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Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4  

w latach 1927–1929 

Celem artykułu jest odtworzenie historii niemal zapomnianej w polskiej 

historiografii Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 w Tomaszowie 

Maz. powstałej w 1927 roku i przekształconej rok później w Batalion Podcho-

rążych Rezerwy Piechoty nr 4. Zapewne na wspomnianą sytuację wpłynął 

fakt, iż batalion ten istniał bardzo krótko, gdyż już w 1929 roku został roz-

formowany, zaś na jego temat zachowały się w CAW1 jedynie szczątkowe 

informacje. Pomimo krótkiego funkcjonowania, odgrywał ważną rolę w sys-

temie polskiego szkolnictwa oficerów rezerwy w końcu lat dwudziestych, stąd 

też przybliżenie jego dziejów, obsady personalnej, struktury organizacyjnej 

oraz pracy szkoleniowej stało się głównymi elementami tematu badawczego 

zawartego w tytule niniejszego artykułu.  

W okresie międzywojennym część poborowych odbywała służbę wojskową 

nie wprost w jednostkach liniowych, lecz w specjalnych szkołach przygoto-

wawczych, jakimi były szkoły podchorążych rezerwy, a później bataliony 

podchorążych rezerwy. Zajmowały się one – w myśl wytycznych MSWojsk – 

kształceniem kandydatów na oficerów rezerwy, którymi byli tzw. poborowi  

z cenzusem, czyli absolwenci szkół średnich lub studiów wyższych. Nauka  

w szkole trwała rok i składała się z dwóch etapów. W pierwszym żołnierze 

posługiwali się tytułem szeregowego z cenzusem – kończyło się egzaminem, 

po którym absolwenci otrzymywali stopień kaprala i tytuł podchorążego.  

W drugim etapie przechodzili praktykę w jednostkach wojskowych. Po jej 

ukończeniu byli zwalniani do rezerwy, zaś stopień oficera rezerwy otrzymy-

wali po odbyciu dodatkowych ćwiczeń.  

Początkowo podoficerów szkolono w pułkowych szkołach podoficerskich, 

a później również w Centralnej Szkole Podoficerów Piechoty nr 1 w Dęblinie 

oraz Wielkopolskiej Szkole Podoficerów Piechoty nr 2 w Biedrusku (pod 

                                                           
1 W tekście użyto następujących skrótów: CAW – Centralne Archiwum Wojskowe, MSWojsk – 

Ministerstwo Spraw Wojskowych i Tomaszów Maz. – Tomaszów Mazowiecki.  
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koniec 1920 roku została przeniesiona do Grudziądza). W 1923 roku sfor-

mowano we wszystkich okręgach korpusów bataliony szkolne (po jednym  

w każdym okręgu – nosiły numer okręgu, na obszarze którego stacjonowa-

ły). Batalion taki w Okręgu Korpusu nr IV Łódź powstał 12 lipca pod nazwą: 

Okręgowa Korpusowa Szkoła Podoficerów Zawodowych Piechoty nr IV  

w Skierniewicach. Jej pierwszym dowódcą został kpt. Otto Urban, którego 

17 marca 1924 roku zastąpił na tym stanowisku mjr Rudolf Matuszek (do-

wodził nią przez kolejne trzy lata). Składała się z trzech kompanii strzelec-

kich, jednej kompanii ckm i jednego plutonu broni towarzyszących. Pierw-

szy kurs rozpoczął się 23 lipca 1923 roku. Po dwóch latach zmieniono jej 

nazwę na Batalion Szkolny Okręgu Korpusu nr IV, który we wrześniu 1926 

roku składał się z dwóch kompanii strzeleckich oraz skadrowanego plutonu 

ćwiczebnego ckm. Oprócz szkolenia podoficerów zawodowych, kształcono  

w nim także kandydatów na oficerów rezerwy. Na przełomie lat 1926 i 1927 

batalion przeniesiono do Gródka Jagiellońskiego, gdzie utworzono na jego 

bazie Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 102.  

