy kompanie rekruckie zwykłe i starszego rocznika12.

1J CA W: Dep. Piechoty MSWojsk, sygn. 1.300.28, t. 13. Organizacja pułku piechoty na 
stopie pokojowej z 21 II 1924 r.; Dep. Dowodzenia Ogólnego MSWojsk, sygn. 1.300.22, t. 47. 

Referat o pułkach piechoty z czerwca 1927 r.; M. Cieplewicz, Organizacja, wyposażenie

1 wyszkolenie broni głównych Wojska Polskiego tv lalach ¡921-1926, „Studia i Materiały do 
Historii Wojskowości” 1990, t. XXXIII, s. 274-275; tenże, Wojsko Polskie tv lalach 1921-1926- 
Organizacja, wyposażenie, wyszkolenie, W rocław-W arszawa-Kraków 1998, s. 99-100.



Kolejną reorganizację pułków piechoty przeprow adzono w październiku 
*930 r., kiedy to podzielono wszystkie pułki na trzy typy: norm alny (w tym

1 ^  PP), wzmocniony oraz o stanach zbliżonych do struk tury  wojennej. 
^  zależności od tego pułki miały różne etaty. Pułk piotrkow ski -  będący 
w pierwszej grupie -  m iał liczyć 56 oficerów oraz około 1500 podoficerów

1 szeregowych. Przyjęto  rów nież wówczas ja k o  zasadę, iż pułki będą 
Posiadać w okresie zimowym po jednym  batalionie starszego rocznika, 
szkolnym i skadrow anym , zaś w okresie letnim jeden batalion starszego 

r°cznika i dwa bataliony rekruckie. Podany powyżej etat nie był ściśle 
Przestrzegany, szczególnie w odniesieniu do  oficerów, natom iast nieco więcej 
służyło w pułku podoficerów i szeregowych (tab. 2). W arto także zwrócić 
uwagę na występującą w 25 pp -  podobnie jak  i w większości pozostałych 

Pułków -  zależność między szarżą a narodow ością żołnierzy. N iem al całość 

^ d r y  oficerskiej i podoficerskiej stanowili żołnierze narodow ości polskiej, 
Zaś przedstawiciele mniejszości narodow ych -  co było niemal regułą -  służyli 

w wojsku, posiadając przeważnie najniższe stopnie wojskowe.

'abela 2: Stan faktyczny 25 pp w dniu 1 V 1933 r.

Narodowość Oficerowie Podoficerowie Szeregowcy R azem

Polacy 39 134 1 069 1 242
Rusini 1 339 340
Żydzi 62 62
Niem cy __ _ 3 3
Inna 1 _ _ 1
I^azem 40 135 1 473 1 648

r o d l o :  CA W, DOK IV, sygn. 1.371.4, t. 111. Wykaz stanu faktycznego 25 pp z dnia 

1 V 1933 r.

Oprócz własnych rekrutów  (corocznie około 600), pułki szkoliły również 
szeregowych dla jednostek K O P, i tak np. 25 pp w 1931 r. przeszkolił 207 
żołnierzy dla 29 batalionu KO P. W następnych latach struk tu ra  pułku nie 
u'cgła już większym zm ianom , gdyż zlikwidowano jedynie drużynę dowódcy 
Pułku, a na jej miejsce utw orzono dow ództw o i kw aterm istrzostw o pułku 

° raz kom panię adm inistracyjną13.
W listopadzie 1924 r. nastąpiła zm iana zakw aterow ania II batalionu 

(dowodzonego wówczas przez mjr. Tadeusza Podwysockiego), k tóry  został 
Przeniesiony do Tom aszow a M az. jako  batalion detaszowany. Zajął on 
koszary przy ul. Jeziornej 20, opuszczone właśnie przez II batalion 30 pSK

13 CAW, Dcp. Kawalerii MSWojsk, sygn. 1.300.30, t. 8. Rozkaz wykonawczy o wprowadzeniu 
^  życie organizacji pułków piechoty na stopie pokojowej z października 1930 r.; E. Kozłowski, 

°J*ko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozbudowy, Warszawa 1964, s. 82.



(dołączył on do reszty pułku w W arszawie), i lokal przy ul. Pilicznej 6. 
W m aju 1927 r., mieszczący się w Skierniewicach, Batalion Szkolny Piechoty 

OK  IV został przeniesiony do G ródka Jagiellońskiego na terenie O K  X 

Skutkiem tego -  dla potrzeb szkolenia szeregowych z pułków piechoty stacjo-
nujących na obszarze O K  IV Łódź, a posiadających co najm niej sześć klas

-  przem ianow ano 25 X  1927 r. detaszowany w Tom aszowie M az. II batalion 
25 pp na Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4. Pod względem 
organizacyjnym  i adm inistracyjnym  podlegała ona dowódcy 25 pp, na tych 

samych zasadach, co pozostałe dwa bataliony pułku. N astępnie w sierpniu
1928 r. przem ianow ano ją  na Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 

(dowódca -  ppłk Stanisław Dąbek), który 28 lipca następnego roku zlikwido-
wano, a cały jego dotychczasowy personel przeniesiono do powstającej właśnie 
Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie. W wyniku tego 25 pp 

posiadał w swoim składzie przez najbliższy rok zaledwie dwa bataliony (I i III), 
natom iast II batalion w okresie zimy 1929/30 r. m iał jedynie wyznaczonego 

dowódcę, lecz de fa c to  nie istniał. Został on odtw orzony w Piotrkow ie Tryb. 
dopiero latem 1930 r. na bazie pozostałych batalionów (na jego miejsce postoju 
wyznaczono koszary przy ul. K rakow skiej 34)14.

Tabela 3: Obsada dowódcza 25 pp w latach 1921-1939

Stanowisko Obsada personalna Okres sprawowania funkcji

Dowódcy puł- ppłk/płk Alojzy Wir-Konas 16 X 1920 r. - 1 VI 1923 r.
ku i jedno- płk Henryk Weiss 1 VI 1923 r. - 15 I 1925 r.
cześnie ko- ppłk/płk dypl. Zygmunt Dzwonkowski 15 I 1925 r. - 6 X 1926 r.
mendanci gar- ppłk Józef Kowzan 6 X 1926 r. - 15 III 1928 r.
nizonu pio tr- płk dypl. Bronisław Regulski 15 III 1928 r. - 28 II 1929 r.
kowskiego ppłk Ludwik Maciejewski 12 III 1929 r. - 18 1 1931 r.

płk dypl. d r Władysław Kulma 18 I 1931 r. - 12 XI 1935 r.
płk dypl. Adam Świtalski 12 XI 1935 r. - wrzesień 1939 r.

Dowódcy mjr Kazimierz Bogaczewicz 15 XI 1921 r. - 1922 r.
I batalionu kpi. Stanisław Dąbek 1923 r.

mjr Karol Kurek 1924 r. - 1925 r.
mjr SG Alfred Krajewski wrzesień 1926 r. - 1929 r.

mjr Tadeusz Mirski-Woleński 2 I 1930 r. - kwiecień 1932 r.
mjr dypl. Mieczysław Fularski kwiecień 1932 r. - 15 XI 1933 r.
mjr dypl. Zygmunt Pawłowicz 15 XI 1933 r. - 28 IV 1936 r.

mjr Józef Popek 28 IV 1936 r. - ?

mjr Stanisław Juszczakiewicz ? - wrzesień 1939 r.

