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W 2021 roku Leszno obchodzi 100-lecie utworzenia polskiego garnizonu. Z tej 
okazji Archiwum Państwowe w Lesznie przygotowało wystawę i katalog po-
święcony 17. pułkowi ułanów i 55. pułkowi piechoty, które tworzyły leszczyński 
garnizon. Powstanie garnizonu w Lesznie było możliwe dzięki przejęciu funk-
cjonującej  tu doskonałej infrastruktury wojskowej. Wojsko było dla miasta nie-
zmiernie ważne z uwagi na bliskość granicy (zaledwie 9 km), gdyż zapewniało 
mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Wojsko było także pracodawcą, dawa-
ło okolicznym kupcom i rzemieślnikom możliwość zarobkowania.  Stacjonu-
jące jednostki wojskowe miały duży wpływ na życie w mieście, jego strukturę 
społeczną i wreszcie na jego koloryt. Koncerty, defilady, bale i inne wydarzenia 
związane z leszczyńskim garnizonem niewątpliwie wzbogacały miasto.

Wystawa i publikacja, które prezentujemy, powstały w oparciu o zasób  
Archiwum Państwowego w Lesznie. Dziękuję autorowi dr. Tomaszowi Kościań-
skiemu za przygotowanie wystawy i opracowanie katalogu. Mam nadzieję, że 
nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony i przybliży  
informacje na temat leszczyńskiego garnizonu.

	 	 	 	 	 	 	 							Z	poważaniem

	 	 	 	 	 	 	 			dr	Elżbieta	Olender

        dyrektor
	 	 	 	 	 	 			Archiwum	Państwowego	w	Lesznie	





ZAMIAST WSTĘPU

Leszno i Rawicz powróciły do Polski po okresie zaborów w styczniu 1920 r.,  
zaraz po wejściu w życie traktatu wersalskiego. W kolejnych miesiącach przez 
oba miasta przeszli żołnierze wielu formacji. W ostatnim kwartale 1921 r. 
przybył z Gniezna do Leszna 17. Pułk Ułanów Wielkopolskich, a z Krotoszyna  
do Leszna – sztab i I batalion 55. Poznańskiego Pułku Piechoty, natomiast bata-
liony II i III tego pułku skierowano do Rawicza.

Dzieje garnizonów Leszno i Rawicz już od lat znajdują się w obszarze za-
interesowania historyków i regionalistów. Celem wystawy jest pokazanie tych 
garnizonów w latach 1921–1939, czyli właśnie wtedy, gdy tworzyły je 17. pułk 
ułanów i 55. pułk piechoty, na podstawie materiałów archiwalnych Archiwum 
Państwowego w Lesznie. Ograniczenie się do zasobu archiwalnego wpłynęło  
na konstrukcję wystawy i towarzyszącego jej katalogu. Opowiadają one o po-
czątkach 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich (utworzonego w 1919 r. jako 3. Pułk  
Ułanów Wielkopolskich) i 55. Poznańskiego Pułku Piechoty (utworzonego  
w styczniu 1919 r. jako 1. Pułk Strzelców Wielkopolskich) oraz ich przybyciu do 
Leszna i Rawicza. Mowa jest również o infrastrukturze, którą wykorzystywali 
żołnierze obu oddziałów, o miejscach pamięci, o poborze, manewrach, szkole-
niu i wychowaniu fizycznym, o uroczystościach zarówno oficjalnych, jak i tych 
mniej oficjalnych „herbatkach”, wreszcie o zadaniach z zakresu utrzymania po-
rządku oraz aktywności obywatelskiej.

Uwaga skierowana została na okres II Rzeczypospolitej. Jedynie część po-
święcona upamiętnieniu tradycji obu pułków wykracza poza te ramy czasowe.

Niniejszy katalog jest przewodnikiem po wystawie. Jego konstrukcja od-
zwierciedla układ nadany wystawienniczym planszom. W katalogu znajduje się 
dodatkowo kalendarium omawiające historię obu pułków. 
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KALENDARIUM

6 stycznia 1919

Otwarcie biura werbunkowego w Gnieźnie – ppor. Edward Grabski tworzy 

szwadron jazdy (zalążek przyszłego 3. Pułku Ułanów Wielkopolskich); dzień ten 

pierwotnie był świętem pułkowym w 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich.

19 stycznia 1919

Dowództwo Główne w Poznaniu wydaje rozkaz nr 14, na podstawie którego 

przystępuje się do formowania 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich; dzień ten stał 

się świętem pułkowym w 55. Poznańskim Pułku Piechoty.

2 lutego 1919

Dowództwo Główne w Poznaniu wydaje rozkaz nr 29, na podstawie którego 

przystąpiono do formowania 3. pułku ułanów.

marzec – czerwiec 1919

1. pułk strzelców walczy z Ukraińcami w Galicji Wschodniej.

lipiec – październik 1919

Strzelcy na froncie pod Lesznem. 

październik 1919 

1. Pułk Strzelców Wielkopolskich rozpoczyna wojnę z bolszewikami; wkrótce 

przemianowany zostaje na 55. pułk piechoty.

20 stycznia 1920

Rewindykacja ziem przyznanych Polsce traktatem wersalskim – 3. pułk ułanów 

wkracza do Bydgoszczy.

kwiecień 1920

Zagon na Malin – 17. Pułk Ułanów Wielkopolskich rozpoczyna swoją walkę 

z Rosją sowiecką.

7 maja 1920

Siedemnasty wkracza do Kijowa jako pierwsza polska formacja; od 1924 r.  

obchodzono ten dzień każdego roku jako święto pułkowe.
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wrzesień 1920 

17. pułk ułanów powraca do Gniezna, liczy ok. 100  żołnierzy.

24 grudnia 1920

Do Krotoszyna przyjeżdżają pierwsze transporty 55. pułku piechoty.

23 października 1921

55. pułk piechoty przybywa do Leszna i Rawicza.

21 listopada 1921 

17. pułk ułanów rozkazem Ministerstwa Spraw Wojskowych przemieszczony  

z Gniezna do Leszna.

styczeń 1926

II batalion 55. pułku piechoty przeprowadza się z Rawicza do Leszna do koszar 

im. króla Stanisława Leszczyńskiego.

24 stycznia 1926

Miasto Leszno otrzymuje odznakę 55. pułku piechoty.

1 maja 1926

Okręg Korpusu nr VII zostaje podzielony na pięć parafii wojskowych, w wyniku 

czego w Lesznie powstaje parafia św. Kazimierza, obejmująca powiaty gostyński, 

leszczyński, śmigielski i rawicki.

19 stycznia 1928 

Odsłonięcie pomnika w koszarach im. Tadeusza Kościuszki ku pamięci żołnie-

rzy 55. pułku piechoty poległych w wojnie polsko-bolszewickiej.

7 maja 1929  

Odsłonięcie pomnika w koszarach im. Bartosza Głowackiego, upamiętniającego 

poległych 17. pułku ułanów w wojnie polsko-bolszewickiej.

29 listopada 1931

Miasto Leszno otrzymuje odznakę 17. pułku ułanów.

30 stycznia 1933

Międzygarnizonowe ćwiczenia 55. pułku piechoty, przeprowadzone w obec- 

ności attaché wojskowych Francji i Rumunii. 



| 9 |

13 października 1935 

Otwarcie w Lesznie stadionu sportowego im. Generała Daniela Konarzewskiego.

24 sierpnia 1939

Mobilizacja w garnizonach Leszno i Rawicz.

2 września 1939

Drugi dzień wojny – wypad pod Wschowę.

9 września 1939

Rozpoczęcie bitwy nad Bzurą.

18/19 września 1939

55. pułk piechoty jako jednostka zwarta zostaje rozbity, w konsekwencji czego 

grupy żołnierzy próbują przebić się w rejon Modlina i do Warszawy.

29 września 1939

Zgodnie z podpisanym dzień wcześniej aktem honorowej kapitulacji, pułk  

ułanów zdaje broń i przygotowuje się do wymarszu z Warszawy.
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SKĄD I KIEDY?

17. Pułk Ułanów Wielkopolskich i 55. Poznański Pułk Piechoty przybyły do 
Leszna i Rawicza w 1921 r. Obie formacje posiadały tradycje wywodzące się 
z Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, obie walczyły z Rosją sowiecką. We 
wrześniu 1920 r. 17. pułk ułanów powrócił z frontu bolszewickiego do swo-
jego garnizonu w Gnieźnie. Nieco później, bo w Wigilię Bożego Narodzenia 
1920 r., przybyły transporty z 55. pułkiem piechoty do Krotoszyna.

Nastąpiła reorganizacja w Wojsku Polskim. Część żołnierzy zwalniano, 
niektóre formacje znajdowały swoje nowe garnizony. Do Leszna i Rawicza  
55. pułk piechoty przybył 23 października 1921 r., natomiast do Leszna 17. pułk 
ułanów rozkazem Ministerstwa Spraw Wojskowych – 21 listopada 1921 r.  
W opracowaniach pojawia się niekiedy informacja, że ułani znaleźli się  
w Lesznie w 1922 r. Eugeniusz Śliwiński, autor pułkowej monografii, wyka-
zał, analizując przekazy źródłowe i literaturę, że w rzeczywistości nastąpiło 
to w 1921 r.1 Trzeba mieć na uwadze, że translokacja oddziałów wojskowych 
była złożonym procesem, trwającym pewien czas. Obok samego transportu 
żołnierzy, trzeba było m.in. przygotować dla nich zakwaterowanie w odpo-
wiednich miejscach. Widać to dobrze na przykładzie korespondencji w spra-
wie przeniesienia szwadronu technicznego i kadry szwadronu zapasowego  
z Gniezna do Gostynia, którą prowadzono na przełomie 1921/19222.