Utworzenie szkół podchorążych rezerwy piechoty było elementem refor-

my systemu szkolnictwa wojskowego, w ramach której sformowano osiem 

takich szkół: nr 1 w Ostrowie-Komorowie, nr 4 w Tomaszowie Maz., nr  

5 w Łobzowie, nr 6 w Zaleszczykach, nr 7 w Śremie, nr 9 w Berezie Kartu-

skiej, nr 9A w Łukowie i nr 10 w Gródku Jagiellońskim. Jedną z nich była 

wspomniana Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4, którą ulokowano 

w Tomaszowie Maz. na obszarze Okręgu Korpusu nr IV. Tutejszy garnizon 

zaliczał się w tym czasie do mniejszych, gdyż w latach 1919–1921 stacjono-

wał w nim Batalion Zapasowy 30 Pułku Strzelców Kaniowskich (10 Dywizja 

Piechoty), zaś w latach 1921–1924 także II batalion tego pułku. Zajmował 

dawne budynki fabryczne przy ul. Jeziornej 20, zaadaptowane na potrzeby 

koszarowe. Ponadto do stycznia 1927 roku w mieście mieściła się Powiatowa 

Komenda Uzupełnień3 oraz do 1929 roku posterunek żandarmerii wojsko-

wej. W 1924 roku doszło do reorganizacji 30 Pułku Strzelców Kaniowskich, 

w ramach której rozwiązano Batalion Zapasowy tego pułku, a II batalion 

przeniesiono na postój stały do warszawskiej Cytadeli, gdzie dołączył do 

pozostałych sił pułku. Opuszczone przez batalion koszary w Tomaszowie 

Maz. nie pozostały puste, gdyż pod koniec tego roku przeniesiono do nich  

z Piotrkowa Trybunalskiego II batalion 25 Pułku Piechoty (ze składu 7 Dy-

wizji Piechoty). Po zmianie dyslokacji wspomnianego batalionu jego dowód-

                                                           
2 CAW, Dowództwo Okręgu Korpusu nr IV, sygn. I.371.4, t. 105. Komunikat dzienny nr 66  

z 19 III 1924 r.; Departament Dowodzenia Ogólnego MSWojsk, sygn. I.300.22, t. 14. Pismo 

dowódcy Batalionu Szkolnego Okręgu Korpusu nr IV z 13 IX 1926 r.; W. Jarno, Okręg Korpusu 

Wojska Polskiego nr IV Łódź 1918–1939, Łódź 2001, s. 221–222. 

3 CAW, Dziennik Rozkazów Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV, Rozkaz tajny nr 2 z 20  

I 1927 r. 
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cą został mjr Tadeusz Podwysocki, dowodzący wcześniej II batalionem 30 

Pułku Strzelców Kaniowskich4.  

W ramach przeprowadzonej w 1927 roku kolejnej reformy szkolnictwa 

wojskowego – rozkazem Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk  

z 25 października – przeformowano II batalion 25 Pułku Piechoty na Szko-

łę Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4, która już następnego dnia rozpo-

częła swą działalność. Jej pierwszym komendantem został dotychczasowy 

dowódca II batalionu 25 Pułku Piechoty mjr T. Podwysocki, który zajmował 

jednocześnie stanowisko dowódcy tomaszowskiego garnizonu (1 stycznia 

1928 roku został awansowany do stopnia podpułkownika). Szkoła ta pod 

względem administracyjnym, wyszkolenia i prac mobilizacyjnych podlegała 

dowódcy 25 Pułku Piechoty jako batalion detaszowany5.  

Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 miała kształcić kandyda-

tów na oficerów rezerwy spośród poborowych z cenzusem. W 1927 roku 

mogli się w niej jeszcze uczyć elewi z 6-klasowym wykształceniem, lecz  

w 1928 roku zmieniono przepisy i elewami szkoły mogli być tylko żołnierze 

z cenzusem, tzn. posiadający ukończoną co najmniej szkołę średnią. Dlate-

go też jedynie część elewów pierwszego kursu opuściła szkołę jako podcho-

rążowie rezerwy, zaś ci mający ukończoną jedynie 6-klasową szkołę  

powszechną musieli swą naukę w szkole przerwać. Samo szkolenie – po-

dobnie jak i w innych szkołach tego typu – trwało sześć miesięcy i kończyło 

się egzaminem oraz nadaniem stopnia kaprala lub plutonowego podchorą-

żego, po czym żołnierze ci trafiali jako podchorążowie rezerwy na sześć 

miesięcy do jednostek liniowych celem odbycia praktyki dowódczej (stopień 

oficerski otrzymywali po odbyciu dodatkowych ćwiczeń). Szkołę etatowo 

tworzyło 20 oficerów, 1 chorąży i 47 podoficerów, plus około 700 szerego-

wych z cenzusem6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 CAW, Dziennik Rozkazów Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV, Rozkaz nr 92 z 20 IX 1924  

r. i Rozkaz tajny nr 47 z 21 XI 1924 r.; W. Jarno, op. cit., s. 58–59, 70–71, 142–143; K. Wiączek, 

W. Makulec, Dzieje 25 Pułku Piechoty w latach 1918–1939, Piotrków Trybunalski 1991, s. 15. 

Natomiast W. Makulec (25 Pułk Piechoty, Pruszków 1995, s. 14–15) nie wspomina o stacjono-

waniu II batalionu 25 pp w Tomaszowie Maz. 