14 CAW: 25 pp, sygn. 1.320.25, t. 3 i 4. Rozkazy 25 pp z 1929 i 1930 r.; Dep. Dowodzenia 
Ogólnego MSWojsk, sygn. 1.300.22, t. 66. Powstanie Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty 
nr 4 z 25 X 1927 r.; Dz.Rozk. DOK IV. Rozkaz tajny nr 47 z 21 XI 1924 r„ poz. 2 i Rozkaz 

nr 33 z 2 VII 1928 r„ poz. U .



Tabela 3 (cd.)

Stanowisko Obsada personalna Okres sprawowania funkcji

Dowódcy 
** batalionu

mjr Ryszard Żołędziowski 
kpt. Franciszek Studziński 

mjr/ppłk Tadeusz Podwysocki 
kpt. Stanisław Błażejewski 
mjr Józef Marcickiewicz 

kpt. Zygmunt Bobrowski

15 XI 1921 r. -  1922 r.
1923 r.

1924 r. -  1928 r.
1929 r. -  kwiecień 1933 r. 

6 IV 1933 r. -  1937 r. ?
? -  wrzesień 1939 r.

dowódcy 
*11 batalionu

kpt. Franciszek Studziński 
mjr Ludwik Czyżewski 

mjr Ignacy Pilwiriski 
mjr dypl. Julian Michalik 

mjr Jan Kłoś 

mjr Stefan Kalenkowski 
mjr Krzesław Krzyżanowski

15 XI 1921 r. -  1922 r.
1923 r. -  1929 r.

15 IV 1929 r. -  1931 r.
1931 r -  1933 r.

22 XII 1933 r. -  23 IX 1935 r.

23 IX 1935 r. -  ?
? -  wrzesień 1939 r.

2ró d! o :  Ustalenia własne autora na podstawie: CAW: 25 pp, sygn. 1.320.25, t. 3-16; 7 DP, 
sygn. 1.313.7, t. 3, 5-7; Dz.Personalny MSWojsk z lat 1921-1939; Dz.Rozk. DOK
IV z lat 1921-1939; Rocznik Oficerski 1923, Warszawa 1923, s. 197; W. Makulec,
25 Pułk Piechoty, Pruszków 1995, s. 14 i 23.

W 1932 r. nastąpiła kolejna poważna zm iana dyslokacji pododdziałów  

Pułku, co było związane z opuszczeniem przez wojsko dotychczasowych 
0szar przy ul. K rakowskiej 34. Stacjonujące tu dotychczas dwa bataliony

1 II) zostały przeniesione do obiektów koszarowych przy ul. J. Piłsudskiego 
^1 i 122 (obecnie ul. W ojska Polskiego), w których mieściła się wcześniej 
aara batalionu zapasowego 74 pp. Nie poprawiło to sytuacji kwaterunkowej 

Pp, który w latach 1932-1939 stacjonow ał aż w pięciu punktach miasta: 
Aleja 3 M aja 21 -  dow ództw o pułku; (2) ul. Zam kow a 21 -  I batalion; 

' ' tzw. koszary pom onopolow e przy ul. J. Piłsudskiego 121 -  II batalion; 

' J tzw. koszary poinwalidzkie przy ul. J. Piłsudskiego 122 -  III batalion; 
. ' ul. W olborska 6 -  kom pania przeciwpancerna, cztery plutony pułkowe 

lylerii, łączności, pionierów i konnych zwiadowców), tabory  oraz m a- 
§<izyny15

, W. Makulec, 25 Pułk..., s. 15; W. Kozłowski, Działania wojenne wokół miasta. Jego 
''°na tv ¡939 r., [w:] Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, red. B. Baranowski, Łódź 1989, s. 510; 

Q̂ ż k a  Adresowa. Informator Piotrkowa i okolic, Piotrków Tryb. 1931, s. 18, 26 i 37; Spis 
( °neMów telefonicznych w Piotrkowie i okolicy, Piotrków Tryb. 1927, s. 4; Spis abonentów 
tjy Znych miasta Piotrkowa, Piotrków Tryb. 1929, s. 2; Spis abonentów sieci telefonicznych 

'* ° J i okręgu poczt i telegrafów w Warszawie, w miastach Białymstoku i Łodzi z  okolicą na 
s( r > Warszawa 1936, s. 151. Niestety, w literaturze istnieje rozbieżność dotycząca miejsca 

^jonow ania po 1932 r. II i III batalionu 25 pp, gdyż W. Kozłowski (Działania.... s. 510) 
a*’ iż przy ul. J. Piłsudskiego 121 stacjonował III batalion, zaś pod numerem 122 -  11 batalion.



Trudne warunki lokalowe piotrkowskiego pułku (stare obiekty koszarowe, 
rozmieszczone do tego w kilku miejscach m iasta) były powszechnie zauważane 

nie tylko przez kadrę dow ódczą jednostki, ale także i przez zwykłych 
żołnierzy. O to co na  ten tem at napisał jeden z szeregowych: ,,W garnizonie 
naszym w arunki lokalne m am y nieszczególne, gdyż pułk rozlokow any jest 

w trzech miejscach, jednak  jesteśmy dum ni, że stacjonujem y w prastarym  
grodzie T rybunalskim ” 16. Pom im o to, szkolenie żołnierzy przebiegało bez 

większych problemów, dzięki dużemu poświęceniu kadry oficerskiej i podoficer' 

skiej. W ykorzystywano do tego celu trzy place ćwiczeń położone w rejonie 
ul. W olborskiej (tzw. Meszcze I, II i III) oraz oddalony od P iotrkow a Tryb
o ok. 12 km poligon w Przy głowie.

N a zakończenie omawiania największej jednostki garnizonu piotrkowskiego, 
trzeba jeszcze choć k ró tko  wspomnieć o postaw ie 25 pp w dniach zamachu 
m ajowego 1926 r. Początkow o zajął on postaw ę wyczekującą, jednakże już 
13 m aja stacjonujący w Tomaszowie Maz. II batalion mjr. T. Podwysockiego 

poparł m arszałka Józefa Piłsudskiego, zaś następnego dnia m jr SG Alfred 
Krajewski -  na wyraźny rozkaz zbuntowanego gen. bryg. Stanisław a Nałęcza 
M ałachowskiego (dowódca 10 D P) -  aresztował dow ódcę 25 pp ppłk. SG 
Zygm unta Dzwonkowskiego oraz jego zastępcę ppłk. A ntoniego Lisowskiego- 
Wieczorem 14 m aja pododdziały pułku obsadziły rejon dw orca kolejowego, 

starając się jednocześnie przejąć kontrolę nad linią kolejow ą Częstocho- 
w a-K oluszki. Po kilkugodzinnym  internow aniu zwolniony został dow ódca 
pułku, k tóry  okazyw ał jednak  nadal chw iejną postaw ę, nie popierając 

jednoznacznie ani legalnego rządu, ani zbuntow anych wojskowych.
Oprócz 25 pp, w skład garnizonu piotrkow skiego wchodziły również

-  w różnych latach -  organy wykonawcze służby poborow ej, rem ontu, 

sanitarnej oraz żandarm erii. Były to instytucje wojskowe niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonow ania sił zbrojnych, a ich dyslokowanie w Piotrkowie 

Tryb. wpłynęło na powiększenie tutejszego garnizonu i jego większą różno-
rodność.

