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Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie 

 

 

Garnizon Kołomyja w latach 1919-1939 
 

 

Streszczenie 

Kołomyja była najbardziej na południe wysuniętym w II Rzeczypospolitej miastem gar-

nizonowym. W regionie mieszanym etnicznie Wojsko Polskie miało wśród swoich za-

dań także inicjowanie działań na rzecz zbliżenia miejscowej ludności do państwowości 

polskiej. Było to realizowane za sprawą rozwijania szeroko rozumianej współpracy 

z miejscowymi władzami oraz ludnością. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie funk-

cjonowania garnizonu kołomyjskiego w okresie międzywojennym wraz z ukazaniem 

życia codziennego żołnierzy oraz ich udziału w życiu miasta i regionu. Na potrzeby 

artykułu przybliżono także stosunki narodowościowe panujące w Kołomyi w analizo-

wanym okresie. 

 

Słowa kluczowe 

Wojsko Polskie, Kołomyja, II Rzeczpospolita, garnizon 

 

Dzieje garnizonów Wojska Polskiego epoki II Rzeczypospolitej nie należą do 

zbadanych równomiernie. Na skutek zmian granic Państwa Polskiego po 1945 roku do-

stęp do dokumentacji archiwalnej, umożliwiającej prowadzenie badań nad tą tematyką 

był mocno ograniczony.  

Sytuacja zmieniła się po 1989 roku, kiedy otwarto dostęp do zasobów archiwów 

cywilnych i wojskowych. Po upadku Związku Radzieckiego w 1992 roku, powolnemu 

otwarciu ulegały także archiwa kryjące niezbędną dokumentację na dawnych ziemiach 

polskich. Spowodowało to, że systematycznie wzrasta grono polskich naukowców, po-

dejmujących tematykę związaną z funkcjonowaniem pokojowym czy działaniami bo-

jowymi Wojska Polskiego na ziemiach, które po 1945 roku nie weszły w skład II Rze-

czypospolitej1. 

                                                 
1 M.in.: A.A. Ostanek, VI Lwowski Okręg Korpusu w dziejach wojskowości polskiej w latach 1921-

1939, Warszawa 2013; idem, Życie codzienne żołnierzy garnizonu lwowskiego w okresie międzywojennym, 

„Przegląd Wschodni” 2016, t. XIV, z. 2 (54), s. 373-422; R. Roguski, Pokucie i Ziemia Stanisławowska 

w latach 1919-1920. Aspekt bezpieczeństwa, [w:] Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w II Rzeczypospo-

litej. Wojskowość – bezpieczeństwo – społeczeństwo – kultura, red. M. Kardas, A.A. Ostanek, P. Semków, 

Warszawa-Stanisławów 2016, s. 35-48; W. Włodarkiewicz, Lwów 1939, Warszawa 2007; idem, Przedmo-

ście rumuńskie, Warszawa 2012.  
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Jednymi z regionów, które od pewnego czasu podlegają ponownie regularnym 

i szeroko zakrojonym badaniom są Pokucie i Huculszczyzna oraz sama Kołomyja2.  

Kołomyja była w II Rzeczypospolitej najbardziej wysuniętym na południe Polski 

garnizonem Wojska Polskiego. Była także jednym z największych miast Pokucia, dru-

gim co do wielkości w województwie stanisławowskim, po stolicy województwa – Sta-

nisławowie.  

Celem niniejszej pracy jest ukazanie pokojowego funkcjonowania Wojska Pol-

skiego w garnizonie kołomyjskim wraz z omówieniem życia codziennego żołnierzy peł-

niących służbę w mieście. Istotnym elementem jest także ukazanie wpływu wojska na 

lokalne społeczeństwo. Garnizony kresowe pełniły bowiem dość istotną rolę w tym za-

kresie.  

Podstawę źródłową stanowią archiwa polskie i ukraińskie, opracowania oraz nie-

liczne artykuły naukowe. Uzupełnieniem, a nawet źródłem wielu informacji, były do-

niesienia prasowe przedwojennej prasy kołomyjskiej. 

Kołomyja jako miasto kresowe 

Kołomyja, jak i inne ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej, nie od razu znalazła 

się w granicach odrodzonej Polski. W przypadku ziem południowo-wschodnich wiązało 

się to z faktem równoległego powstania Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej 

(ZURL), a w konsekwencji tego, wojny polsko-ukraińskiej3.  