5 CAW, Departament Dowodzenia Ogólnego MSWojsk, sygn. I.300.22, teczka 66. Rozkaz o zorga-

nizowaniu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 w Tomaszowie Maz. z 25 X 1927 r., n.pag. 

6 W. Jarno, op. cit., s. 222. 
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Zdjęcie 1. Koszary przy ul. Jeziornej 20 w Tomaszowie Maz. – widok z 1928 roku 

 

Źródło: Podchorążówka. Baon Podchorążych Rezerwy Piechoty numer 4, Tomaszów Maz. 

1928/1929, wklejka po s. 11. 

Pierwsze miesiące funkcjonowania szkoły były niezmiernie trudne, gdyż 

dawne budynki fabryczne przy ul. Jeziornej 20 należało wyremontować, by 

dostosować je do nowych zadań szkoleniowych. Oto co napisano na ten temat 

w wydanej w 1929 roku okolicznościowej jednodniówce: Mieszczą się w mu-

rach starej fabryki sukna, w murach ociekających jeszcze smarami i oliwą, 

gdzie z każdego kąta uderzał widok resztek urządzeń fabrycznych, szkoła nie 

sprawiała zgoła wrażenia wojskowych koszar i nie zapewniała elewom mini-

mum wygód. Brak najprymitywniejszych urządzeń higienicznych dawał się 

dotkliwie we znaki. W takich to niegościnnych murach zaczęli swą pracę pełni 

zapału i chęci pierwsi elewi. Powoli jednak i z wielkim nakładem kosztów, 

pokrywanych częściowo z ofiarności uczniów i dochodów z założonej przez 

Dowództwo gospody, warunki zaczęły się poprawiać. Urządzono umywalnie, 

a w dniu 10 lutego 1928 roku skończyło się wystawanie z menażkami w ogon-

ku przed kuchnią i uczniowie po raz pierwszy zasiedli przy schludnej zasta-

wie w nowo otwartej jadalni7.  

 

 

 

 

                                                           
7 Podchorążówka. Baon Podchorążych Rezerwy Piechoty numer 4, Tomaszów Maz. 

1928/1929, s. 26. 
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Zdjęcie 2. Odpoczynek w trakcie ostrego strzelania żołnierzy Batalionu Podchorążych 

Rezerwy Piechoty w rejonie grot nagórzyckich – zdjęcie z 1928 roku 

 

Źródło: Podchorążówka. Baon Podchorążych Rezerwy Piechoty numer 4, Tomaszów 

Maz. 1928/1929, wklejka po s. 21. 

Pierwszy kurs rozpoczął się w szkole 2 listopada 1927 roku. W jego trak-

cie realizowano program przygotowujący przyszłych podchorążych do dowo-

dzenia drużyną i plutonem piechoty. W pierwszym okresie szkolenia  

kładziono największy nacisk na wyszkolenie bojowe i strzeleckie, które zaj-

mowały około połowy całego programu nauczania. Dominowały zajęcia prak-

tyczne zmierzające do opanowania przez podchorążych wiedzy o obsłudze  

i odpowiednim wykorzystaniu broni znajdującej się na wyposażeniu drużyny 

i plutonu piechoty. Pozostałymi elementami w programie była także nauka: 

współdziałania różnych broni, szermierki, walki na bagnety, użycia grana-

tów, podstaw łączności i służby saperskiej, zasad musztry i służby garnizo-

nowej, jak również rozwijanie sprawności fizycznej. Z ogólnych zajęć teore-

tycznych wykładano polską historię wojskową i geografię wojskową. Najważ-

niejszym elementem było wyszkolenie bojowe mające praktycznie zapoznać 

żołnierzy ze środkami i sposobami współczesnego pola walki (wyszkolenie to 

było podzielone na szkołę walki i służbę polową)8. Większość zajęć szkolenio-

wych prowadzono w koszarach, a strzelanie w pobliskich miejscowościach 

(np. w okolicy m. Józefów i Łazisko oraz w rejonie grot nagórzyckich, gdzie 

                                                           
8 Instrukcja wyszkolenia szeregowych z cenzusem, Warszawa 1925, s. 4–17. 
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dla przykładu strzelanie z broni ręcznej przeprowadzono w dniach 3 i 8 lute-

go 1928 roku)9. 