Służba poborow a zajm owała się uzupełnianiem sił zbrojnych w rekruta 
oraz adm inistrow aniem  i prow adzeniem  ewidencji rezerw. W tym celu 
jesienią 1921 r. podzielono obszar O K  IV Łódź na dziesięć komend uzupełnień 

(podlegał im obszar obejmujący od jednego do trzech pow iatów )17. Jedną 
z nich była PK U  w Piotrkow ie Tryb. (daw na PK U  2 pp Legionów w tymże 
mieście), w skład której weszły wówczas dwa powiaty: piotrkow ski i radom -

szczański. Ten stan rzeczy przetrw ał zaledwie kilka lat, gdyż 6 VII 1927 r. 
przystąpiono do tworzenia PK U  w R adom sku (rozpoczęła urzędowanie

16 „W iarus" 1935, nr 17, s. 406.
17 Były to PKU: Brzeziny, Częstochowa, Końskie, Kutno, Łask, Łódź-Miasto, Łódż-Powiul, 

Piotrków Tryb., Skierniewice i Wieluń.



24 1 1928 r.), k tóra m iała administrować powiatem radomszczańskim. W kon-
sekwencji, PK U  w Piotrkowie Tryb. podlegał odtąd tylko powiat piotrkowski. 

■*eJ kom endantam i w okresie międzywojennym byli kolejno: płk W itold 
Hulanicki (1921-1922 r.), płk Stefan Borowski (1922 r.), płk Stanisław  

Mirecki (1923 r.), płk W ładysław M łocki (1924-1927 r.), m jr W ładysław 

Spławiński (1927-1929 r.), ppłk Franciszek Sobolewski (1930-1933 r.), ppłk 
dypl. W itold Stankiewicz (1934-1938 r.) oraz ppłk W acław Hryniewski 

(1938—1939 r.). P iotrkow ska kom enda uzupełnień (od 1 IX  1938 r. przemia- 
nowana na K om endę Rejonu Uzupełnień) mieściła się początkow o przy 
u*- 3 M aja 21, następnie w połowie lat dwudziestych została przeniesiona 

na ul. Piastow ską 4 (obecnie ul. Z łota), zaś w 1932 r. na ul. Piłsudskiego 
*08 i 12], gdzie urzędowała do wybuchu w ojny18.

W Piotrkow ic T ryb. istniał również w latach  1927-1934 Rejonow y 

Inspektorat K oni będący organem  wykonawczym służby rem ontu w zakresie 
CNV¡dencji, przeglądu i poboru koni oraz środków  transportow ych przewi-

dzianych dla potrzeb wojska. W latach 1921-1926 pow iat piotrkow ski pod 
tym względem podlegał istniejącej wówczas Kom endzie Uzupełnień K oni 
w Częstochowie19. Po jej likwidacji, utw orzono w końcu 1927 r. na obszarze 

IV pięć Rejonowych Inspektoratów  K oni: w Częstochowie, Łodzi, 
Sieradzu, Skierniewicach oraz Piotrkow ie Tryb. W skład tego ostatniego 

"  mieszczącego się przy ul. 3 M aja 21 -  wchodziły trzy powiaty: konecki, 
opoczyński i piotrkowski. N a jego czele w latach 1927-1930 stał m jr A rtur 
Stankiewicz, a następnie m jr Józef Nytko do 1 X  1934 r., kiedy to inspektorat 

Piotrkowski został zlikwidowany. Podlegające m u do tąd  powiaty konecki
1 opoczyński przyłączono do Rejonowego Inspektoratu Koni w Skierniewicach, 
?aś powiat piotrkowski -  do Rejonowego Inspektoratu K oni w Częstochowie, 

^  składzie którego znajdował się do wybuchu wojny20.
Pod względem zaopatrzenia intendenckiego garnizon piotrkow ski p od-

d a ł  kierownictwu Rejonu Intendentury w Częstochowie, a po jego likwi-
dacji w kwietniu 1929 r. -  kierownictwu Rejonu Intendentury Łódź II. 
Irzeba tu jednak dodać, iż po 1929 r. om awiany garnizon zaopatryw ał

“ Zob. przyp. 6; CAW, Dz.Rozk. DOK IV z lat 1921-1939; Archiwum Państwowe 

w Piotrkowie Tryb., Akta Miasta Piotrkowa, sygn. 2432. Pismo starosty powiatu piotrkowskiego
Magistratu Miasta Piotrkowa Tryb. z 29 II 1932 r.; Kalendarz Wojskowy na 1928 r., red.

• -Jastrzębski, Warszawa 1927, s. 169-173; Spis abonentów telefonicznych w Piotrkowie..., s. 8; 
Pis abonentów telefonicznych miasta Piotrkowa..., s. 7; Spis abonentów sieci..., s. 151; Książka 

kresow a..., s. 17 i 36.
18 Oprócz powiatu piotrkowskiego, podlegało jej jeszcze pięć innych powiatów: częstochowski, 

°necki, opoczyński, radomszczański i włoszczowski.
“  CAW, Dz.Rozk. MSWojsk nr 32 z 22 XI 1927 r., poz. 383: nr 26 z 25 VIII 1931 r., 

P°z- 329 i nr 7 z 17 IX 1934 r., poz. 126. W 1939 r. obszar OK IV był podzielony na trzy 
‘nsPektoraty koni w Łodzi, Częstochowie i Skierniewicach, a istniejący od 1927 r. inspektorat 

^  Sieradzu został zlikwidowany w 1932 r.



się bezpośrednio w m ateriał intendencki w utworzonej wówczas Składnicy 
M ateriału  Intendenckiego w Częstochowie21.

Innym  niezm iernie ważnym zagadnieniem  d la pokojow ej służby sił 
zbrojnych była ochrona stanu zdrow otnego wojska i odpow iedni dobór 
rekruta. Zajm ow ała się tym służba zdrowia, której organem  wykonawczym 

w garnizonie piotrkow skim  był w latach 1921-1923 wojskowy szpital 
rejonowy liczący ok. 300 łóżek. W jego skład wchodziła kom enda szpitala, 

am bulatorium  dentystyczne, apteka oraz trzy oddziały: chirurgiczny, chorób 

wewnętrznych i zakaźnych oraz chorób skórnych i wenerycznych. Mieścił 
się on przy ul. 3 M aja 21, a jego kom endantam i byli kolejno: m jr lek. med. 

Leonard Szmurło w latach 1921-1922 i m jr lek. med. A dam  Borkowski do 
czasu likwidacji szpitala. N astąpiło to  1 XII 1923 r., po czym na jego bazie 
utw orzono w Piotrkow ie Tryb. garnizonow ą izbę chorych 25 pp, mieszczącą 

się w budynku dawnego szpitala rejonowego -  na kró tko , bowiem została 
zlikwidowana wiosną 1924 r. Podlegała ona bezpośrednio naczelnemu leka-

rzowi tutejszego garnizonu, którym  był naczelny lekarz 25 pp. Stanow isko 
to  zajmowali m. in. (dane niepełne): kpt. lek. med. Izrael Wilczer w latach 
1921-1923 oraz m jr lek. med. Józef Galler w latach trzydziestych. G a r-
nizonowa izba chorych 25 pp była przeznaczona dla chorych, których czas 
leczenia nie przekraczał 3-4 tygodni, z tego też względu liczba łóżek była 

w nich niewielka i wynosiła ok. 30. Od wiosny 1924 r. nie było już  
w Piotrkowie 1 ryb. żadnych organów rejonowych służby zdrowia, a leczeniem 
chorych zajm ow ał się personel san itarny  25 pp, podległy naczelnem u 

lekarzowi pułku (był jednocześnie naczelnym lekarzem garnizonu)22.
Ze względu na swą niewielką liczebność (ok. 1,5 tys. żołnierzy) garnizon 

piotrkow ski nie posiadał własnej parafii wojskowej i w spraw ach wyznania 

rzym skokatolickiego podlegał do 1926 r. starszem u kapelanow i Rejonu 
D uszpasterstw a Katolickiego w Częstochowie (ks. W ilhelmowi K oppelow i 

do 1922 r., a następnie ks. Józefowi Żelaznowskiem u)23. Jego zasadniczym 

zadaniem było zapewnienie obsługi duszpasterskiej we wszystkich form acjach 
wojskowych stacjonujących na obszarze danego rejonu duszpasterstw a oraz 

spraw ow anie nadzoru  nad prow adzoną w nich działalnością religijno- 
-oświatową. Po zawarciu w 1925 r. konkordatu między Polską a W atykanem ,