Mieszkańcy Leszna i Rawicza szybko mieli okazję dostrzec nowych żoł-
nierzy. Jak podawał „Dziennik Poznański”, kiedy 28 grudnia 1921 r. przejaz-
dem do Rydzyny przyjechał do Leszna Józef Piłsudski: „Tutaj na Rynku przyj-
mowały go władze cywilne i wojskowe, gdy załoga Leszna, piechota oraz 
żółci ułani  [podkr. T. K.] utworzyli zwarty czworobok, […]”3.

Wcześniej, bo 27 listopada orkiestra 17. pułku ułanów przygrywała do me-
czu piłki nożnej w Kościanie, rozgrywanego między miejscowym Fervorem  
a Polonią Leszno4.

1 E. Śliwiński, 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich. Geneza, organizacja, działania bojowe, Leszno 
2008, s. 187, przypis 22.
2 Archiwum Państwowe w Lesznie [dalej: APL], Akta miasta Gostyń, sygn. 1478.
3 „Dziennik Poznański”, nr 281 z 30 grudnia 1921.
4 „Gazeta Polska”, nr 263 z 26 listopada 1921; nr 265 z 29 listopada 1921. Gospodarze wygrali 
6:0.
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Piechurzy z 55. pułku piechoty wzięli udział w obchodach drugiej roczni-
cy wkroczenia Wojsk Polskich do Rawicza, które odbyły się 17 stycznia 1922 r. 
W tym dniu w południe na rawickim Rynku można było posłuchać gry orkie-
stry wojskowej. Wieczorem zaś odbył się koncert muzyki wojskowej5.

5 APL, „Orędownik Powiatowy i Głos Ziemi Rawickiej”, nr 4 z 14 stycznia 1922.

1. Pismo Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII w sprawie wstrzymania przeniesie-
nia szwadronu technicznego i szwadronu zapasowego 17. pułku ułanów z Gniezna  
do Gostynia, Poznań, 17 grudnia 1921

APL, Akta miasta Gostyń, sygn. 1478, s. 54
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2. Pismo Szefa Inżynierii i Saperów w sprawie kwater dla szwadronu tech-
nicznego, Poznań, 23 grudnia 1921

APL, Akta miasta Gostyń, sygn. 1478, s. 55
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3. Obrońcy Lwowa protestują – echo 
meczu Warta Poznań – Pogoń 
Lwów

APL, „Orędownik Rawicki”,  
nr 216 z 18 września 1937
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4. Przekazanie chorągwi 1. Pułkowi Strzelców Wielkopolskich, Poznań,  
19 stycznia 1919. Fot. Kazimierz Greger

APL, Zbiór fotografii, sygn. 83

5. Pogrzeb żołnierzy 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich, Lwów, kwiecień 1919

APL, Marek Kędzierski – spuścizna (oficer 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciw- 
lotniczego, regionalista, kustosz Izby Tradycji Garnizonu Leszno), sygn. 35-77
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6. Pułk Ułanów Wielkopolskich podczas uroczystości święta 3 Maja, Ławica, 
3 maja 1919. Fot. Kazimierz Greger

APL, Marek Kędzierski – spuścizna (oficer 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciw- 
lotniczego, regionalista, kustosz Izby Tradycji Garnizonu Leszno), sygn. 35-88

7. Ppłk Gustaw Paszkiewicz w otoczeniu żołnierzy, Bobrujsk, 1919–1920

APL, Marek Kędzierski – spuścizna (oficer 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciw- 
lotniczego, regionalista, kustosz Izby Tradycji Garnizonu Leszno), sygn. 36-147
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MIEJSCA

Leszczyńską infrastrukturę garnizonową tworzyły koszary im. Józefa Piłsud-
skiego, koszary im. Henryka Dąbrowskiego, koszary im. Bartosza Głowac-
kiego, koszary im. Tadeusza Kościuszki, koszary im. króla Stanisława Lesz-
czyńskiego, kasyno oficerskie ułanów przy ul. Królowej Jadwigi, komenda 
garnizonu, magazyn mundurowy, rusznikarnia, budynek wielorodzinny  
dla wojskowych, piekarnia wojskowa, cmentarz wojskowy oraz inne obiek-
ty. W Rawiczu piechurzy z 55. pułku wykorzystywali budynki „czerwonych”  
i „białych” koszar6.

Infrastruktura garnizonowa w Lesznie i Rawiczu była w większości po-
zostałością po czasach pruskich, kiedy to tuż przed wybuchem I wojny świa-
towej stał w Lesznie III batalion 3. Dolnośląskiego Pułku Piechoty nr 50  
oraz 2. Poznański Pułk Artylerii Polowej nr 56, zaś w Rawiczu sztab wraz  
z I i II batalionem 3. Dolnośląskiego Pułku Piechoty nr 507.

Jedną z najbardziej znanych militarnych inwestycji budowlanych w Lesz-
nie są nowe koszary dla pułku piechoty (wzniesione przy ul. Cmentarnej;  
ob. Aleje Jana Pawła II), które otrzymały imię króla Stanisława Leszczyń-
skiego. Projekt bloku koszarowego powstał w czerwcu 1925 r. Wcześniej 
znajdowały się w tym miejscu wozownie i magazyny wojskowe. 4 września 
członkowie Magistratu i Rady Miejskiej dokonali oglądu postępujących prac 
budowlanych oraz jakości materiałów wykorzystywanych przy tej inwestycji. 
W cegłę zaopatrywano się w okolicznych cegielniach w Lesznie, Nietążkowie, 
Czaczu i Krzywiniu. Uznano, pomimo kilku uwag, że projekt był realizowany 
poprawnie8.

Stacjonowanie wojska miało duże znaczenie dla takich miast, jak Lesz-
no i Rawicz. W czasie, gdy dyskutowano nad koncentracją całego 55. pułku 

6 T. Kościański, Żołnierze i garnizon wojskowy, [w:] Leszno w dwudziestoleciu międzywo-
jennym w 100. rocznicę powrotu Leszna do Macierzy, red. M. Urbaniak, Leszno 2020, s. 37;  
H. Pawłowski, Korpus Kadetów w Rawiczu. Historia i tradycja, Rawicz 2015, s. 21; APL, Akta 
miasta Rawicz, sygn. 1195, s. 280–286; H. Handke, Garnizon Leszno Wojska Polskiego 1920– 
–1939, Leszno 2015, s. 55. Nazwy „białe” i „czerwone” koszary pochodzą od tego, że pierwsze 
miały surowe ceglane mury, a drugie były otynkowane.
7 Szerzej: M. Urbaniak, Leszno w latach 1832–1914. W drodze ku nowoczesności, Łódź 2016, 
217–237; tenże, Leszczyńskie koszary z lat 1901–1905 na planach budowlanych Archiwum 
Państwowego w Lesznie, Leszno 2012; J. Wawrzyniak, Uwagi o historii garnizonu leszczyńskie-
go w czasach pruskich, „Rocznik Leszczyński” 13 (2013), s. 227–240.
8 APL, Akta miasta Leszno, sygn. 1356, s. 184; M. Urbaniak, Repolonizacja przestrzeni pub- 
licznej miasta, [w:] Leszno w dwudziestoleciu międzywojennym, dz. cyt., s. 63. Szerzej: tenże, 
Leszczyńskie koszary, dz. cyt., s. 62–68.
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piechoty w jednym ośrodku, zarówno dla Leszna, jak i Rawicza ważne było, 
aby zatrzymać jego pododdziały u siebie. W styczniu 1926 r. II batalion prze-
prowadził się do Leszna, gdzie zajął nowo powstałe koszary, o których mowa 
powyżej. W Lesznie nie udało się zrealizować budowy obiektów dla III bata-
lionu, w konsekwencji czego ten pozostał w Rawiczu do 1939 r. Przeniesienie 
II batalionu było przykre dla Rawicza9. Warto dodać, że w mieście tym znaj-
dował się Korpus Kadetów nr 3 (później nr 2), dla którego wkrótce postawio-
no nowy, okazały budynek.

Nie wszyscy wojskowi mieszkali w Lesznie na terenie obiektów koszaro-
wych. Magistrat poszukiwał mieszkań dla oficerów i żonatych podoficerów. 
Zawierał umowy najmu, przy czym w takich sytuacjach do umów nie miały 
zastosowania przepisy o ochronie lokatorów w zakresie wysokości komornego 
oraz wypowiadania i rozwiązywania umów. W 1930 r. czynsz za 4-pokojowe 
mieszkanie wynosił 100 zł miesięcznie, za 3-pokojowe 75 zł, zaś za 2-pokojo-
we 10 zł. Właściciel 3-pokojowego mieszkania z kuchnią przy ul. Starozamko-
wej, znajdującego się na pierwszym piętrze, oferował jego wynajem za 120 zł 
miesięcznego czynszu. Magistrat był gotów porozumieć się z nim, ale za cenę 
70 zł10.

Leszno na miarę ograniczonych możliwości starało się dbać o infrastruk-
turę wojskową. W październiku 1928 r. Rada Miejska uchwaliła na remont 
„starych koszar” dodatkową kwotę „do wysokości” 20 tys. Realizowany bu-
dżet administracyjny przewidywał na ten cel 60 tys. Kwotę tę wyczerpano, 
a remont jeszcze się nie zakończył. 8 sierpnia 1928 r. Magistrat zlecił prace 
malarskie w koszarach im. T. Kościuszki11.