Pierwszy kurs w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 został za-

kończony 21 kwietnia 1928 roku. Nadano temu niezwykle uroczystą oprawę, 

zapraszając na uroczystość wielu gości (m.in. ks. biskupa polowego Wojska 

Polskiego Stanisława Galla). Niedługo potem, bo już 14 maja, rozpoczął się  

w szkole 6-tygodniowy kurs przeszkolenia dla podporuczników rezerwy, po 

którym 17 lipca rozpoczęto zajęcia nowego kursu dla kandydatów na przy-

szłych oficerów rezerwy. Ponieważ ich liczba była większa niż pozwalały na 

to możliwości szkoły, nadmiar kandydatów zgrupowano w 3 kompanii, po 

czym 30 lipca odesłano ich do nowo powstałej Szkoły Podchorążych Rezerwy 

Piechoty nr 10A w Nisku. Pozwoliło to rozpocząć w sierpniu normalny proces 

szkolenia. Poważnym problemem, jaki pojawił się latem tego roku, była groź-

ba zachorowania na tyfus, którego szereg przypadków odnotowano w okoli-

cach Tomaszowa Maz. Dlatego też wszystkich elewów poddano obowiązko-

wym szczepieniom, czym kierował lekarz batalionu por. Szczepan Ukleja. 

Równie istotnym problemem był brak wystarczającej liczby mieszkań dla 

oficerów, a także środków finansowych do dyspozycji komendy szkoły na 

wynajmowanie mieszkań dla oficerów w mieście. W rezultacie część z nich 

mieszkała w koszarach w trudnych warunkach lokalowych, zajmując zazwy-

czaj jeden pokój. O ile nie stwarzało to większych problemów dla kadry ofi-

cerskiej nie mającej rodzin, to w przypadku konieczności zamieszkania  

z rodziną stwarzało to już poważne niedogodności. Problemu kwaterunku 

wojskowego nie zdołano jednak rozwiązać do czasu likwidacji szkoły10. 

Na przełomie lipca i sierpnia 1928 roku Szkołę Podchorążych Piechoty nr 

4 przemianowano na Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4, podob-

nie jak i pozostałe szkoły tego typu, które zachowały swe dotychczasowe nu-

mery (dodatkowo utworzono Bataliony Podchorążych Rezerwy Piechoty nr  

2 w Tomaszowie Lubelskim, nr 5A w Cieszynie, nr 6A w Rawie Ruskiej, nr 

7A w Jarocinie i wspomnianą wcześniej nr 10A w Nisku). Powstałe bataliony 

zostały podzielone na dwie grupy: do pierwszej należały bataliony nie wcho-

dzące organizacyjnie w skład pułków piechoty, mające status batalionów 

samodzielnych (batalion nr 9 w Berezie Kartuskiej i nr 9A w Łukowie), zaś 

do drugiej grupy zaliczono pozostałe bataliony, które nie posiadały statusu 

samodzielnych jednostek i wchodziły formalnie w skład określonych pułków 

piechoty. Jednym z nich był m.in. Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty 

nr 4, podległy administracyjnie dowódcy 25 Pułku Piechoty. Tuż przed prze-

formowaniem, w lipcu 1928 roku, w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty 

nr 4 służyło 22 oficerów: jeden podpułkownik (T. Podwysocki – komendant 

                                                           
9 CAW, Komenda Garnizonu Tomaszów Maz., sygn. I.372.59, t. 4. Pismo kpt. Stanisława 

Rinka do komendanta Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 z 31 I 1928 r., n.pag.  

10 Podchorążówka…, s. 26–27. 
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szkoły), jeden major (Jan Chlebak – zastępca komendanta), pięciu kapitanów 

(Michał Kosterkiewicz, Stanisław Rink, Bolesław Morawski, Aleksander 

Rothkahl i Zdzisław Konopka – zarazem p.o. kierownika Fili Zakładu Amu-

nicyjnego nr 3 w Spale) oraz piętnastu poruczników i podporuczników11. 

Zdjęcie 3. Podpułkownik Stanisław Dąbek, komendant Batalionu Podchorążych Rezer-

wy Piechoty w Tomaszowie Maz. w latach 1928–1929 – zdjęcie późniejsze 

 

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 37–33. 

Ze wspomnianą reorganizacją ze stanowiska komendanta Szkoły Podcho-

rążych Rezerwy nr 4 został odwołany ppłk T. Podwysocki, a pierwszym ko-

mendantem Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 został ppłk Sta-

nisław Dąbek, który objął to stanowisko 6 sierpnia 1928 roku. Urodził się 28 

marca 1892 roku w Nisku, a w 1913 roku ukończył Seminarium Nauczyciel-

skie w Sokalu, gdzie też aktywnie działał w Drużynach Strzeleckich. W la-

tach I wojny światowej służył w armii austro-węgierskiej (najpierw w 90 

Pułku Piechoty, a później w 34 Pułku Piechoty tejże armii), po czym wstąpił 

w szeregi Wojska Polskiego (formalnie przyjęty został 1 grudnia 1918 roku). 