21 Zob. przyp. 6; CAW, Dz.Rozk. DOK IV z lat 1921-1939.

22 CAW: Dz.Rozk. DOK IV. Rozkaz tajny nr 74 z 30 XI 1923 r., poz. 3; Oddział
V Sztabu MS Wojsk, sygn. 1.300.11, t. 20. Obsada sanitariatu OK IV z listopada 1921 r.; 
A. Felchner, Służba zdrowia Wojska Polskiego (od jesieni 1918 r. do mobilizacji w 1939 r.), 

Łódź 1990, cz. 2, s. 438-445; tenże, Szpitale wojskowe II Rzeczypospolitej, „Wojskowy Przegląd 
Historyczny” 1996, R. XLI, nr 3, s. 122; tenże, Sytuacja zdrowotna ludności powiatu piotrkowskiego 
iv pierwszych latach II Rzeczypospolitej, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 1998, t. 1, s. 61.

21 Rejon Duszpasterstwa Katolickiego w Częstochowie istniejący w latach 1921-1927 
obejmował następujące powiaty: częstochowski, konecki, opoczyński, piotrkowski, radomszczański
i włoszczowski oraz w latach 1922-1927 powiat lubliniecki.



obszar całego kraju podzielono na 75 parafii wojskowych, na czele których 
stali wojskowi proboszczowie. Utworzenie owych parafii spow odow ało, że 

dotychczasowe rejony duszpasterstw a katolickiego stały się zbędne, toteż 
nakazano ich stopniow ą likwidację, k tó rą w odniesieniu do O K  IV Łódź 
zakończono ostatecznie w 1928 r. Obszar tego okręgu został podzielony na 

cztery parafie wojskowe, których siedziby ulokow ano w C zęstochow ie, 
Łodzi, Łowiczu i Skierniewicach. Od tego też czasu garnizon piotrkow ski 
Podlegał proboszczowi wojskowej parafii Św. Jerzego w Ł odzi24.

W latach 1921-1924 stacjonował również w Piotrkow ie Tryb. pluton 
żandarm erii, wchodzący wraz z sześcioma innymi plutonam i (trzy w Łodzi 

° raz po jednym  w Częstochowie, K utnie i Skierniewicach) w skład 4 Dywiz-
jonu Żandarmerii. Dowódcą piotrkowskiego plutonu żandarmerii był w latach 
1921-1922 chorąży Onufry Oleksiuk, a przez następne dwa lata por. Józef 

Kędzierski. D owództwo tego plutonu mieściło się przy ul. Bykowskiej 121; 
n*e istniał on długo, gdyż 20 III 1924 r. został zlikwidowany wraz z trzem a 

'nnymi plutonam i 4 Dywizjonu Żandarm erii (dwom a w Łodzi i jednym  
w Kutnie). O dtąd dywizjon ten składał się jedynie z trzech plutonów  
(Częstochowa, Łódź i Skierniewice) podzielonych na zm ienną liczbę poste-
runków. W raz z likwidacją plutonu żandarm erii w Piotrkow ie Tryb. usta-
nowiono tu  posterunek żandarm erii podległy bezpośrednio dowódcy plutonu 

Zandarmerii w Częstochowie. Posterunek ten, liczący ok. 10 żandarm ów , 
Pełnił swoją służbę na obszarze trzech powiatów -  piotrkow skiego, opoczyń-
skiego i koneckiego; m iał swoją siedzibę w Piotrkow ie T ryb. przy ul. 

Piłsudskiego 41. Jego ostatnim  dow ódcą w 1939 r. był st. wachm istrz Jan 
Łanik25.

W tym miejscu warto przybliżyć kilka aspektów funkcjonowania garnizonu 

Piotrkowskiego, jak  np. działalność kulturalno-ośw iatow a, rozwój sportu, 
°bchody świąt i uroczystości, czy też związków wojska z m iastem  i regionem. 

Niestety, z braku danych owe zagadnienia m ożna przedstawić jedynie na 
Przykładzie 25 pp, k tóry  swą liczebnością zdecydow anie górow ał nad 
Pozostałymi instytucjam i wojskowymi dyslokowanym i w Piotrkow ie I ryb.

W armii polskiej okresu międzywojennego poważny nacisk kładziono na 
rozwój działalności kulturalno-ośw iatow ej, mającej zlikwidować występujący

24 CAW: Dz.Rozk. DOK IV. Rozkaz tajny nr 7 z 29 V 1929 r., poz. 2; Dz.Rozk. 
^SW ojsk nr 4 z 4 II 1928 r., poz. 36; Rocznik Oficerski 1932, Warszawa 1932, s. 898;

O dzicm kow ski, B. S pychała , Duszpasterstwo wojskowe tv> Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 
l9i*7, s. 92-94.

25 CAW, 4 Dywizjon Żandarmerii, sygn. 1.375.4, t. 101. Rozkaz dowództwa dywizjonu 

w sprawie jego reorganizacji i likwidacji czterech plutonów z 11 Ul 1924 r., t. 111. Materiały 
110 historii dywizjonu z lat 20., t. 148. Obsada 4 Dywizjonu Żandarmerii z 24 1 1924 r.; 
^  M ak u lec , K . W iączck , Dzieje 25 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Piotrków Tryb. 1991,
s. 22.



w wojsku analfabetyzm, a ponadto dokształcić kadrę zawodową i przygotować 
żołnierzy do zawodu. Zwalczaniem analfabetyzm u zajmowały się żołnierskie 

szkoły początkowe, w których wyodrębniono cztery stopnie nauczania. Dwa 
pierwsze obejmowały nauczanie czytania, pisania i podstaw  m atem atyki, zaś 
dwa pozostałe -  naukę wiedzy ogólnej, historię Polski, pogadanki o ówczesnej 

sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej oraz o tradycjach W ojska 
Polskiego. Z reguły pierwsze dwa stopnie nauczania prow adzone były na 
szczeblu kom panii, a trzeci i czwarty na szczeblu batalionu. Działalność 

ośw iatow ą w 25 pp prow adzono przy w ydatnej pom ocy miejscowych 
nauczycieli szkół powszechnych, dzięki czemu przyjęto am bitne założenie, 

aby ani jeden szeregowiec po odbyciu służby wojskowej nie opuścił szeregów 
pułku jako  analfabeta; brak danych nie pozw ala określić, na ile ów plan 
udało się zrealizować.