9 APL, Akta miasta Leszna, sygn. 1455, s. 79–81; APL, „Orędownik Powiatowy”, Rawicz, nr 5 
z 12 stycznia 1926. Koszary nie były jeszcze w pełni ukończone.
10 APL, „Wiadomości Miasta Leszna”, nr 1 z 1 stycznia 1930, s. 4; nr 4 z 15 lutego 1930, s. 31;  
nr 13 z 30 czerwca 1930, s. 103.
11 Tamże, nr 7 z 18 sierpnia 1928, s. 72; nr 8 z 28 sierpnia 1928, s. 84; nr 16 z 20 października 
1928, s. 176–177.



8. Fragment planu miasta Leszna z obiektami wojskowymi, 1926–1936

APL, Zbiór planów miast Archiwum Państwowego w Lesznie, Pl. m. 122
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9. Pismo Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII w sprawie komisyjnego przejęcia  
koszar przy ul. Cmentarnej w Lesznie, Poznań, 7 grudnia 1925

APL, Akta miasta Leszno, sygn. 1497, s. 55
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10. Pismo leszczyńskiego Magistratu w sprawie budowy mieszkań  
dla oficerów i podoficerów, 7 czerwca 1927

APL, Akta miasta Leszno, sygn. 1455, s. 172
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11. Ogłoszenie w sprawie poszukiwania przez leszczyński Magistrat 
mieszkań dla oficerów i żonatych podoficerów

APL, „Wiadomości Miasta Leszna”, nr 7 z 18 sierpnia 1928, s. 78

12. Informacja o przetargu wybrakowanych koni w koszarach im. Bar-
tosza Głowackiego

APL, „Wiadomości Miasta Leszna”, nr 11 z 15 września 1928, s. 11

| 22 |

Czy wiesz, że…?

Dzienne zapotrzebowanie Garnizonu Leszno na siano wynosiło ok. 2000 kg. Tyle musiał być gotów dostarczyć dostawca, 

który chciał wygrać przetarg na arendacyjną dostawę siana w okresie od 16 października 1928 do 30 września 192912.

12 Tamże, nr 11 z 15 września 1928, s. 126. Garnizon zawierał z wybranym przedsiębiorcą 
umowę dzierżawy na dostawę siana.



13. Fragmenty spisów wyborców z Obwodu II, głosujących w Szkole Przemysłowo-
-Handlowej, przygotowanych na wybory do Rady Miejskiej w Lesznie, 1929

APL, Akta miasta Leszna, sygn. 1525, s. 32, 37
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14. Koszary im. Henryka Dąbrowskiego, Leszno, maj 1925

APL, Henryk Frąckowiak – spuścizna (1922–1994,  
fotograf Leszna i regionu leszczyńskiego), sygn. 2

15. Kasyno oficerskie przy ul. Królowej Jadwigi, Leszno, maj 1925

APL, Henryk Frąckowiak – spuścizna (1922–1994,  
fotograf Leszna i regionu leszczyńskiego), sygn. 2
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16. Budowa koszar im. króla Stanisława Leszczyńskiego, 1925

APL, Zbiór fotografii, sygn. 134

17. Budowa koszar im. króla Stanisława Leszczyńskiego, 1925

APL, Zbiór fotografii, sygn. 126
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18. Budowa koszar im. króla Stanisława Leszczyńskiego, 1925

APL, Zbiór fotografii, sygn. 128

19. Koszary im. Henryka Dąbrowskiego, Leszno, 1926–1927

APL, Akta miasta Leszno, sygn. 2999, s. 60
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20. Widok na koszary im. Bartosza Głowackiego i koszary im. Tadeusza Kościuszki, 
Leszno, 1926–1927

APL, Akta miasta Leszno, sygn. 2999, s. 60

21. Bieg myśliwski. Z tyłu widoczne zabudowania koszarowe, Leszno, ok. 1930

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 1
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22. Brama do koszar 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich, ok. 1934–1936

APL, Marek Kędzierski – spuścizna (oficer 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciw- 
lotniczego, regionalista, kustosz Izby Tradycji Garnizonu Leszno), sygn. 6

23. Żołnierze garnizonu w Lesznie. W tle widok na cmentarz żydowski  
i dom przedpogrzebowy, 1937

APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej),  
sygn. 28-1691
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PAMIĘĆ

Pomnik ku czci żołnierzy 55. pułku piechoty poległych w wojnie z bolsze-
wikami 1919–1920 został odsłonięty w dzień święta pułkowego 19 stycznia  
1928 r., w koszarach przy ul. Racławickiej. 7 maja 1929 r. w pobliskich kosza-
rach ułanów także odsłonięto pomnik ku pamięci poległych w tej wojnie13.

28 października 1934 r. otwarto w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym 
w Poznaniu ekspozycję poświęconą dziejom 55. pułku piechoty. Podobne sto-
isko powstało w Lesznie. Przygotowano je na 19. rocznicę powstania pułku, 
tzn. 19 stycznia 1938 r. Jej wygląd – w opisie chor. Stanisława Franciszczaka 
– przedstawiał się tak: „Na pierwszym planie stoi – w odpowiedniej gablocie 
– żołnierz 1 Pułku Strzelców Wlkp. W historycznem umundurowaniu, uzbro-
jeniu jak i ekwipunku. Naprzeciw stoi żołnierz bolszewicki z lat 1919/20. Dalej 
znajduje się tu jeszcze bardzo wiele zdobytej broni palnej i siecznej, gablota 
honorowa z imiennym spisem poległych i odznaczonych, oraz wiele obrazów, 
fotografii, dokumentów, pochwał z czasów wojny itp.”14

Ułańska izba pamięci powstała w 1933 r. Rozbudowano ją wkrótce, w la-
tach dowodzenia ppłk. Tadeusza Kurnatowskiego. Biblioteką i muzeum puł-
kowym zajmował się rtm. Stanisław Zakrzewski. Znajdowały się tam liczne 
pamiątki z wojny polsko-bolszewickiej, a także literatura i eksponaty doty-
czące okresu napoleońskiego (kultywowano pamięć 17. Pułku Ułanów Litew-
skich, istniejącego w latach 1812–1815)15.

Również po II wojnie światowej podjęto szereg inicjatyw upamiętniających 
17. Pułk Ułanów Wielkopolskich i 55. Poznański Pułk Piechoty i ich żołnierzy. 
Szczególnie doniosły projekt udało się zrealizować dopiero w drugiej połowie 
lat 80. XX w. Inicjatywa budowy w Lesznie pomnika upamiętniającego żołnie-
rzy garnizonu Leszno zrodziła się w 1978 r. Podjęto ją w 1983 r., ale nie udało 
się postawić tego monumentu w 45. rocznicę wojny obronnej 1939. Pomnik 
odsłonięto dopiero w 1987 r. Uroczystość odbyła się 9 maja i powiązano ją  
z obchodami rocznicy zakończenia II wojny światowej. Uczestnikami od-

13 A. Piwoń, W II Rzeczypospolitej, [w:] Kalendarium miasta Leszna, red. A Piwoń, Leszno 
1996, s. 87; K. Handke, W. Handke, Kalendarium garnizonu, dz. cyt., s. 55–56, 64. Pomnik 
piechurów został zniszczony przez Niemców w 1940 r., odbudowano go dopiero w 2020 r.
14 APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), sygn. 53, s. 25, 
Stanisław Franciszczak, Stoiska muzealne 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Poznaniu i Lesz-
nie.
15 K. Handke, W. Handke, Kalendarium garnizonu, dz. cyt. s. 88; E. Śliwiński, 17 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich, dz. cyt., s. 234, 245.
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słonięcia Pomnika Żołnierzy Garnizonu Leszno byli m.in. dawni żołnierze  
17. pułku ułanów, 55. pułku piechoty oraz batalionów Obrony Narodowej 
„Leszno”, „Kościan”, „Rawicz”. Podczas uroczystości eksponowany był wy-
jątkowy eksponat – sztandar pułku ułanów, szczęśliwie ocalały z zawieruchy  
wojennej16.

W 1992 r. Ośrodek Materiałowo-Techniczny w Braniewie korespondował 
z Klubem Byłych Żołnierzy 55. Poznańskiego Pułku Piechoty przy Zarządzie 
Wojewódzkim Związku Kombatantów R.P. i Byłych Więźniów Politycznych  
w Lesznie w sprawie przyjęcia barw znaków i tradycji 55. Poznańskiego Pułku 
Piechoty. Ośrodek został dwa lata później rozformowany17.

5 czerwca 1993 r. 69. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej otrzymał kopię  
sztandaru 17. pułku ułanów oraz przejął tradycje bojowe tego oddziału. Uro-
czystość odbyła się na stadionie im. Alfreda Smoczyka18.

16 E. Śliwiński, 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich, dz. cyt., s. 557, 560–561.
17 APL, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych  
w Lesznie, sygn. 156; 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana, [w:] https://www.wojsko-pol-
skie.pl/16dz/tradycje/ (dostęp: 8.04.2021).
18 E. Śliwiński, 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich, dz. cyt., s. 564–565.