W czasie wojny polsko-bolszewickiej dowodził najpierw 6 kompanią, a później 

II batalionem w 14 Pułku Piechoty. Po przejściu armii na stopę pokojową 

przeniesiony został do 8 Pułku Piechoty Legionów w Lublinie, gdzie dowodził 

                                                           
11 CAW, Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4, sygn. I.340.17, t. 1. Wykaz obsady 

personalnej z lipca 1928 r., n.pag. 
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jednym z jego batalionów (1922–1925), po czym objął dowództwo I batalionu 

w 7 Pułku Piechoty Legionów w Chełmie, następnie 12 marca 1926 roku – 

stanowisko zastępcy dowódcy pułku. Po ukończeniu w 1928 roku kursu uni-

fikacyjnego dla dowódców pułków w Rembertowie został przeniesiony do 

Tomaszowa Maz. na stanowisko komendanta Batalionu Podchorążych Re-

zerwy Piechoty nr 412. 

Zdjęcie 4. Kadra dowódca Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4, siódmy z pra-

wej komendant batalionu ppłk Stanisław Dąbek – zdjęcie z przełomu 1928 i 1929 roku 

 

Źródło: Podchorążówka. Baon Podchorążych Rezerwy Piechoty numer 4, Tomaszów Maz. 

1928/1929, wklejka po s. 21. 

Stanowisko zastępcy komendanta latem 1928 roku objął mjr Antoni  

Sikorski. Zmian personalnych nie dokonano natomiast na stanowiskach do-

wódców kompanii, którymi nadal dowodzili: 1 kompanią – kpt. Michał Ko-

sterkiewicz, 2 kompanią – kpt. Kazimierz Zdanowicz, 3 kompanią – kpt.  

Józef Drelichowski i 4 kompanią – kpt. Stanisław Rink. Obsada tych stano-

wisk nie zmieniła się do czasu likwidacji batalionu. Oprócz wyżej wymienio-

nych, w roku szkolnym 1928/1929 w batalionie służyło jeszcze 14 innych 

oficerów, w tym kolejnych trzech kapitanów (Feliks Guttakowski, Seweryn 

Kotarba i Stanisław Smółka), dziewięciu poruczników (Jerzy Dżawa-

                                                           
12 CAW, Akta personalne Stanisława Dąbka, sygn. I.480.105. Życiorys z 1932 r. oraz Kwestio-

nariusz osobowy z 23 III 1934 r., n.pag.; T. Jurga, Obrona Polski 1939, Warszawa 1990, s. 759. 



Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4… 
 

183 

 

chwiszwili, Wiktor Kula, Władysław Kuśmidrowicz – podkwatermistrz, Ma-

rian Moszner, Bronisław Nowacki, Bolesław Ryziński, Tadeusz Sowiński – 

oficer płatnik, Szczepan Ukleja – lekarz batalionu i Antoni Zydroń – adiu-

tant dowódcy batalionu) oraz dwóch podporuczników (Marian Ostrowski  

i Józef Urban). Ponadto na etacie batalionu było kilku innych oficerów zaj-

mujących następujące stanowiska: mjr Jan Chlebek – komendant Obozu 

Ćwiczeń Barycz, kpt. Bolesław Morawski – oficer placu Obozu Ćwiczeń Ba-

rycz, kpt. Z. Konopka – kierownik Filii Głównej Składnicy Uzbrojenia nr  

4 mieszczącej się wówczas w rejonie Spały, kpt. Kazimierz Masłowski – oficer 

instrukcyjny na powiat konecki i por. Roman Nowak – oficer instrukcyjny na 

powiat opoczyński13. 

Po zaledwie kilku tygodniach od otwarcia nowego kursu, elewi batalio-

nu wzięli udział w dniach 3–5 września 1928 roku w ćwiczeniach 7 Dywizji 

Piechoty w rejonie pobliskiego Inowłodza, a 11 listopada w tomaszowskich 

obchodach święta niepodległości. Miesiąc później (tj. 18 grudnia) odbyła się 

w Tomaszowie Maz. uroczystość zaprzysiężenia szeregowych z cenzusem, 

którą elewi złożyli na specjalnie przywieziony w tym celu z Piotrkowa Try-

bunalskiego sztandar 25 Pułku Piechoty. Uroczystość poprowadził ks. ka-

nonik Kazimierz Jan Szymański, proboszcz tomaszowskiej parafii św. An-

toniego Padewskiego i zarazem kapelan batalionu. Po złożeniu przysięgi 

batalion przedefilował ul. Pałacową (obecnie ul. Polskiej Organizacji Woj-

skowej) przed trybuną honorową z zaproszonymi gośćmi, wśród których 

byli m.in.: płk dypl. Bronisław Regulski (dowódca 25 Pułku Piechoty) i płk 

Czesław Młot-Fijałkowski (dowódca Piechoty Dywizyjnej 7 Dywizji Piecho-

ty). Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem żołnierskim w koszaro-