Ściśle z oświatą związana była działalność ku lturalna, k tó ra w 25 pp 
przejawiała się m. in. w organizow aniu różnego rodzaju pogadanek i wy-

cieczek, przedstawień teatrzyku żołnierskiego i występów orkiestry pułkowej, 
polegała też na  oglądaniu filmów i słuchaniu radia, czytaniu książek i prasy- 
Tym  celom służyły: kasyno wojskowe, biblioteka pułkow a czy świetlica 

żołnierska, k tó rą  uroczyście otw arto  25 XI 1928 r., przy okazji wręczenia 
25 pp sztandaru pułkowego. Pieniądze na ten cel zebrano dzięki ogromnej 

ofiarności m ieszkańców Piotrkow a Tryb. (zgrom adzono około 50 tys. zł). 
Świetlicę urządzono w nadbudow anym  piętrze w podw órzu koszar pofran- 
ciszkańskich; znalazły tam  miejsce scena dla potrzeb teatrzyku żołnierskiego 
z dużą salą na kilkaset krzeseł oraz biblioteka; był też nowoczesny odbiornik 
radiow y. Z owej świetlicy w następnych latach korzystali żołnierze całego 

garnizonu. Organizowano tu  ponadto  różnego rodzaju uroczystości i imprezy, 
jak  np. okolicznościowe bale, sylwester, odczyty, czy też akadem ie z okazji 
świąt państwowych. Dla potrzeb kulturalno-oświatowych garnizon piotrkowski 

dysponow ał ponadto  kasynem oficerskim przy ul. Legionów 12 (obecnie 
ul. Jarosław a Dąbrowskiego), kasynem podoficerskim przy ul. W olborskiej 
oraz ogniskiem podoficerskim przy ul. Legionów l 26.

Niemniej ważną rolę w ogólnym wyszkoleniu żołnierzy odgrywał sport, 
dlatego też, dzięki dużemu wsparciu wojskowych władz okręgowych, w ciągu 
zaledwie kilku lat nadrobiono ogrom ne zaległości w tym zakresie. We 
wszystkich garnizonach powstały prowizoryczne boiska oraz kluby sportowe 
zajm ujące się na co dzień popularyzacją wychowania fizycznego i gier 

sportow ych w jednostkach . Te ostatn ie były najw ażniejszym  ogniwem 
w rozwoju sportu wojskowego, ponieważ prowadziły po kilkanaście różnych 
sekcji, z których w 25 pp najaktywniej działały sekcje: strzelecka, piłki

“  K. Satora, Opowieści wrześniowych sztandarów, Warszawa 1990, s. 65; Książka adresowa...» 

s. 37 i 68; Spis abonentów sieci..., s. 151; „W iarus” 1935, nr 17, s. 406.



nożnej i lekkoatletyczna. W połowie lat dwudziestych ogrom ne sukcesy 
święciła sekcja strzelecka pułku, gdyż jej zespół oficerski trzykrotnie z rzędu 

(w 1924, 1925 i 1926 r.) uzyskiwał m istrzostw o OK  IV Łódź, zdobyw ając 
tym samym nagrodę przechodnią dowódcy okręgu, zaś w 1924 r. -  m ist-

rzostwo armii. Podobne sukcesy miał na swoim koncie zespół szeregowych
25 pp, który  wywalczył również trzykrotnie pod rząd tytuł mistrzowskiego 
Pułku O K  IV Łódź. Równie dobre wyniki osiągnął pułk w pięcioboju, 

zdobywając na własność kolejną nagrodę przechodnią dowódcy okręgu, po 
wygraniu w latach 1925-1927 m istrzostw  okręgow ych. D la przykładu, 
w zawodach o m istrzostw a O K  IV Łódź rozegranych w Łodzi w dniach 

l0'1 2  IX  1925 r. w pięcioboju wojskowym 25 pp zajął i miejsce z wynikiem 
'63 punktów  (II miejsce wywalczył 37 pp z 189 punktam i;, zaś indywidualnie 

z'vyciężył w nim kpr. Szopa (imienia nie ustalono) również z piotrkowskiego 
Pułku. Także na kolejnych zawodach okręgowych rozegranych w Łodzi 
w dniach 6-8  VIII 1926 r. zawodnicy 25 pp w klasyfikacji punktow ej zajęli

i miejsce. Podobne sukcesy reprezentacja piotrkow skiego pułku odnosiła 
również i na rozgrywanych corocznie zawodach dywizyjnych. Dla przykładu: 
w 1923 r. na 25 konkurencji aż 14 wygrali zawodnicy 25 pp, w tym np. 
k*eg 4 x 100 i 4 x 400 m etrów , rzut dyskiem, oszczepem i granatem , bieg 
na 800 i 1500 m etrów  oraz na 4 km na przełaj, pięciobój lekkoatletyczny, 

skok o tyczce, a także rozgrywki w piłce nożnej. W szystko to spow odowało, 
Ze zaczęto dostrzegać osiągnięcia sportow e pułku, co znalazło swoje odbicie 

w ówczesnej prasie: „D obrze zrozum iany i racjonalnie prow adzony sport 

w Pułku dał wybitne rezultaty, czego dowodem jest zdobywanie większości 
nagród o m istrzostw o OK  nr IV i wojska polskiego” ; „Pułk ten m oże 

Srniało rościć sobie pretensje do jednego z najbardziej usportow ionych 

w Polsce”27.
W spom niane wyżej formy oddziaływania wychowawczego na żołnierzy 

nic wyczerpują całokształtu wysiłku, jaki kładziono w ich wyszkolenie; 

służyły temu również uroczystości z okazji świąt wojskowych, państwowych
1 religijnych. Niewątpliwe najważniejszym z nich, obchodzonym  bardzo 

Uroczyście, było święto pułkowe, m ające swój specjalny program  i szczególną 
oprawę, a przygotow ania do niego zajmowały zazwyczaj kilka tygodni 

! były połączone z cyklem pogadanek o bojowych tradycjach jednostki, 
^kształtow ał się wówczas w armii schemat świąt pułkowych: zaczynały się 
°ne mszą poranną, po czym następow ała uroczysta defilada, a następnie 

Wspólne zabawy i zawody sportowe, przy szerokim współudziale miejscowych 
społeczności oraz przedstawicieli władz wojskowych i cywilnych. Oczywiście,

”  Życie wojska DOK IV i samorządu łódzkiego, Warszawa 1928 (dodatek specjalny 
’’̂ olski Zbrojnej” ), s. 16; „Żołnierz Polski” 1923, nr 34, s. 20; „Stadion” 1925, nr 40, s. 11, 

1926> nr 33, s. 14.



każda jednostka obchody świąt wojskowych wzbogacała charakterystycznym 1 
dla siebie elementami, co dodaw ało im właściwego kolorytu.