24. Program spotkania koleżeńskiego byłych żołnierzy 55. pułku piechoty w Lesznie, 
1992

APL, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w Lesznie, sygn. 11616
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25. Niezrealizowany projekt pomnika 
poległych żołnierzy 55. pułku piecho-
ty, 1924

APL, Akta miasta Leszno, 
sygn. 1498, s. 3

26. Pomnik na terenie koszar 55. pułku  
piechoty ku czci poległych żołnierzy 
pułku, Leszno, okres międzywojenny, 
od roku 1928

APL, Związek Bojowników o Wolność 
i Demokrację w Lesznie, sygn. 11836-66

27. Pomnik poległych ułanów w wojnie polsko-bolszewic-
kiej, wzniesiony w koszarach głównych 17. pułku ułanów. 
Na podświetlonych tablicach znajdowały się nazwiska po-
ległych, Leszno, okres międzywojenny, od roku 1929

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 1
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28. Tablica upamiętniająca śmierć żołnierza 55. pułku piechoty Pawła Kapry-
kowskiego, ok. 1980

APL, Zbiór fotografii, sygn. 1501

29. Uroczystość odsłonięcia Pomnika Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskie-
go, Leszno, 9 maja 1987

APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz 
„Panoramy Leszczyńskiej”), sygn. 19-218
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30. Składanie wieńców pod Pomnikiem Żołnierzy Garnizonu Leszczyń-
skiego, Leszno, 9 maja 1987. Fot. Sylwester Tylewicz

APL, Marek Kędzierski – spuścizna (oficer 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciw- 
lotniczego, regionalista, kustosz Izby Tradycji Garnizonu Leszno), sygn. 36-380

31. Obelisk ku pamięci gen. Stefana Grota-Roweckiego, odsłonięty w listo-
padzie 1992, listopad 1992. Fot. Kas

APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz  
„Panoramy Leszczyńskiej”), sygn. 18-190
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32. Uroczystość wręczenia repliki 
sztandaru 17. Pułku Ułanów Wiel-
kopolskich 69. Pułkowi Artylerii 
Przeciwlotniczej. Na zdjęciu sztan-
dar trzyma ppłk. dypl. Mirosław 
Rochmankowski – dowódca 69. 
pułku artylerii, Leszno, 5 czerwca 
1993. Fot. Sławomir Skrobała

APL, Jerzy Zielonka – spuścizna 
(dziennikarz „Panoramy  

Leszczyńskiej”), sygn. 19-222

33. Dawni żołnierze 55. pułku piechoty przed Pomnikiem Żołnierzy Gar- 
nizonu Leszczyńskiego, Leszno, 1994. Fot. Edward Baldys

APL, Leszczyński serwis fotograficzny, sygn. 5
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POBÓR

Pierwszy regularny napływ rekrutów z poboru do Leszna i Rawicza nastąpił 
w grudniu 1921 r. W kawalerii służba czynna trwała 22,5 miesiąca. Od 1923 r.  
do pułku ułanów przybywało co roku ok. 300 poborowych. Połowa z nich 
pochodziła z Wielkopolski, połowa z województw centralnych i Małopolski 
Wschodniej. Za płk. Aleksandra Pragłowskiego podział rekrutów na poszcze-
gólne pododdziały prezentował się następująco: po 50 rekrutów przydzielano 
do czterech szwadronów, 70 do szwadronu ckm, a 30 do plutonu łączności.

W piechocie w połowie lat 20. XX w. służba czynna trwała 18 miesięcy. 
Do 55. pułku piechoty trafiali poborowi m.in. z powiatów leszczyńskiego, 
kościańskiego, gostyńskiego, nowotomyskiego, a ok. 30% z nich pochodziło  
z województw wschodnich. W latach 1926–1927 napłynęło wielu rekrutów 
z Pińszczyzny i Huculszczyzny, w latach 30. XX w. wielu pochodziło z okolic 
Lwowa19.

Komisję do przeprowadzenia poboru powoływał wojewoda. Starostwa 
przygotowywały spisy poborowych, w dużej mierze opierając się na spisach 
sporządzanych przez urzędy gminne. Komisja poborowa powinna składać 
się z osób: starosty, lekarza (często powiatowego), referenta wojskowego sta-
rostwa, urzędnika kancelarii oraz funkcjonariusza państwowego do ważenia  
i mierzenia poborowych. Rzecz jasna różnie z tym bywało. Zwykle było  
tak, że pierwszego dnia komisję otwierał starosta, ale później przewodniczył 
jej zastępca starosty20.

19 Jednodniówka 55 Poznańskiego Pułku Piechoty 19 stycznia 1927 r., [Warszawa 1927], s. 4;  
P. Bauer, B. Polak, 55 Poznański Pułk Piechoty w obronie ojczyzny we wrześniu 1939 roku, 
Leszno 1979, s. 38, 40; E. Śliwiński, 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich, dz. cyt., s. 188, 190, 218; 
S. Lindner, Ale serce boli. Wspomnienia starego kadeta, Warszawa 1983, s. 201.
20 J. Mierzwa, Starostowie Polski międzywojennej. Portret zbiorowy, Kraków 2018, s. 313, 325.



34. Ogłoszenie dotyczące podziału 
Korpusu Poznań na Komendy Poboro-
we, Leszno, 18 listopada 1921

APL, „Orędownik Powiatu Leszczyń- 
skiego”, nr 54 z 26 listopada 1921

35. Plan działania Komisji Przeglą- 
dowej w powiecie Leszno, Kościan,  
1 czerwca 1923

APL, Starostwo Powiatowe w Lesznie, 
sygn. 44, s. 247
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37. Plan poboru dla komisji 
poborowej powiatu rawickie-
go, Rawicz, 24 maja 1937

APL, „Orędownik Rawicki”,  
nr 120 z 28 maja 1937

38. Szwadron szkolny 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich z maskami przeciwgazowy-
mi, Poznań, 1928 lub 1929

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 2
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39. Przysięga rekrutów na Rynku, Leszno, 1930

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 2

40. Przysięga rezerwistów – pluton sztandarowy, Leszno, ok. 1930

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 2
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41. Stefan Rowecki wręcza karabin żołnierzowi z kompanii rekruckiej, Leszno,  
ok. 1932

APL, Marek Kędzierski – spuścizna (oficer 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego, 
regionalista, kustosz Izby Tradycji Garnizonu Leszno), sygn. 35-115

42. Pierwsza kompania szkolna 55. pułku piechoty, Leszno, ok. 1933–1934

APL, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w Lesznie, sygn. 11836-13
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43. Wręczenie broni młodemu rocznikowi – karabin wręcza dowódca II batalionu  
55. pułku piechoty mjr Stanisław Sosień, Leszno, 1937

APL, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w Lesznie, sygn. 11836-65

44. Pamiątka z przysięgi, Rawicz, 1938

APL, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w Lesznie, sygn. 11836-47
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45. Pamiątka z przysięgi – obiad w koszarach, Rawicz, 1938

APL, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, sygn. 11836-48
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MANEWRY, SZKOLENIE I WYCHOWANIE FIZYCZNE

W latach 30. XX w. pierwsze tygodnie pobytu poborowych w szeregach 
pododdziałów 55. pułku piechoty wiązały się z pierwszą próbą sprawności  
fizycznej. Dla słabszych były przewidziane inne, specjalne zajęcia sprawno-
ściowe. Jesienią przeprowadzano drugą próbę. Organizowano ją po ćwicze-
niach letnich. Ostatnia – trzecia – próba sprawności fizycznej odbywała się 
tuż przed zwolnieniem do rezerwy. Uzyskiwane wyniki dawały ważne infor-
macje o skuteczności realizowanych programów wychowania fizycznego21.

Rozbicie pułku piechoty na dwa garnizony przysparzało wiele kłopotów 
szkoleniowych. Leszno posiadało lepszą infrastrukturę od Rawicza, w nim  
też mieściło się dowództwo formacji. Batalion zapasowy znajdował się  
w Poznaniu. Różnice w wyszkoleniu były szczególnie widoczne podczas ma-
newrów i ćwiczeń w terenie z dywizyjnymi pułkami garnizonu w Poznaniu. 
W przypadku leszczyńskich ułanów sporym utrudnieniem była lokalizacja 
szwadronu zapasowego i koni remontowych w Poznaniu.

Gdzie przeprowadzano manewry wojska? Na przełomie sierpnia i wrze-
śnia 1931 r. 55. pułk piechoty uczestniczył w manewrach odbywających się  
w okolicy Konina, w roku kolejnym w okolicach Wolsztyna. W 1933 r. ma-
newry zorganizowano w pasie między Włoszakowicami a Krzywiniem.  
W 1934 r. ćwiczenia przebiegały w pobliżu Biedruska, zaś rok później od-
bywały się wielkie manewry w borach tucholskich, w których wzięło udział 
kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. W 1936 r. ponownie manewrowano w Wielko-
polsce – pod Poznaniem22.

Przed wymarszem w rejon ćwiczeń, wojsko kontaktowało się z admini-
stracją, zawiadamiając o przemarszu żołnierzy, jednocześnie prosząc o wy-
znaczenie kwater. W drodze z Leszna do Obozu Ćwiczebnego w Biedrusku, 
taki „przystanek” mógł być wyznaczony w okolicach Śmigla23, Kościana24, 
Krzywinia25, Racotu i Gryżyny26. Miejsca te wykorzystywano także w drodze 
powrotnej27.

21 APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), sygn. 53, s. 47, 
[?], Wychowanie fizyczne w 55 Poznańskim Pułku Piechoty za czas od 1931 do 1937 roku.
22 Tamże, s. 79–84, [?], 55 Poznański Pułk Piechoty – manewry.
23 APL, Starostwo Powiatowe w Śmiglu, sygn. 404, s. 58.
24 APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, sygn. 326, s. 307.
25 Tamże, s. 1206.
26 APL, Starostwo Powiatowe w Gostyniu, sygn. 147, s. 132.
27 APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, sygn. 326, s. 374, 699.
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W zespole akt Starostwo Powiatowe w Gostyniu z lat 1919–1939 znajdu-
je się szkic rozlokowania 25. Dywizji Piechoty podczas wrześniowych ma-
newrów w 1929 r., jakie przeprowadzano w okolicy Gostynia. Pod nieobecność 
dowódcy 25. Dywizji Piechoty gen. Michała Karasiewicza-Tokarzewskiego,  
manewrami kierował ppłk. A. Pragłowski. Scenariusz ćwiczeń zakładał pod-
jęcie odwrotu przez jedną grupę, która przegrywała kończącą się bitwę. Ma-
newry podobno wypadły dobrze, chociaż do ich przebiegu zastrzeżenia miał 
gen. Gustaw Orlicz-Dreszer z Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, któ-
rego brat płk dypl. Rudolf Dreszer był dowódcą 15. Pułku Ułanów Poznań-
skich. Aby w pełni zrozumieć tę sytuację, należy odnieść się do wcześniej-
szych manewrów nad Notecią, gdzie płk. Dreszer został ośmieszony z powodu  
ich wyniku. Dowódca 17. pułku ułanów wyszedł wtedy zwycięsko, mimo  
że zrobiono podczas ich organizacji wiele, by to płk Dreszer je wygrał28.