wej świetlicy i popołudniowymi zawodami na boisku miejskim. Ważnym 

wydarzeniem w życiu batalionu był także Bal Podchorążówki, jaki odbył się 

19 stycznia 1929 roku w sali tomaszowskiej Straży Ogniowej przy ul. Pała-

cowej. Miał uroczysty charakter, zaś udział w nim wzięli przedstawiciele 

lokalnych władz miejskich i zaproszeni goście spośród lokalnych władz sa-

morządowych, przemysłowców i wybitnych mieszkańców miasta14.  

 

 

 

 

 

                                                           
13 Podchorążówka…, s. 31. 

14 CAW, Komenda Garnizonu Tomaszów Maz., sygn. I.372.59, t. 4. Pismo Dowództwa Okrę-

gu Korpusu nr IV w sprawie zaprzysiężenia rekrutów z 13 XII 1928 r., n.pag.; Podchorążówka…, 

s. 27 (tu błędna informacja, że zaprzysiężenie rekrutów miało miejsce 18 listopada). 
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Zdjęcie 5. Defilada Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 ul. Pałacową (obec-

nie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej) w Tomaszowie Maz. po zaprzysiężeniu rekrutów 

18 grudnia 1928 roku 

 

Źródło: Podchorążówka. Baon Podchorążych Rezerwy Piechoty numer 4, Tomaszów Maz. 

1928/1929, wklejka po s. 11. 

W styczniu 1929 roku rozpoczął się drugi etap w szkoleniu podchorążych, 

przygotowujący ich na przyszłych dowódców plutonów. Zasadniczo szkolenie 

to odbywało się w kompaniach, ale co kilka tygodni cały batalion udawał się 

na krótkie ćwiczenia terenowe mające zapoznać podchorążych z taktyką ba-

talionu. Dla przykładu, jedno z nich miało miejsce w dniach 9–10 marca  

w okolicy wsi Łazisko (kilka kilometrów na wschód od Tomaszowa Maz.), 

gdzie prowadzono zajęcia z zakresu obrony i natarcia batalionu piechoty. 

Ponieważ tomaszowski garnizon nie posiadał odpowiednich warunków dla 

prowadzenia większych ćwiczeń terenowych, toteż ostatni miesiąc nauki  

w szkole elewi spędzali w Obozie Ćwiczeń Okręgu Korpusu nr IV w Raduczu 

pod Skierniewicami. Tu prowadzono dalsze szkolenie, zakończone złożeniem 

egzaminu. W warunkach polowych żołnierze mieli możliwość praktycznego 

sprawdzenia nabytej wcześniej wiedzy teoretycznej, zapoznając się zarazem  

z realiami zbliżonymi do ówczesnego pola walki. W czasie pobytu batalionu  

w Raduczu, inspekcjonował go gen. dyw. Aleksander Osiński (Inspektor 

Szkół Wojskowych), który wysoko ocenił poziom wyszkolenia jego żołnierzy. 

Jak podano w jednodniówce batalionu: …wyraził zadowolenie z wyników 

osiągniętych w nauce przez szeregowych z cenzusem15.  

                                                           
15 Podchorążówka…, s. 28. 
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Zdjęcie 6. Raport 3 kompanii Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 w Obozie 

Ćwiczeń w Raduszu – 1929 roku 

 

Źródło: Podchorążówka. Baon Podchorążych Rezerwy Piechoty numer 4, Tomaszów Maz. 

1928/1929, wklejka po s. 16. 

Oprócz normalnych zajęć szkoleniowych, żołnierze wykazywali dużą ak-

tywność w zakresie działalności sportowej, czyniąc to pomimo braku podsta-

wowego zaplecza w postaci własnego boiska czy garnizonowego toru przeszkód. 