W przypadku 25 pp święto pułkowe w ypadało 28 września; datę tę 
przyjęto dla uczczenia boju pod Sarnam i w 1920 r. O bchody tego święta 
przedstaw iam  na przykładzie z 27-28 IX  1927 r. Pierwszego dn ia  cały 

garnizon uczestniczył w nabożeństw ie żałobnym  za poległych żołnierzy 
pułku, a wieczorem odbył się capstrzyk i występy w okalno-m uzyczne w sali 

im. Jan a  Kilińskiego, urządzone przez podoficerów. N astępnego dnia, po 

uroczystej mszy dla garnizonu w Kościele św. Jacka, m iał miejsce wspólny 
obiad żołnierski w koszarach pofranciszkańskich, po południu rozegrano 

zawody strzeleckie, zaś wieczorem baw iono się w kasynie oficerskim i pod ' 
oficerskim. W święcie pułkowym uczestniczyli licznie zaproszeni goście, 
m. in. gen. bryg. Mieczysław D ąbkow ski (dowódca 7 DP), płk SG Adam 

Nałęcz Nieniewski (dowódca piechoty dywizyjnej 7 D P) i m jr W acła^ 
Wilniewczyc (zastępca dowódcy 27 pp) oraz przedstawiciele władz i społeczeń-

stwa, wśród nich Stanisław Kaczyński (starosta piotrkowski). W ielką atrakcja 
była również defilada pododdziałów  25 pp, k tó rą  poprow adził m jr L u d w i k  

Czyżewski (dowódca III batalionu). W podobny sposób wyglądały również 

kolejne obchody święta pułkowego, będące podniosłym i w ydarzeniam i dla 
całego garnizonu piotrkowskiego i miejscowego społeczeństwa. Oprócz nich 

uroczystościami hucznie obchodzonym i były: Święto Niepodległości (11 lis-
topada), Święto Żołnierza (15 sierpnia), rocznice wybuchu pow stań naro-
dowych i uchwalenia Konstytucji 3 M aja, święta religijne poszczególnych 

wyznań, imieniny m arszałka J. Piłsudskiego (19 m arca); ponad to  uroczyście 
przyjm owano wizyty przedstawicieli najwyższych władz państw ow ych i woj-
skowych. Szczególnie podniosły charakter miały także uroczystości żałobne 

po śmierci J. Piłsudskiego 12 V 1935 r.: w garnizonie piotrkow skim  od-
praw iano m sze żałobne, wszystkie budynki koszarow e p o k ry to  kirem, 
a 25 pp wysłał swoją delegację wraz z pocztem sztandarowym  na uroczystości 

pogrzebowe do W arszawy28.
W ojsko nie było tworem zawieszonym w próżni, lecz częścią składow i 

organizm u państwowego, z którym  łączyły go różne pow iązania polityczne, 
społeczne, ekonom iczne czy kulturalne, o charakterze dw ustronnym , opartym 

na „obopólnej symbiozie” , z której obie strony czerpały korzyści. Z każdym 
rokiem  coraz mocniej zacieśniały się wzajemne więzi wojska z władzami 
cywilnymi i lokalnymi społecznościami, co pozytywnie wpływało na  bardziej 
życzliwy stosunek ludności cywilnej do wojska. Tem u celowi służyła zarówno 
w spom niana już w spółpraca władz oświatowych w akcji zw alczania anal' 
fabetyzmu i szerzeniu szeroko rozumianej kultury w wojsku, jak  i popularyza-
cja sportu, wychowania fizycznego oraz idei obronności w społeczeństwie.

“  „Dziennik Narodowy” 1927, nr 175, s. 3; „W iarus” 1935, nr 44, s. 1067.



Niezmiernie ważną kwestią, na k tó rą  zw rócono uwagę w wojsku II RP, 
była likwidacja analfabetyzm u w wojsku. Także w pułku piotrkow skim  

zJawisko to na początku lat dwudziestych było niemal powszechne, dlatego 
lez kilku oficerów oświatowych nie było w stanie samodzielnie podołać 
temu zadaniu. W ciągu kilku lat władze garnizonu podjęły ścisłą współpracę 

'  miejscowym oddziałem Polskiej Macierzy Szkolnej (organizacja ta  prowadziła 
nauczanie w szkołach elem entarnych i średnich). Początkow o kursy dla 

analfabetów odbywały się w koszarach, przy czynnej pom ocy nauczycieli 

P e rk o w sk ic h  szkół powszechnych, zaś od 1929 r. -  w piotrkow skich 
szkołach powszechnych (m. in. w szkole im. Księcia Józefa Poniatowskiego 

Pfzy ul. Piłsudskiego 37 i szkole im. M ikołaja Reja przy ul. Legionów 23)29.
Inną ważną kwestią była w spółpraca władz garnizonowych z władzami 

tk a ln y m i, polegająca głównie na regulow aniu stosunków' własnościowych 

G ru ch o m  ości znajdujących się w gestii dow ództw a garnizonu oraz współ-
działaniu przy przeprow adzaniu corocznego poboru. Dzięki działalności 

° rganizacyjno-propagandowej młodzież z powiatu piotrkowskiego w większości 
daw ała do poboru, dla przykładu: w 1923 r. na 4493 mężczyzm powołanych

poboru nie stawiło się 527 (czyli 11,5% ogółu), zaś w 1932 r. na 3240 

Powołanych nie stawiło się zaledwie 158 (czyli tylko 5% ogółu poborowych).
Garnizon odgrywał również wielką rolę w rozwoju gospodarczym regionu, 

&dyż zamówienia wojskowe i pryw atne zakupy kadry zapewniały pracę 
dużej grupie robotników , rzemieślników i chłopów. Niezależnie od dostaw  
br°ni i amunicji, garnizon potrzebow ał stale wielu innych produktów , jak  

nP um undurow ania i oporządzenia, żywności, koni i zwierząt pociągowych, 
Czy też m ateriałów  budowlanych do staw iania nowych obiektów  i rozpo- 
Wszechniania nowinek technicznych typu: elektryczność, kanalizacja. Wszystkie 

le Potrzeby stwarzały handlowi, przemysłowi, rzemiosłu i rolnictw u ogrom ną 
szansę zbytu produktów , wpływając jednocześnie na zmniejszenie panującego 

w kraju bezrobocia. Zam ów ienia wojska oraz pryw atne zakupy kadry  

zapewniały pracę dużej grupie robotników  i rzemieślników oraz umożliwiły 
Przetrwanie w latach kryzysu wielu zakładom  i w arsztatom , k tóre miały 

w°Wczas kłopoty ze zbytem swych tow arów  i usług. Ogrom ny był również 
wPływ garnizonu na rozwój i opłacalność produkcji rolnej, gdyż dzienne 

sP°życie żołnierza wynosiło: 800 g chleba, 250 g m ięsa, 350 g jarzyn, 700 g 
Zlemniaków, 50 g słoniny oraz 32 g cukru, zaś na dzienną rację konia 
Wojskowego składało się: 4,5 kg owsa, 4 kg siana i 1,5 kg słomy, l a k  więc 
w Powiecie piotrkowskim  wojsko było największym odbiorcą prow iantu 
* Paszy, ponieważ w ciągu tylko jednego roku pułk piechoty zużywał: 

50 ton żyta, 500 ton owsa, 395 ton ziemniaków, 130 ton m ięsa, 28 ton

*  W. Makulec, 25 Pułk..., s. 19; Życie wojska DOK IV  i samorządu łódzkiego, Warszawa 
928 (dodatek specjalny „Polski Zbrojnej” ), s. 15; „Dziennik Narodowy” 1928, nr 101, s. 3.



słoniny i 200 ton  jarzyn. Z tego też względu w okolicznych gminach 
przeciętne ceny wymienionych artykułów  były wyższe średnio o 0,2-1 zł niż 
w pozostałych30.