Powrót żołnierzy z manewrów był szczególnie celebrowany przez władze 
miast oraz przynajmniej przez część jego mieszkańców. „Orędownik Rawic-
ki” w 1937 r. tak pisał o powrocie III batalionu do swojego garnizonu: „[…] 
wojsko nasze wraca z manewrów dziś w czwartek o godz. 10-tej. Wojsko ma-
szerować będzie z dworca wschodniego ul. 17 Stycznia na rynek, gdzie na-
stąpi oficjalne powitanie, po czym defilada przed pomnikiem «Żołnierza»  

i	odmarsz	do	koszar”29. Gazeta wcześniej zachęcała do życzliwego powitania 
żołnierzy30.

Skoszarowanie piechoty w dwóch garnizonach wpływało również nega-
tywnie na wyniki sportowe. Podpułkownik Julian Szymak, zastępca dowódcy 
pułku, pisał w 1927 r.: „Do sportu pociąga się wszystkich szereg[owców – dop. 
T. K.], ale najchętniej uprawiają nasi chłopcy piłkę latającą – biegi, skoki, nie 
mówiąc o przejściu przez tor szturmowy. Nasza drużyna piłki nożnej wpraw-
dzie nie osiągnęła w tym roku pełnych wyników, jednak jest już dość groź-
nym przeciwnikiem wielu innych drużyn naszego DOK [Dowództwa Okręgu 
Korpusu nr VII w Poznaniu – dop. T. K.]. Brak odpowiedniego boiska jak  
i rozbicie pułku na dwa garnizony, […], nie pozwalają na całkowity trening,  
a przedewszystkiem drużyny piłki nożnej”31.

W 1931 r. powstał Klub Sportowy 55. Poznańskiego Pułku Piechoty  
z sekcjami strzelecką, myśliwską, szermierczą, pięściarską, lekkoatletycz-
ną, tenisową oraz gier zespołowych. W 1932 r. odbyły się wewnątrzpułkowe  

28 E. Śliwiński, 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich, dz. cyt., s. 215–217.
29 APL, „Orędownik Rawicki”, nr 214 z 16 września 1937.
30 Tamże, nr 211 z 13 września 1937; nr 213 z 15 września 1937.
31 Jednodniówka 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, dz. cyt., s. 5.
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zawody pięściarskie, w których udział wzięło 39 zawodników w trzech ka-
tegoriach wagowych. Szczególnie dobre wyniki osiągnięto w koszykówce.  
W latach 1934–1935 koszykarska drużyna podoficerska dwukrotnie wygrała 
zawody na szczeblu dywizji, a później zdobyła I miejsce i tytuł mistrza Do-
wództwa Okręgu Korpusu nr VII. Sukcesy osiągano również indywidualnie. 
W 1937 r. kpr. Leon Wawrzyniak został wicemistrzem armii w wieloboju pod-
oficerskim.

W kawalerii profesjonalnie sportem jeździeckim zajmowali się wyłącznie 
oficerowie, natomiast podoficerowie i szeregowcy brali udział w zawodach 
organizowanych w wojsku. Szczególnie wysokie wyniki sportowe osiągał  
17. pułku ułanów. Ciężko na nie pracowano. Liczne osiągnięcia ułani odno-
towali w okresie dowodzenia płk. A. Pragłowskiego, i nie było to dziełem 
przypadku. Dwukrotnie – w latach 1930 i 1931 – ich dowódca zdobył nagro-
dę prezydenta w konkursie jeździeckim. Trzy razy z rzędu szwadron szkol-
ny zdobył „srebrną lancę” prezydenta RP. W 1933 r. drużyna „Militari” (zło-
żona z oficerów) uzyskała I wicemistrzostwo Konnych Mistrzostw Armii.  
W latach 1934–1935 dwukrotnie wygrywała Konne Mistrzostwa Armii. Była 
to największa i najbardziej prestiżowa impreza jeździecka w Wojsku Polskim32.

Obok wspaniałych zwycięstw były też i sromotne porażki. Mecz piłki noż-
nej rozegrany w Rawiczu 25 marca 1928 r. między Rawickim Klubem Spor-
towym a 55. pułkiem piechoty z Leszna zakończył się zwycięstwem gospoda-
rzy 7:0 (4:0). Relacjonujący te zawody „Orędownik Powiatowy” podsumował:  
„W drużynie wojskowej jest materiał niezły, lecz surowy a sztucznie zlepio-
ny i bez rutyny meczowej”. Nie pomogli nawet „kręgosłup całej jedenastki” 
pomocnik Feuer, obrońca Lang, który „zadziwiał swemi wykopami na aut  
i niebezpieczną grą”, czy „niezły brawurowo broniący” bramkarz33.

W 1935 r. powstał w Lesznie Garnizonowy Klub Sportowy (dla 17. pułku  
ułanów i 55. pułku piechoty), a w Rawiczu Wojskowy Klub Sportowy Ra-
wicz (dla III batalionu 55. pułku piechoty). Powstały w Lesznie w tymże roku  
stadion im. gen. Daniela Konarzewskiego był własnością Powiatowego Ko-
mitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, przy czym  
55. pułk piechoty mógł korzystać z niego bez ograniczeń.

Jesienią organizowano w pułku ułanów biegi myśliwskie. Szczególnie waż-
ny był bieg św. Huberta (3 listopada), na który zjeżdżało się sporo gości. Ppor. 

32 E. Śliwiński, 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich, dz. cyt., s. 274–307; J. Taborski, 17. Pułk Uła-
nów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego. Dzieje, tradycja i współczesność, Grajewo 
2017, s. 137–151; R. Urban, Konne Mistrzostwa Wojska Polskiego w okresie międzywojennym, 
„Prace Naukowe. Kultura Fizyczna” 5 (2003), s. 89–99.
33 APL, „Orędownik Powiatowy”, Rawicz, nr 38 z 29 marca 1928.
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Lucjan Woźniak wspominał Hubertusa w 1935 r., pisząc m.in.: „Pogoda była 
piękna, bigos przewyborny, wódeczka również, amazonki urodziwe, nic więc 
dziwnego, że humor dopisywał, trębacze przygrywali, tańczono na trawie  
i czas mile upływał”34. Wieczorem w kasynie oficerskim odbywał się bal. Od 
1932 r. podoficerowie uczestniczyli w biegu organizowanym tydzień późnień. 
Dzień wieńczył raut w kasynie podoficerskim35.

34 Cyt. za: E. Śliwiński, 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich, dz. cyt., s. 280.
35 Tamże, s. 279–281.

46. Plan manewrów w okolicy Gostynia. 17. pułk ułanów ćwiczy wspólnie z 25. Dywi-
zją Piechoty, sierpień 1929

APL, Starostwo Powiatowe w Gostyniu, sygn. 147, s. 127
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47. Zawiadomienie w sprawie przygotowania kwater, skierowane  
do Starostwa Powiatowego w Kościanie. Podpisał zastępca dowódcy 
55. pułku piechoty mjr Adam Lipiński, Leszno, 23 lipca 1922

APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, sygn. 326, s. 307
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48. Pismo w sprawie informacji o przeprowadzaniu ćwi-
czeń przez 55. pułk piechoty, Leszno, 5 października 1922

APL, Starostwo Powiatowe w Lesznie, sygn. 446, s. 240

49. Pismo dowództwa 17. pułku ułanów z prośbą o zamk- 
nięcie ul. Cmentarnej, Leszno, 18 lipca 1925

APL, Akta miasta Leszno, sygn. 1497, s. 8
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50. Zawiadomienie w sprawie przygotowania kwater, skierowane do Starostwa Po-
wiatowego w Śmiglu. Podpisał dowódca 55. pułku piechoty ppłk. Józef Kustroń, Lesz-
no, 15 maja 1925

APL, Starostwo Powiatowe w Śmiglu, sygn. 404, s. 58
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51. Dowódca i oficerowie 17. pułku ułanów proszą starostę rawickiego Józefa Ekker-
ta, ppłk. WP, na polowanie i raut w dniu św. Huberta, Leszno, 24 października 1932

APL, Starostwo Powiatowe w Rawiczu, sygn. 485, s. 8
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52. Starosta rawicki Józef Ekkert, ppłk WP, odpowiada na zaproszenie na polowanie  
i raut w dniu św. Huberta, Rawicz, 27 października 1932

APL, Starostwo Powiatowe w Rawiczu, sygn. 485, s. 9
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53. Ogłoszenie o zawodach konnych w Rawiczu, 1937

APL, „Orędownik Rawicki”, nr 109 z 13 maja 1937

54. Informacja o zawodach konnych w Rawiczu, 1937

APL, „Orędownik Rawicki”, nr 109 z 13 maja 1937
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55. Wojsko wraca z manewrów – przygotowanie do przyjęcia żołnierzy, 