Duże sukcesy w latach 1928–1929 odnosiła drużyna piłki nożnej, która wy-

grywała w tym czasie większość meczy z tomaszowskimi drużynami piłkar-

skimi. Innym elementem były zawody strzeleckie, w których uczestniczyła  

z reguły większość oficerów i szeregowych batalionu. Nie zaniedbywano także 

sfery kulturalnej, czego przykładem było powstanie w 1928 roku – z inicjatywy 

por. A. Zydronia – chóru, którego pierwszy publiczny występ odbył się w trak-

cie tomaszowskich obchodów święta niepodległości. Chór szybko zyskał sympa-

tię mieszkańców miasta, uczestnicząc w różnego rodzaju uroczystościach, czym 

przyczyniał się do pogłębiania związków tutejszego garnizonu z miejscową 

ludnością. Warto tu dodać, że w dniach 24–25 listopada wziął udział w święcie 

pułkowym 25 Pułku Piechoty w Piotrkowie Trybunalskim, co było wyrazem 

uznania dla jego działalności i poziomu artystycznego (w repertuarze znajdo-

wały się nie tylko pieśni wojskowe, lecz także kolędy, pastorałki, piosenki lu-

dowe oraz piosenki zaliczane do kategorii rozrywkowych). Pomimo skromnego 

wyposażenia, aktywne życie toczyło się także w świetlicy, w której żołnierze 
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uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez batalionową Komisję Kultu-

ralno-Oświa-tową oraz spędzali wolny czas16.  

Zdjęcie 7. Grupa sportowa Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty, w środku stoi 

komendant batalionu ppłk Stanisław Dąbek – zdjęcie z 1929 roku 

 

Źródło: Podchorążówka. Baon Podchorążych Rezerwy Piechoty numer 4, Tomaszów Maz. 

1928/1929, wklejka po s. 30. 

Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 istniał bardzo krótko, gdyż  

w czerwcu 1929 roku utworzono Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Za-

mbrowie – minister Spraw Wojskowych zadecydował o likwidacji tomaszow-

skiego batalionu i wykorzystaniu jego kadry do sformowania wspomnianej 

szkoły w Zambrowie. Odnośny rozkaz w tej sprawie wydany został 6 czerwca: 

Zarządzam utworzenie ośrodka szkolnego dla podchorążych rezerwy piechoty  

w Zambrowie i w tym celu przenoszę bataliony podchorążych rezerwy piechoty 

nr 4 z Tomaszowa Maz., nr 6 z Zaleszczyk i nr 9A z Łukowa oraz przeorganizo-

wuję je na Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty17. Ponieważ w tym czasie  

w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 odbywał się trwający od  

3 czerwca do 14 lipca kurs, toteż batalion przenosił się do Zambrowa w dwóch 

fazach: do 16 lipca przeniesiono sprzęt należący do dwóch kompanii, a do 22 

lipca resztę batalionu. Formalnie został rozformowany sześć dni później. Likwi-

dacja Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 spowodowała, że w To-

                                                           
16 Ibidem, s. 24–25, 30. 

17 CAW, Biuro Personalne MSWojsk, sygn. I.300.18, teczka 48. Rozkaz o przeniesieniu Bata-

lionów Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4, 6 i 9A do Zambrowa z 6 VI 1929 r., n.pag. 
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maszowie Maz. przestało stacjonować wojsko, w związku z czym w połowie lipca 

1929 roku rozpoczęto rozformowanie komendy tutejszego garnizonu. W kolej-

nych dniach zwalniano z kwaterunku wojskowego nieruchomości zajmowane 

dotąd przez wojsko: przy ul. Jeziornej 20 (koszary), lokal przy ul. Pilicznej  

6 (kasyno oficerskie), tzw. plac Steinbacha przy ul. św. Antoniego 48 oraz po-

mieszczenia w budynku przy ul. św. Antoniego 46 (mieściły się tu mieszkania 

kilku oficerów oraz posterunek żandarmerii, który po przeniesieniu w 1928 

roku do koszar także został niebawem rozwiązany z dniem 1 września)18.  

Od lata 1929 roku przez kolejnych pięć lat Szkoła Podchorążych Rezerwy 

Piechoty w Zambrowie szkoliła oficerów i podchorążych rezerwy piechoty ze 

wszystkich okręgów korpusów. Warto dodać, że jej pierwszym komendantem 

został ppłk S. Dąbek19, dotychczasowy komendant tomaszowskiego Batalionu 

Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 (następnie komendantami szkoły w Za-

mbrowie byli kolejno: ppłk dypl. Stefan Kossecki w latach 1930–1931, ppłk 

dypl. Stefan Broniowski w 1931 roku i ppłk Władysław Muzyka w latach 

1931–1935). Po rozwiązaniu szkoły w połowie 1935 roku, zadanie szkolenia 

podchorążych rezerwy piechoty przejęły kursy dywizyjne oraz Batalion Szkol-

ny Podchorążych Rezerwy Piechoty (utworzony na bazie zlikwidowanej Szkoły 

Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie) – rozformowany w 1937 roku20. 

Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 – pomimo krótkiego istnie-

nia – stał się ważnym elementem historii Tomaszowa Maz. Obecność jego żoł-

nierzy na różnego rodzaju uroczystościach i świętach pogłębiała związki 

mieszkańców z wojskiem, zwłaszcza w sferze kulturalnej oraz propagowania 

rozwoju sportu wśród młodzieży szkolnej. Nie mniej ważnym elementem był 

udział wojska w życiu gospodarczym, toteż rozformowanie batalionu i będąca 

tego konsekwencją likwidacja tomaszowskiego garnizonu była bolesna dla 

całego miasta i lokalnej gospodarki. Pięć lat później garnizon odtworzono  

z wybudowaniem nowych koszar i ulokowaniem w nich II dywizjonu 4 Pułku 

Artylerii Ciężkiej. Stał się powszechnie znanym symbolem wojskowych dziejów 

Tomaszowa Maz. z lat II Rzeczypospolitej, przesłaniając pamięć o stacjonują-

cym tu wcześniej Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4.  

                                                           
18 CAW, Komenda Garnizonu Tomaszów Maz., sygn. I.372.59, t. 5. Pismo Okręgowego Szefo-

stwa Budownictwa Okręgu Korpusu nr IV z 25 VI 1929 r., n.pag. 

19 Komendantem Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie był do 1930 roku, potem  

w latach 1930–1934 dowodził 7 Pułkiem Piechoty Legionów w Chełmie, w latach 1934–1939 zajmował 

stanowisko dowódcy 53 Pułku Piechoty w Złoczowie, po czym 23 lipca 1939 roku – na kilka tygodni 

przed wybuchem II wojny światowej – objął stanowisko dowódcy Morskiej Brygady Obrony Narodowej 

oraz Lądowej Obrony Wybrzeża. Bronił Gdyni, a później Kępy Oksywskiej, gdzie 19 września w rejonie 

Babich Dołów – wobec beznadziejnej sytuacji – popełnił samobójstwo (T. Jurga, op. cit., s. 759). 

20 CAW, Dziennik Rozkazów Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV. Rozkaz nr 33 z 2 VII 1928 

r.; Biuro Personalne MSWojsk, sygn. I.300.18, t. 48. Rozkazy o przeniesieniu batalionów podcho-

rążych rezerwy piechoty nr 4, 6 i 9A do Zambrowa z 6 VI 1929 r. i 22 VII 1929 r.; Komunikat 

dyslokacyjny sił zbrojnych z 15 VIII 1928 r., s. 25 i 75; Podchorążówka…, s. 26–28. 
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 Abstract 

Reserve Officers’ Training Centre No. 4  
in years 1927–1929 

The article describes the history Reserve Officers’ Training Centre No.  

4 in Tomaszow Mazowiecki, which trained candidates for reserve officers of 

infantry. It was established in 1927. on the basis of the Second Battalion of 

the twenty-fifth Infantry Regiment. A year later It was reorganized on Bat-

talion Reserve Cadets’ of Infantry No. 4. This battalion trained privates hav-

ing completed at least secondary education – preparing them for candidates 

for reserve officers. The commanders of this battalion were in turn: Lieuten-

ant Colonel Tadeusz Podwysocki (in years 1927–1928) and Lieutenant Colo-

nel Stanislaw Dabek (1928–1929). Battalion existed very short time, because 

only until the summer of 1929. At that time it was moved to Zambrow, what 

resulted in the liquidation of a military garrison in Tomaszow. 

 

Key words: Polish Army, military education, Tomaszow Mazowiecki,  

infantry 

Słowa kluczowe: Wojsko Polskie, szkolnictwo wojskowe, Tomaszów 

Mazowiecki, piechota 

Bibliografia 

Archiwalia 

Centralne Archiwum Wojskowe 

– Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 

– Biuro Personalne MSWojsk 

– Departament Dowodzenia Ogólnego MSWojsk 

– Dowództwo Okręgu Korpusu nr IV 

– Dziennik Rozkazów Okręgu Korpusu nr IV  

– Komenda Garnizonu Tomaszów Maz. 

– Akta personalne Stanisława Dąbka 

Źródła drukowane 

Instrukcja wyszkolenia szeregowych z cenzusem, Warszawa 1925. 

Opracowania 

Jarno W., Okręg Korpusu Wojska Polskiego nr IV Łódź 1918–1939, Łódź 2001. 

Jurga T., Obrona Polski 1939, Warszawa 1990. 

Makulec W., 25 Pułk Piechoty, Pruszków 1995. 

Podchorążówka. Baon Podchorążych Rezerwy Piechoty numer 4, Tomaszów Maz. 1928/1929. 

Wiączek K., Makulec W., Dzieje 25 Pułku Piechoty w latach 1918–1939, Piotrków Trybunalski 1991.