W dniu 24 maja 1919 roku z Kołomyi wycofały się wojska ZURL, a ich miejsce 

zajęły oddziały pozostającej w sojuszu z Polską, wojska Królestwa Rumunii4. Uroczy-

ste wkroczenie Wojska Polskiego do miasta miało miejsce 23 sierpnia 1919 roku. Prze-

sądziło to ostatecznie o przynależności tych ziem do Państwa Polskiego. Dzień ten 

można uznać, za początek stałej obecności armii polskiej w Kołomyi, która trwała nie-

przerwanie do września 1939 roku. 

Jak wspomniano, Kołomyja stanowiła swoiste centrum regionu, choć z biegiem 

czasu rolę tę odbierał jej Stanisławów. Co ciekawe, przed przyłączeniem do Stanisła-

wowa 1 stycznia 1925 roku dwóch miejscowości (Knihinin Miasto i Knihinin Kolonia) 

oraz części innych gmin, była ona miastem większym pod względem liczby mieszkań-

ców od Stanisławowa, będąc zarazem największym w województwie stanisławowskim.  

W świetle danych spisu powszechnego z 1921 roku Kołomyję zamieszkiwało 

31,7 tys. mieszkańców. Z tej liczby 10,8 tys. deklarowało wyznanie rzymsko-katolickie 

                                                 
2 M.in.: C. Андріїшин, Коломия у міжвоєнний період 1919-1939. Суспільно-політичний та 

національно-визвольний рух у Галичині, Коломия 2011; Хрестоматія з історії Коломиї, упорядник 

і науковий редактор I. Монолатій, Івано-Франківськ 2016; I. Moнoлатiй, Цісарська Коломия 1772-

1918 рр. Драма на три дії з життя другого міста Галичини габсбурзької доби, Івано-Франківськ 

2010; idem, Коломия в часи Західно-Української Народної Республіки, Коломия 2008; idem, Коло-

миєзнавство. Нариси з історії Коломиї, Коломия 2016; S.S. Nicieja, Kresowa Atlantyda. Historia i mi-

tologia miast kresowych, t. IV, Opole 2014. 
3 Szerzej m.in.: M. Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919, 

Warszawa 2000; J. Ślipiec, Drogi niepodległości – Polska i Ukraina 1918-1921, Warszawa 1999. 
4 P. Чорненький, Табір для інтернованих осіб у Косачеві в Коломиї в період польсько-україн-

ської війни 1918-1919 рр., [w:] Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w II Rzeczypospolitej…, s. 31. 



Garnizon Kołomyja w latach 1919-1939 

 

 

99 

(34%), 14,5 tys. – wyznanie mojżeszowe (45,7%), 5,7 tys. – grecko-katolickie (18%), 

0,7 tys. – inne (2,2%)5. Kolejny spis powszechny przeprowadzony w 1931 roku wyka-

zał, że Kołomyja zamieszkana była przez 33,8 tys. mieszkańców i zajmowała po-

wierzchnię 40,51 km². Wyznanie rzymsko-katolickie zadeklarowało 12,5 tys. osób 

(36,9%), mojżeszowe – 14,3 tys. (42,3%), grecko-katolickie – 6,2 tys. (18,3%), zaś inne 

– 0,7 tys. (2%). Język polski jako ojczysty równolegle deklarowało niemal 22 tys. 

mieszkańców (65%), hebrajski – 6,8 tys. (20,1%), ukraiński i ruski – 3,7 tys. (10,9%)6. 

Powyższe różnice wynikać mogą z faktu, że inteligencja żydowska, mimo kultywowa-

nia wiary przodków, na co dzień używała języka polskiego. Z kolei w odniesieniu do 

różnicy w liczbie Ukraińców, wynikać to może z licznych małżeństw mieszanych.  

Fotografia 1. 

Wkroczenie Wojska Polskiego do Kołomyi (23 sierpnia 1919 roku) 

 
Źródło: Zbiory autora. 

Ciekawych danych statystycznych odnoszących się do Kołomyi dostarcza „Ty-

godnik Pokucki Zjednoczenie” w numerze z 1934 roku. Zgodnie z zawartymi tam da-

nymi, liczba mieszkańców miasta wynosiła 43 377. Wiadomo także, że w mieście funk-

cjonowało 9 świątyń: 3 rzymsko-katolickie, 2 grecko-katolickie, 2 ewangelickie, 1 pra-

wosławna i 1 synagoga. Poza tym mieściło się tu 10 banków, 6 aptek, 2 szpitale, 7 hoteli, 

2 kina, 2 kawiarnie, 3 cukiernie, 3 restauracje „I” kategorii oraz 1 łaźnia. Urzędów pań-

stwowych różnego rodzaju wykazano – 14 (w tym magistrat, starostwo, sądy okręgowy 

i grodzki), szkół średnich – 7 (4 żeńskie, 2 męskie i 1 koedukacyjna), szkół zawodowych 