1937

APL, „Orędownik Rawicki”, nr 211 z 13 września 1937

56. Komunikat w sprawie powitania żołnierzy  

powracających z manewrów

APL, „Orędownik Rawicki”, nr 213 z 15 września 1937
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57. Informacja o powrocie żołnierzy z manewrów

APL, „Orędownik Rawicki”, nr 214 z 16 września 1937

58. Grupa żołnierzy 55. pułku piechoty, okres międzywojenny, od roku 1921

APL, Marek Kędzierski – spuścizna (oficer 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego, 
regionalista, kustosz Izby Tradycji Garnizonu Leszno), sygn. 36-247
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59. Grupa żołnierzy 55. pułku piechoty podczas ćwiczeń, okres międzywojenny,  

od roku 1921

APL, Marek Kędzierski – spuścizna (oficer 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego, 
regionalista, kustosz Izby Tradycji Garnizonu Leszno), sygn. 36-248

60. Drużyna piłki nożnej 55. pułku piechoty, 1927

APL, Marek Kędzierski – spuścizna (oficer 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego, 
regionalista, kustosz Izby Tradycji Garnizonu Leszno), sygn. 35-119
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61. Pamiątka z manewrów 55. pułku piechoty, 1928

APL, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w Lesznie, sygn. 11836-35

62. Przed biegiem mysliwskim św. Huberta, Leszno, ok. 1929

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 1
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63. Grupa oficerów podczas manewrów, 1929

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 2

64. Żołnierze i kuchnia polowa podczas manewrów, 1929

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 2
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66. Marsz ułanów w czasie manewrów, 1929

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 2

65. Pierwszy szwadron na manewrach. Na pierwszym 

planie st. wach. Jan Goliwąs, 1929

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 2
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67. Śniadanie na polowaniu św. Huberta, 1929

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 1

68. Sfora psów rasy foxhound angielski, chowanych w 17. pułku ułanów, Leszno, ok. 

1929

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 1
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70. „Omówienie to też odpoczynek”. Na manewrach, 1930

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 2

69. W przygotowaniu do szarży na manewrach, 7 lipca 1930

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 2
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71. Przygotowania do biegu myśliwskiego św. Huberta, Leszno, 1930

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 1

72. Żołnierze II batalionu 55. pułku piechoty podczas gimnastyki, Leszno, 1931

APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), sygn. 22-529
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74. Bieg myśliwski, Klonówiec, 27 października 1933

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 1

73. Szwadron szkolny 17. pułku ułanów po zdobyciu mistrzostwa w strzelaniu, Lesz-

no, 6 maja 1933

APL, Zbiór fotografii, sygn. 3737



| 65 |

76. Szósta kompania 55. pułku piechoty defiluje przed dowódcą pułku. Prowa-

dzi kpt. Feliks Marciniak, Wyciążkowo, 1936

APL, Zbiór fotografii, sygn. 1058

75. Kadra podoficerska 7. kompanii 55. pułku piechoty z dowódcą 

kpt. Michałem Dudziakiem. Obóz ćwiczeń Wyciążkowo, 1936

APL, Marek Kędzierski – spuścizna (oficer 69. Leszczyńskiego Pułk Prze-
ciwlotniczego, regionalista, kustosz Izby Tradycji Garnizonu Leszno),  

sygn. 35-178



| 66 |

Czy wiesz, że…?

Ułani z Siedemnastego opiekowali się sforą ok. 20 psów rasy foxhound angielski. Prawdopodobnie nabyto je  

w Czechosłowacji. Te psy gończe trzymano w specjalnych pomieszczeniach oraz trenowano, by podczas biegów 

myśliwskich tropiły ślad „lisa”.

77. Kuchnie polowe 55. pułku piechoty podczas transportu kolejowego, 1937

APL, Marek Kędzierski – spuścizna (oficer 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciw- 
lotniczego, regionalista, kustosz Izby Tradycji Garnizonu Leszno), sygn. 35-125
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UROCZYSTOŚCI

Święta państwowe i pułkowe, rocznice historyczne, imieniny prezydenta  
i marszałków, zaprzysiężenie rekrutów to tylko niektóre wydarzenia, jakie 
uroczyście celebrowano w czasie II Rzeczypospolitej. W obchodach takich 
uczestniczyło wojsko, często przygrywała orkiestra, odbywały się defilady  
i akademie. Święto 55. pułku piechoty obchodzono 19 stycznia, a od 1924 r. 
święto 17. pułku ułanów w niedzielę najbliższą 7 maja. Do najważniejszych  
w kalendarzu należały obchody rocznicy 3 Maja, Święto Żołnierza (15 sierp-
nia) oraz Święto Niepodległości (11 listopada). Imieniny prezydenta Ignacego 
Mościckiego obchodzono 1 lutego, imieniny marszałka Józefa Piłsudskiego  
19 marca, natomiast w późniejszym okresie imieniny marszałka Edwarda 
Rydza-Śmigłego – 18 marca. Pamiętano też o powstaniach Listopadowym 
i Styczniowym36. Można tu jeszcze wspomnieć o wizytach ważnych gości  
w Lesznie i Rawiczu, na czele z panami prezydentami, czy o szczególnych 
wydarzeniach rocznicowych, np. dziesiątej rocznicy powrotu obu miast  
do Polski. Wojsko otaczano szacunkiem, a okazywanie jego braku starano się 
piętnować37.

Programy rocznic opracowywano tak, aby uroczystości pełniły również 
funkcje wychowawcze: „W układzie programu uroczystości starano się za-
wsze o to, aby w popularnym ujęciu zaznajomić żołnierzy z znaczeniem ob-
chodzonego święta, by w pieśni, muzyce, deklamacji i odpowiedniej sztuce 
teatralnej uwypuklić momenty miłości ojczyzny, bohaterstwa i honoru żoł-
nierskiego”38.

Jak mogły wyglądać obchody takiej „zwyczajnej” uroczystości? Jako przy-
kład posłuży plan zaprzysiężenia rekrutów (rocznik 1911) 55. pułku piechoty 
z 29 czerwca 1933 r., które połączono z świętem morza. Program ten opraco-
wała Komenda Garnizonu Leszno39. Wszyscy mieli zgromadzić się na boisku 

36 APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), sygn. 53, s. 14–15, 
 [?], Historia pracy kult.-oświatowej w 55 Poznańskim Pułku Piechoty za czas od 1931 do 1937 
roku; T. Kościański, Żołnierze i garnizon wojskowy, dz. cyt., s. 42–43. 15 sierpnia był dniem 
świątecznym, wolnym od pracy ze względu na święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny. Święto Niepodległości ustanowiono w 1937 r. (zob. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z dnia 15 listopada 1924 r. o dniach świątecznych, Dz. U. 1924 nr 101 poz. 928; Ustawa 
z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości, Dz. U. 1937 nr 33 poz. 255).
37 APL, „Orędownik Rawicki”, nr 124, z 2 czerwca 1937.
38 APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), sygn. 53, s. 14–15, 
 [?], Historia pracy kult.-oświatowej, dz. cyt.
39 APL, Starostwo Powiatowe w Lesznie, sygn. 22, s. 8.



| 68 |

„Sokoła”. O godz. 9.35 miał odbyć się raport dowódcy pułku, po nim zamie-
rzano uroczyście podnieść flagę narodową. O godz. 10 zaczynała się msza 
polowa, zaś zaprzysiężenie rekrutów odbywało się zaraz po niej. Później była 
defilada na ul. Dworcowej (ob. Słowiańska), przy urzędzie pocztowym. Po 
przerwie obiadowej zaprzysiężeni rekruci brali udział w zawodach strzelec-
kich z broni małokalibrowej oraz w zawodach koszykarskich. Odbywało się 
to już w koszarach im. króla Stanisława Leszczyńskiego. 

78. Program święta pułkowego 55. pułku piechoty w Lesznie

APL, „Orędownik Powiatowy”, Rawicz, nr 7 z 16 stycznia 1926
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80. Zawiadomienie o obchodach w Rawiczu imienin marszałka Józefa Pił-
sudskiego

APL, „Orędownik Powiatowy”, Rawicz, nr 32 z 15 marca 1928

79. Program święta pułkowego w III batalionie 55. pułku 
piechoty

APL, „Orędownik Powiatowy”, Rawicz,  
nr 10 z 25 stycznia 1927
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81. List por. Mariana Dzidka do burmistrza miasta Rawicz w sprawie zwrotu poniesio-
nych kosztów, Leszno, 14 lutego 1930

APL, Akta miasta Rawicz, sygn. 1033, s. 205
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82. Szkic przedstawiający ustawienie władz, wojska i towarzystw podczas uroczysto-
ści imienin Józefa Piłsudskiego, Leszno, 15 marca 1933

APL, Starostwo Powiatowe w Lesznie, sygn. 22, s. 7
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83. Program zaprzysiężenia rekrutów rocznika 1911, Leszno, 26 czerwca 1933

APL, Starostwo Powiatowe w Lesznie, sygn. 22, s. 8
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84. Pismo w sprawie obchodu uroczystości w dniu 3 czerwca 1936 r. na cześć głowy  
państwa polskiego – prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, z okazji  
10. rocznicy objęcia urzędu, Leszno, 2 czerwca 1936 

APL, Starostwo Powiatowe w Lesznie, sygn. 22, s. 162
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86. Informacja o obchodach święta 
pułkowego 55. pułku piechoty w Ra-
wiczu

APL, „Orędownik Rawicki”,  
nr 21 z 26 stycznia 1937

85. Informacja o nadchodzącym święcie pułkowym 55. pułku pie-
choty w Rawiczu

APL, „Orędownik Rawicki”, nr 19 z 23 stycznia 1937
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88. Szwadron sztandarowy podczas święta 55. pułku piechoty, Leszno, 1929