N a wszelkie materiały i produkty kw aterm istrzostw o tutejszego garnizonu 
dysponow ało ściśle określonym i kw otam i, więc dla oszczędności stara ło  się 

zakupywać je bezpośrednio u producentów, dzięki czemu znacznie oszczędzano. 
Producenci także byli z tego zadowoleni, gdyż mieli zapewniony stały 
odbiór wytwarzanych przez nich towarów, co z kolei podnosiło  jakość 

produktów , aby nie stracić intratnych zamówień w ojskowych31.
Jak  wspomniałem, po zakończeniu działań wojennych i przejściu sił 

zbrojnych na organizację pokojow ą, celem władz wojskowych stało si? 
stworzenie systemu zdolnego przygotow ać m łodzież do  służby wojskowej, 
z program em  wychowania fizycznego, czemu m iało służyć zorganizowanie 

na obszarze całego kraju zajęć wychowania fizycznego i przysposobienia 
wojskowego. Sprawą wielkiej wagi bowiem podnoszenie sprawności fizycznej 

oraz w zm acnianie tężyzny społeczeństwa, w tym szczególnie m łodzieży 
szkolnej. Już w 1922 r. PW (zwane do października 1923 r. Przysposobieniem 
Rezerw) zostało w prow adzone do szkół średnich jako  przedm iot pozaprog- 

ramowy, k tóry  m iał przygotow ać m łodzież szkolną do przyszłej służby 
wojskowej. Prace z zakresu PW  były kierow ane i prow adzone według 

wojskowego podziału terytorialnego, zgodnie z którym  utw orzono dziesięć 
okręgów PW odpowiadających obszarom  poszczególnych korpusów . K ażdy 
z okręgów dzielił się na trzy rejony PW , a te na obwody składające się 

z jednego lub kilku powiatów. Zgodnie z powyższym, OK  IV Łódź został 
podzielony na trzy rejony PW: 7, 10 i 26 DP. G arnizon piotrkow ski znalazł 
się w składzie pierwszego z nich, który w 1923 r. obejmował osiem powiatów: 

częstochowski, konecki, lubliniecki, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, 
wieluński i włoszczowski. Dwa lata później władze wojskowe zreorganizowały 
istniejącą struk turę PW , zgodnie z k tó rą  dotychczasowe rejony PW prze-
m ianow ano na rejony dywizyjne PW , zaś obwody PW -  na rejony pułkowe 
PW . N adal więc obszar O K  IV Ł ódź był podzielony na trzy rejony 
dywizyjne PW 7, 10 i 26 D P (dawne rejony PW), jednak nowym elementem 
było utworzenie we wszystkich rejonach dywizyjnych rejonów pułkowych 

PW. Rejon dywizyjny PW 7 D P składał się tym razem z siedmiu powiatów 
należących do  trzech rejonów pułkowych PW: 25, 27 i 74 pp. Pierwszy 
z nich m iał siedzibę w Piotrkow ie Tryb. i obejm ował zasięgiem swego 
działania trzy powiaty: konecki, opoczyński i piotrkow ski. W październiku
1927 r. -  po włączeniu pow iatu lublinieckiego w skład O K  V w K rakow ie

30 J. Odzicmkowski, Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, s. 141-147, 
153, 156 i 169-170.

31 Ibidem, s. 169-170.



'  rejon PW 74 pp został podporządkow any właściwym władzom wojskowym 
w K rakow ie, przez co liczba rejonów  pułkow ych podległych rejonow i 

dywizyjnemu PW  7 D P zm alała do dwóch. Po kolejnych dwóch latach 
Przemianowano dotychczasowe rejony pułkowe PW  na obwody W F i PW , 
składające się od jednego do trzech powiatów. K om endantom  obwodów 

^  i PW podlegali właściwi kom endanci powiatowi W F i PW  (po jednym  
na każdy powiat). Zgodnie z powyższym, komendzie obw odu 25 pp p od-

porządkowane były trzy kom endy pow iatow e W F i PW  w K ońskich, 
^Pocznie i Piotrkowie Tryb., których teren działania odpow iadał obszarowi 
właściwego pow iatu32.

W październiku 1936 r., w ram ach kolejnej reorganizacji PW , istniała 
w Piotrkowie Tryb. -  oprócz działających już wcześniej trzech kom end 
Powiatowych -  także kom enda m iejska PW w tym że mieście. O dtąd 
komendzie obwodowej 25 pp podlegały cztery kom endy (jedna miejska 
1 trzy powiatowe). Stan ten przetrwał niezmieniony aż do  wybuchu w ojny33 
(tab. 4).

*abela 4: Organizacja terytorialna obwodu WF-' i PW 25 pp w latach 1929-1939

Komenda obwodu WF i PW
Komendy powiatowe (względnie miejskie) 

WF i PW oraz podległe im powiaty

k°tnenda obwodu 25 pp w Piotrkowie 
Tryb.

1. Komenda powiatowa w Końskich -  powiat 
konecki

2. Komenda powiatowa w Opocznie -  powiat 

opoczyński
3. Komenda powiatowa w Piotrkowie Tryb. -  

powiat piotrkowski
4. Komenda miejska w Piotrkowie Tryb. -  miasto 

Piotrków Tryb. (utworzona w 1936 r.)

■i .
d 1 o: CA W: 10 pp, sygn. 1.320.10, t. 101. Podział terytorialny organizacji pracy PW 

z 5 IX 1929 r.; Dz.Rozk. MSWojsk. Dodatek Tajny nr 7 z 8 X 1936 r„  poz. 1; 

Dz.Rozk. DOK IV z lat 1929-1939.

Powstała w końcu lat dwudziestych komenda obwodowa PW w Piotrkowie 
, ryb. została um ieszczona w budynku zajm ow anym  przez dow ództw o 

i PP> przy ul. 3 M aja 21, w którym  mieściła się najpraw dopodobniej do 
^ 9  r. Niestety, lokalizacji kom endy powiatowej PW w Piotrkow ie lry b . 

n*c udało się ustalić. Być m oże ulokow ano ją  również w jednym  budynku 
VVraz z kom endą obwodową PW  25 pp, jednak trudno  to jednoznacznie

52 CAW: Dz.Rozk. DOK IV. Rozkaz tajny nr 60 z 9 X 1923 r., poz. 1; DOK IV, sygn. 
p ^*-4, t. 109. Organizacja PW na czas pokoju z 15 XII 1925 r.; 10 pp, sygn. 1.320.10, t. 101. 

'’dział terytorialny pracy PW z 5 IX 1929 r.
’’ CAW, Dz.Rozk. MSWojsk Dodatek tajny nr 7 z 8 X 1936 r., poz. 1.



rozstrzygnąć. W iadom o natom iast, iż społeczny kom itet pow iatow y PW 
i W F mieścił się przy ul. Piłsudskiego 5234.

Program  wyszkolenia PW był bardzo zbliżony do program u wojskowego 

w zakresie w yszkolenia strzeleckiego, fizycznego i bojow ego, co miało 
przygotow ać członków PW do odbycia skróconej -  dzięki tem u -  służby 

wojskowej. Od czasu do czasu organizow ano również koncentracje od-
działów PW , zaś niemal co roku latem urządzano różnego rodzaju obozy. 
Szczególną troską władze W F i PW otaczały tzw. obozy letnie, na których 

obowiązywał ład i porządek wojskowy. N a obszarze OK IV Łódź jednym  
z miejsc, w których często organizow ano obozy PW , był Sulejów pod 

Piotrkowem  Tryb. Już w lipcu 1924 r. w jego okolicach zostały rozloko-
wane dwie grupy obozów: grupa szkolna (sześć kom panii) w Przygłowie 
oraz grupa pozaszkolna (dwie kom panie) w K urnędzy nad Pilicą. W na-

stępnych latach jeszcze kilkakrotnie odbywały się w Sulejowie i Piotrkowie 
Tryb. różnego rodzaju obozy PW, np. w 1934 r. obozy drużyn harcerskich 
w ram ach PW 35.