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 2

87. Oficerowie 17. pułku ułanów, 55. pułku piechoty i obywatelstwo Leszna z prezy-
dentem Stanisławem Wojciechowskim, Leszno, 23 maja 1925

APL, Henryk Frąckowiak – spuścizna (1922–1994,  
fotograf Leszna i regionu leszczyńskiego), sygn. 2
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89. Święto 10-lecia po-
wrotu Leszna do Macie-
rzy, Leszno, 1930

APL, Archiwum  
Zygmunta Zakrzewskiego, 

sygn. 2

90. Święto pułku ułanów. Defiluje 4. szwadron, Leszno, 1930

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 2
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91. Święto pułku ułanów, Leszno, 1930

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 2

92. Defilada wojskowa, Leszno, ok. 1930

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 1
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93. Odznakę 17. pułku ułanów, wręczoną miastu Leszno, prezentuje stojący pośrodku 

II burmistrz Leszna Tomasz Sobkowiak, na prawo od niego stoi dowódca kawalerzy-

stów ppłk Aleksander Pragłowski, Leszno, 29 listopada 1931

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 2

94. Grupa żołnierzy 55. pułku piechoty, okres międzywojenny, od roku 1921

APL, Marek Kędzierski – spuścizna (oficer 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciw- 
lotniczego, regionalista, kustosz Izby Tradycji Garnizonu Leszno), sygn. 36-247
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NIE TYLKO O „HERBATKACH”

Orkiestry 55. pułku piechoty i 17. pułku ułanów mogły przygrywać – o czym 
już wspomniano – podczas świąt państwowych, pułkowych, rocznic patrio-
tycznych, ale zwyczajnie mogły też towarzyszyć wydarzeniom kulturalnym 
bądź rozrywkowym organizowanym przez różnorodne środowiska. Dużo in-
formacji na ten temat można odnaleźć w prasie, w relacjach opisujących prze-
bieg wydarzeń, jak i w rozpowszechnianych wcześniej programach. I tak na 
przykład, orkiestra 55. pułku piechoty przygrywała do tańca podczas zabawy 
zimowej w Rawiczu, urządzonej w dniu 22 stycznia 1928 r. przez Ochotni-
czą Straż Pożarną. Warto zauważyć, że działalność zespołów nie zamykała się  
w granicach miast garnizonowych, lecz można było usłyszeć je w wielu miej-
scach regionu. 17 czerwca orkiestra 17. pułku ułanów przygrywała Zjazdo-
wi Okręgowych Kół Śpiewaczych Okręgu IX Rawickiego w Miejskiej Górce.  
W programie tego wydarzenia była również zabawa taneczna40.

Wielkie, ważne uroczystości mają też swoje drugie oblicze, na które nie 
zawsze zwraca się uwagę. Mowa jest o mniej oficjalnych spotkaniach, często  
w mniejszych i zamkniętych gronach. Sławomir Lindner, absolwent rawickie-
go Korpusu Kadetów nr 3, w 1934 r. ppor. w 55. pułku piechoty, tak wspomina 
święto 15-lecia pułku:
„W dniu święta po wszystkich uroczystościach, jak msza polowa, przemówie-
nia, defilada, wspólny obiad z żołnierzami, itd., nadszedł czas przyjmowania 
gości w kasynie. Sprawa była o tyle ułatwiona, że właściwie wszyscy starsi  
oficerowie znali się jak łyse konie. Nasłuchałem się masy czułych, szeptanych  
na ucho słówek […]. Miałem zadanie rozprowadzania gości na przewidziane 
dla nich miejsca. Generałowie zwracali się do mnie: «Prowadź, synu, na tę 
wódę», albo «Co mi kolego dasz jeść?». Tylko panie były uroczyste i bardziej 
generalskie od samych generałów”41.

40 APL, „Orędownik Powiatowy”, Rawicz, nr 7 z 17 stycznia 1928; nr 70 z 16 czerwca 1928.
41 S. Lindner, Ale serce boli, dz. cyt., s. 227
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96. Program uroczystości Bractwa Strzeleckiego w Rawiczu. Gra orkiestra  
55. pułku piechoty

APL, „Orędownik Powiatowy”, Rawicz, nr 51 z 12 czerwca 1923

95. Porządek zjazdu Kół Śpiewaczych 
Okręgu Rawickiego w Jutrosinie

APL, „Orędownik Powiatowy i Głos  
Ziemi Rawickiej”, nr 53 z 5 lipca 1922
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98. „Baczność!” Święto spółdzielcze w III batalionie 55. pułku piechoty w Rawiczu

APL, „Orędownik Powiatowy”, Rawicz, nr 73 z 25 czerwca 1927

97. Ogłoszenie o koncercie orkiestry 55. pułku piechoty w Rawiczu

APL, „Orędownik Powiatowy”, Rawicz, nr 66 z 9 czerwca 1927



| 82 |

99. Zjazd Okręgowy Kół Śpiewaczych Okręgu Rawickiego w Rawiczu,  
3 lipca 1927 r. – przygrywa orkiestra 55. pułku piechoty

APL, „Orędownik Powiatowy”, Rawicz, nr 75 z 30 czerwca 1927
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100. Obchody ósmej rocznicy 
powrotu Rawicza do Macie-
rzy organizowane przez Brac-
two Strzeleckie

APL, „Orędownik Powiatowy”, 
Rawicz, nr 4 z 10 stycznia 1928

101. Informacja o zabawie zimowej w Rawiczu, której przygry-
wać będzie orkiestra 55. pułku piechoty

APL, „Orędownik Powiatowy”, Rawicz, nr 7 z 17 stycznia 1928
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102. Zjazd Okręgowy Kół Śpiewaczych Okręgu Rawickiego w Miejskiej Górce,  
17 czerwca 1928 r. – przygrywa orkiestra 17. pułku ułanów

APL, „Orędownik Powiatowy”, Rawicz, nr 70 z 16 czerwca 1928
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103. Zawiadomienie w sprawie koncertu orkiestry 55. pułku piechoty w Rawiczu, 
Rawicz, 7 listopada 1932

APL, Starostwo Powiatowe w Rawiczu, sygn. 485, s. 11

104. „Dancing-bridge” w III batalionie 55. pułku piechoty w Rawiczu

APL, „Orędownik Powiatowy”, Rawicz, nr 232 z 11 października 1934
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106. „[Marian] Dzidek w swoim królestwie”, 1929

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 2

105. Wielkanoc w 55. pułku piechoty, Leszno, 1928

APL, Marek Kędzierski – spuścizna (oficer 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciw- 
lotniczego, regionalista, kustosz Izby Tradycji Garnizonu Leszno), sygn. 36-155
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108. W kasynie oficerskim 
17. pułku ułanów, Leszno, 
ok. 1929

APL, Archiwum Zygmunta  
Zakrzewskiego, sygn. 1

107. W kasynie oficerskim 17. pułku ułanów, Leszno, ok. 1929

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 1
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109. Bal po święcie św. Huberta, w kasynie oficerskim 17. pułku ułanów, Leszno, 1930

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 1

110. Zdjęcie grupowe żołnierzy 55. pułku piechoty i osób cywilnych, lata 30. XX w.

APL, Marek Kędzierski – spuścizna (oficer 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciw- 
lotniczego, regionalista, kustosz Izby Tradycji Garnizonu Leszno), sygn. 36-327
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111. Orkiestra 55. pułku piechoty, Leszno, lata 30. XX w.

APL, Marek Kędzierski – spuścizna (oficer 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciw- 
lotniczego, regionalista, kustosz Izby Tradycji Garnizonu Leszno), sygn. 36-334

112. „Środa w dniu awansu pułkownika”, w kasynie oficerskim 17. pułku ułanów, Lesz-

no, 1930

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 2
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113. „Środa w dniu awansu pułkownika”, w kasynie oficerskim 17. pułku ułanów, 

Leszno, 1930

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 2

114. Grupa podoficerów i zaproszonych gości podczas zabawy w kasynie oficerskim 

17. pułku ułanów, Leszno, 1938

APL, Marek Kędzierski – spuścizna (oficer 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciw- 
lotniczego, regionalista, kustosz Izby Tradycji Garnizonu Leszno), sygn. 8
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W KRĘGU RODZINNYM I TOWARZYSKIM

Przechowywane w archiwach akta urzędów stanu cywilnego to ważne źró-
dła informacji o dawnych mieszkańcach ziem polskich. Archiwa państwowe 
przejmują księgi małżeństw i zgonów urzędów stanu cywilnego od właści-
wych instytucji po 80 latach od ich zamknięcia. Perspektywa badań nad akta-
mi urodzeń jest obecnie nieco bardziej utrudniona, gdyż takie materiały tra-
fiają do archiwów po 100 latach od zamknięcia księgi. W księgach Urzędów 
Stanu Cywilnego Leszno i Rawicz znajduje się wiele aktów, które dotyczyły 
żołnierzy garnizonów obu miast. Wtapiali się oni w ośrodki, w których pełnili 
służbę – zawierali w nich związki małżeńskie, rodziły się ich dzieci, a także 
żegnali swoich bliskich.

Ułanów z Siedemnastego i piechurów z pułku piechoty znajdujemy w księ-
gach, jeszcze zanim oficjalnie te przybyły do Leszna i Rawicza. Właśnie w Ra-
wiczu 24 stycznia 1921 r. szer. Franciszek Twardowski z 55. pułku piechoty 
(czyli jeszcze z Krotoszyna) zawarł związek małżeński z Rozalią Krawczyk. 
Rozalia mieszkała w Rawiczu, natomiast jako miejsce zamieszkania Francisz-
ka wpisano Krotoszyn. 24 maja w Lesznie związek małżeński zawarł górnik 
Wawrzyn Furmaniak, kpr. w obozie zapasowym 17. pułku ułanów. Jego żona 
– Franciszka Kapica mieszkała w Lesznie, kpr. Furmaniak zaś mieszkał w Kar-
sznicach (pow. Śmigiel), chociaż w akcie dodano uzupełnienie, że przebywa  
w Lesznie od sierpnia 1920 r. 42

W latach 1921–1930 w Rawiczu związek małżeński zawarło co najmniej 
22 żołnierzy 55. pułku piechoty. Byli to jeden młodszy oficer, 19 podofice-
rów, dwóch szeregowych. Tylko jeden z nich pochodził z Rawicza (tj. tutaj się 
urodził), jeden pochodził z zaboru rosyjskiego (Warszawa), reszta pochodziła  
z dawnej prowincji poznańskiej. Tylko trzy kobiety pochodziły z Rawicza.  
Ta grupa była bardziej zróżnicowana, gdyż obok Wielkopolanek, dwie pocho-
dziły z Galicji, inne urodziły się w Niemczech, ale poza prowincją poznańską. 
Należy spodziewać się, że dla Leszna liczby te będą wyraźnie większe43.

42 APL, Urząd Stanu Cywilnego Rawicz, sygn. 398; APL, Urząd Stanu Cywilnego Leszno,  
sygn. 347.
43 Opracowanie własne na podstawie ksiąg małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego Rawicz.
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116. Piknik oficerów 55. pułku piechoty i ich rodzin z Rawicza, okres międzywojen-
ny, od roku 1921

APL, Marek Kędzierski – spuścizna (oficer 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciw- 
lotniczego, regionalista, kustosz Izby Tradycji Garnizonu Leszno), sygn. 36-245

117. Ślub Heleny Bojanowskiej z Gołanic z rtm. Jerzym Donimirskim, lata 20. XX w.

APL, Jerzy Zielonka – spuścizna (dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”), sygn. 28-1692
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119. Ppłk Aleksander Pragłowski na majówce pod Kąkolewem, czerwiec 1929

APL, Archiwum Zygmunta Zakrzewskiego, sygn. 1

118. Żołnierze 55. pułku piechoty z rodzinami, okres międzywojenny, od roku 1923

APL, Zbiór fotografii, sygn. 226
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120. Żołnierz 55. pułku piechoty z osobą w mundurze kadeckim i cywilami, Rawicz,  
30 marca 1937. Fot. Stanisław Dwornik

APL, Marek Kędzierski – spuścizna (oficer 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego, 
regionalista, kustosz Izby Tradycji Garnizonu Leszno), sygn. 36-2
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NA POSTERUNKU

Garnizon Leszno pełnił służbę asystencyjną w powiatach leszczyńskim, śmi-
gielskim, kościańskim, gostyńskim, rawickim i wolsztyńskim44. Służba taka 
polegała na utrzymywaniu porządku publicznego, w tym również na przeciw-
działaniu nieporządkom społecznym, gdyby wojsko wezwały władze admini-
stracyjne. Zagrożeniem mogła być antypolska działalność grup mniejszości 
niemieckiej, której było liczebnie znacznie mniej niż Polaków, ale była majętna 
i doskonale zorganizowana. Nie należy zapomninać o agitacji komunistycz-
nej, zważywszy, że do 1933 r. w Niemczech działała partia komunistyczna. 
Okres międzywojenny to również czas częstych wahań kondycji ekonomicz-
nej państwa, przez co bezrobocie i bieda były poważnymi problemami.

55. pułk piechoty w ramach służby asystencyjnej miał obsadzać i ochra-
niać obiekty kluczowe dla miasta, tj. dworzec kolejowy, elektrownię, gazow-
nię, pocztę, więzienie czy wodociągi45. W listopadzie 1929 r. Ministerstwo 
Spraw Wojskowych przewidywało na wypadek strajku powołanie oficerów  
i szeregowych rezerwy oraz oficerów i szeregowych pospolitego ruszenia za-
trudnionych w zakładach użyteczności publicznej (elektrownie, gazownie, 
wodociągi i rzeźnie miejskie). Komendant Garnizonu Leszno miał wyznaczyć 
takie komisje prezentacyjne dla miast Leszno, Wolsztyn, Kościan, Śmigiel  
i Gostyń, natomiast komendant Garnizonu Rawicz wyznaczał komisję prezen-
tacyjną dla Rawicza46. We wrześniu 1931 r. ppłk Stefan Rowecki, w zastępstwie 
komendanta Garnizonu, korespondował z burmistrzem Leszna w celu uzgod-
nienia szczegółów przeszkolenia odpowiedniej liczby żołnierzy w zakresie 
funkcjonowania elektrowni i wodociągów. Chodziło o to, żeby zakłady te mo-
gły funkcjonować bez większej przerwy na wypadek, gdyby wybuchł strajk47.

W miastach garnizonowych mogły zdarzać się przypadki zatargów mię-
dzy osobami cywilnymi a wojskowymi, szczególnie gdy w grę wchodził alko-
hol. W nocy z 2 na 3 lutego 1933 r. doszło w Lesznie do dwóch takich zajść. 
Chociaż kościańska „Gazeta Polska” powiązała je z imprezą, podczas której 
spożywano alkohol i przekonywała, że „stroną zaczepną byli pijani cywile”, 
nie zmienia to faktu, że w bójce uczestniczyli wojskowi, a poszkodowanymi,  
i to dość poważnie, byli właśnie cywile. O ile jeden z nich odniósł ranę „na 

44 E. Śliwiński, 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich, dz. cyt., s. 237.
45 G. Gołębiewski, Zanim został „Grotem”. Służba Stefana Roweckiego w wojsku II Rzeczy- 
pospolitej do 1939 r., Toruń 1997, s. 117–118.
46 APL, Starostwo Powiatowe w Gostyniu, sygn. 147, s. 191.
47 APL, Akta miasta Leszno, sygn. 1357, s. 148.
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głowie od ciosów bagnetem” i tylko założono mu opatrunek, to w przypadku 
drugiego „młodzieńca, ciętego szablą w głowę” skończyło się na pęknięciu 
kości czaszkowej. Niezbędny okazał się zabieg chirurgiczny, który w szpitalu 
św. Józefa wykonał dr. med. Stanisław Polewski48.

Wojskowi starali się nie być obojętnymi na społeczno-ekonomiczne pro-
blemy państwa. Wiadomo, że szeregowcy 55. pułku piechoty gromadzili środ-
ki w ramach funduszu na pomoc dla bezrobotnych49.

Żołnierze	pełnili	 także	różne	funkcje	ceremonialne.	1	 listopada	1934	r.	
piechurzy	brali	udział	w	poświęceniu	nowo	wybudowanego	nagrobka	śp.	kpt.	
Ignacego	Buszy.	W	uroczystości	tej	grała	wojskowa	orkiestra.	Przypomnijmy,	
urodzony	w	Pogorzeli,	kpt.	69.	pułku	piechoty	Ignacy	Busza zmarł wskutek 
odniesionych ran 27 sierpnia 1920 r. w szpitalu w Ostrołęce, gdzie też został 
pochowany. Jego ciało później zostało przeniesione do Rawicza. Poświęcenie 
nagrobka zorganizował Komitet Odbudowy Grobów Poległych Żołnierzy. 
Tego dnia poświęcono też na rawickim cmentarzu pomnik poległych50.

48 „Gazeta Polska”, nr 28 z 4 lutego 1933.
49 APL, „Wiadomości Miasta Leszna”, nr 10 z 15 maja 1930.
50 APL, „Orędownik Powiatowy”, Rawicz, nr 252 z 4 listopada 1934; nr 257 z 10 listopada 1934; 
E. Śliwiński, Busza Ignacy (1880–1920), [w:] Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników 
powstania wielkopolskiego 1918–1919, t. XI, red. B. Polak, Poznań 2014, s. 36–39.

121. Informacja prasowa o koncercie w 55. pułku piechoty, z którego dochód prze-
znaczono na oświatę żołnierską

APL, „Orędownik Powiatowy i Głos Ziemi Rawickiej”, nr 26 z 1 kwietnia 1922
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122. Podziękowanie za udział w pogrzebie śp. Bronisława Maleszki, starszego sekre-
tarza pocztowego. W akcie zgonu (USC Rawicz 1927/240) zapisano imiona: Brunon 
Franciszek. Zmarły był synem Franciszka, emerytowanego wachmistrza policyjnego

APL, „Orędownik Powiatowy”, Rawicz, nr 140 z 26 listopada 1927

123. Komunikat w sprawie wykładu pt. „Obrona przeciwgazowa”

APL, „Orędownik Powiatowy”, Rawicz, nr 65 z 5 czerwca 1928
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124. Akt zgonu szer. Franciszka Michalaka. Przyczyną jego śmierci był 
postrzał w brzuch, Rawicz, 9 listopada 1928

APL, Urząd Stanu Cywilnego Rawicz, sygn. 414, s. 198
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125. Pismo ppłk. Stefana Roweckiego do burmistrza Leszna w sprawie działania  
w zakresie służby asystencyjnej, Leszno, 26 września 1931

APL, Akta miasta Leszno, sygn. 1357, s. 148
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126. Artykuł prasowy pt. Przymusowe  
lądowanie niemieckiej awjonetki w Lesz-
nie

APL, „Orędownik Powiatowy”, Rawicz,  
nr 238 z 18 października 1934

127. Podziękowanie Marii Buszowej 
za nagrobek dla śp. kpt. Ignacego Bu-
szy oraz udział w jego poświęceniu

APL, „Orędownik Powiatowy”,  
Rawicz, nr 257 z 10 listopada 1934
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