W latach II RP w garnizonie piotrkow skim  prow adzono również akcje 
szkolenia wojskowego kobiet i dziewcząt -  tzw. Przysposobienie W ojskowe 

K obiet. O jego początkach na Ziemi Piotrkowskiej nic nie w iadom o, udało 
się jedynie ustalić, iż kom endan tką piotrkow skiego hufca PW K o b i e t  

w latach 1935-1939 była instruktorka D anuta  G am pfów na. Prow adziła ona 
zajęcia dla dziewcząt w wieku szkolnym  w G im nazjum  Żeńskim  przy 
ul. Juliusza Słowackiego 9 i w Państwowej Szkole Handlow ej przy Pasażu 
R udkow skiego36.

Nie należy zapom inać, iż działaniam i na rzecz um acniania systemu 
obronnego państw a oraz szeroko rozumianej wiedzy obronnej zajmowały 

się także liczne organizacje param ilitarne, kom batanckie i społeczno-poli-
tyczne. Wiele z nich istniało rów nież i w P iotrkow ie T ryb ., jak  np.: 

Związek Zawodowy Oficerów Rezerwy i Związek Zaw odowy P odchorą-
żych Rezerwy przy Związku Oficerów Rezerwy -  na ul. Słowackiego 
(num eru nie ustalono), Związek Zaw odowy Podoficerów  Armii Polskiej 

i Stowarzyszenie Byłych W ojskowych Armii Polskiej -  na ul. Legionów 
12, Federacja Polskich Związków O brońców  Ojczyzny (nie ustalono loka-
lizacji), K om enda Powiatowa „Zw iązku Strzeleckiego” -  na  ul. P iłsuds-

kiego 52, organizacja K olejow a PW -  na ul. Bujnowskiej 3, Związek 
Peowowiaków -  na ul. Żelaznej 4, oraz Związek Legionistów -  na ul. 
Słowackiego 837.

34 Książka adresowa..., s. 39.

35 CAW, DOK IV, sygn. 1.371.4, t. 222. Plan obozów letnich P W  i WF w OK IV  na 
1934 r., „Stadion” 1924, nr 47, s. 11.

36 W. Makulcc, 25 Pułk..., s. 20-21.
37 Książka adresowa..., s. 39 i 67.



Szczególnie dobrze układała się w spółpraca garnizonu piotrkow skiego 
z Polskim Czerwonym Krzyżem, którego tutejszy oddział często korzystał 

z pomocy 25 pp podczas szkolenia personelu. Również wielu żołnierzy 
"  głównie z 25 pp -  należało do tej organizacji, m. in. ppłk lek. m ed. Józef 
Galler (w latach 1934-1939 naczelny lekarz 25 pp) zajm ował stanow isko 

wiceprezesa zarządu piotrkow skiego oddziału Polskiego Czerw onego 
Krzyża.

Związek garnizonu z lokalną społecznością był widoczny -  jak  już 

Wspomniano -  podczas obchodów  świąt państwowych, kościelnych i wojs-
kowych; z roku na rok zacieśniała się ich współpraca. W ażną rolę w tym 

Procesie odgrywały różne imprezy towarzyskie i bale, n iektóre organizow ane 
Wyłącznie dla żołnierzy (np. przyjęcia z okazji ślubów oficerów), ale jednak 
W|?kszość tego typu uroczystości odbywała się z udziałem zaproszonych 

gości (zabawy taneczne, bale sylwestrowe i karnawałowe). We wszystkich 
Uczestniczyła orkiestra pułkowa, k tóra z czasem stała się w Piotrkow ie 

1 ryb. nieodzownym elementem wszystkich świąt i uroczystości. Szczególna 
rola w zacieśnianiu związków wojska z miejscową ludnością przypadła 
Cotygodniowym porankom  muzycznym na powietrzu, cieszącym się ogrom ną 

Popularnością w całym  powiecie. P o n ad to  m iejscem  częstych spo tkań  
towarzyskich kadry dowódczej z lokalnymi władzami i elitami były kasyna 

w°jskowe w Piotrkow ie Tryb. T utaj także odbywały się przedstaw ienia 
teatru żołnierskiego 25 pp, na którego przedstawienia przychodzili licznie 

P 'otrkowianie38.
Jak więc widać, w latach 1921-1939 garnizon piotrkow ski odgrywał 

Wielką rolę w życiu m iasta i całego pow iatu, wpływając na jego rozwój 
sPołeczno-gospodarczy oraz zacieśnianie kontaktów  wojska ze społeczeństwem, 

¿decydowanie wybijał się w tym względzie stacjonujący tu w latach 1921-1939 
pp, który ludność P iotrkow a Tryb. szybko uznała za swój, wyrazem 

CZego było ufundow anie m u w 1928 r. sztandaru pułkowego. O prócz niego, 
w skład tutejszego garnizonu wchodziło jeszcze -  zmiennie na przestrzeni 
at -  kilka innych instytucji wojskowych (jak np. kom enda uzupełnień, 

SzPital wojskowy, pluton żandarm erii czy inspektorat koni), o których 
Pamięć niemal zupełnie zaginęła. W szystkie one wraz z 25 pp stanowiły 

klasyczny niewielki garnizon (liczył ok. 1,5 tys. żołnierzy) lat międzywojennych.
już w spom niano, jego w arunki lokalow e -  m im o wysiłków pode-

jmowanych przez władze cywilne i wojskowe -  nie uległy znaczącej poprawie, 

&dyż do 1939 r. 25 pp stacjonował w kilku obiektach koszarowych, roz-
rzuconych po całym mieście, starych i w nienajlepszym stanie technicznym. 
Starano się i uczyniono wiele, aby popraw ić standard  życia żołnierzy 

tutejszego garnizonu, m . in. rozbudow ując koszary i pozyskując kilka

51 CAW, 25 pp, sygn. 1.320.25, t. 3-12. Rozkazy pułkowe z lat 1929-1939.



budynków na cele mieszkalne dla kadry oficerskiej i podoficerskiej garnizonu- 
D ziałania te wspierała aktywnie miejscowa ludność, chętnie uczestnicząc 

w zbiórkach pieniężnych na cele wojskowe, co dodatkow o sprzyjało zacieś-
nianiu więzi z miejscową ludnością. W ojsko wrosło na stałe w panoram ę 
międzywojennego P iotrkow a Tryb., zaś stacjonujący tu 25 pp był jedni} 

z najlepszych wizytówek Ziemi Piotrkowskiej, o którym  to pamięć jest 
kultyw ow ana do chwili obecnej.

W i t o l d  J a r n o

GARRISON IN PIOTRKÓW  TRYBUNALSKI (1921-1939)

Following the demobilisation o f the Polish Army in 1921, the country was divided into 
ten military districts. One of these was the IVth Corps District in Łódź. This district 
emcompassed three infantry divisions, which included the 7th Infantry Division stationed in 
Częstochowa, Lubliniec and Piotrków Trybunalski.

This article is about the history of garrison in Piotrków Trybunalski, mostly about his 
conversion from the war organisation that obliged in 1921 to the peace time structures. The 
history of our garrison during peace time was finished in August in 1939 together with 

declaration of mobilization.
The fundamental part is dedicated to particular activity of detachments which were 

stationatcd in Piotrków Trybunalski. The biggest from them was 25 Infantry Regiment 

(7th Infantry Division), but during 1921-1939 there were a lot of smoler regiments which were 
created our garrison. He was under authority of IVth Corps District in Łódź of the Polish Army-

There is also a distribution of soldiers daily life, educational, sports and culture activity 
and cooperation with paramilitary organisations. As well are mentioned: Military Hospital 
and platoon of military police.