                                                 
5 „Statystyka Polski”, t. XXVIII, Warszawa 1927, s. 31-32. 
6 „Statystyka Polski”, seria B, z. 8-f, Warszawa 1933, s. 10; Wyniki ostateczne opracowania spisu 

ludności z dn. 9 XII 1931 r. w postaci skróconej dla wszystkich województw, powiatów i miast powyżej 

20000 mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1938, pkt. XVI 4b. 
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– 4, szkół powszechnych – 10 (6 męskich, 3 żeńskie i 1 koedukacyjna). Warte odnoto-

wania jest także to, iż w rzeczonym 1934 roku ukazywało się w mieście aż 12 tytułów 

prasowych, przy czym 4 były polskie, 6 ukraińskich i ruskich oraz 2 żydowskie (czę-

stotliwości nie określono)7. 

Pojawiająca się różnica w ilości mieszkańców w ciągu tak krótkiego czasu (po-

między 1931 a 1934 rokiem), choć jest niejasna, może mieć wytłumaczenie w tym, że 

podczas obydwu spisów, spory odsetek ludzi bez wykształcenia lub stałego zameldo-

wania, unikał poddania się spisowi. Choć trudno stwierdzić, skąd autor artykułu praso-

wego czerpał dane, wątpliwym wydaje się, aby z premedytacją dopuszczał się modyfi-

kacji danych, które lokalna społeczność była przecież w stanie choć w przybliżeniu 

zweryfikować. Poza tym, podobna liczba mieszkańców (43 600) pojawia się także 

w publikacji wojskowej z epoki, będącej w posiadaniu autora, której tytułu oraz roku 

wydania (najprawdopodobniej był to 1930 lub 1931 rok) – ze względu na zniszczenie 

pierwszych stron – autor nie jest w stanie ustalić. Liczbę 41 097 mieszkańców podaje 

z kolei Księga adresowa Rzeczypospolitej Polskiej wydana w 1929 roku, a więc jeszcze 

przed drugim spisem powszechnym. Wiele zatem wskazuje, że miasto liczyło zdecydo-

wanie więcej mieszkańców, niż podawały to oficjalne statystyki8.  

Choć trudno jednoznacznie stwierdzić, jaka była liczba mieszkańców Kołomyi 

w przededniu wybuchu II wojny światowej, z pewnością dość jednoznacznie można 

określić to miasto mianem trialistycznego, tj. polsko-ukraińsko-żydowskiego, w którym 

przez stulecia wszystkie trzy nacje żyły dość zgodnie. 

Kołomyja należała do tej grupy miast, w której niemal 1/3 (31,9%) mieszkańców 

stale utrzymywała się z górnictwa i przemysłu. Wynikało to z faktu występujących 

w tych okolicach złóż ropy naftowej, a co za tym idzie istnienia zakładów zajmujących 

się jej wydobyciem i obróbką. Niemal 1/5 ludności (19,3%) zajmowała się z kolei han-

dlem i ubezpieczeniami. Niemal identyczne było zatrudnienie mieszkańców w rolnic-

twie (9,7%) oraz komunikacji i transporcie (8,4%). Pozostała 1/3 mieszkańców utrzy-

mywała się z pracy w innych zawodach9.  

Koszty życia w Kołomyi były zdecydowanie niższe niż we Lwowie czy Stanisła-

wowie, nie mówiąc już o Warszawie. Przyjmując koszty żywności w stolicy jako 100%, 

w 1928 roku we Lwowie wynosiły one 89%, w Stanisławowie – 84%, natomiast w Ko-

łomyi – 78%. W 1932 roku, koszty te uległy zwiększeniu jedynie w przypadku Lwowa 

– 92% i Stanisławowa – 87%, w Kołomyi pozostały zaś niezmienne10. 

Ceny podstawowych produktów żywnościowych w Kołomyi na przełomie dru-

giej i trzeciej dekady XX wieku nie były zatem wygórowane. Przykładowo w 1932 roku 

średnio 1 kg mąki żytniej kosztował 0,21 zł, 1 kg kaszy jęczmiennej – 0,40 zł, 1 kg 

ziemniaków – 0,55 zł, 1 l mleka – 0,20 zł, natomiast 1 kg fasoli – 0,16 zł. O ile wyna-

grodzenia żołnierzy zawodowych oraz urzędników państwowych wahały się od 100 aż 

                                                 
7 „Tygodnik Pokucki Zjednoczenie” 1934, nr 42 z 14 X, s. 4. 
8 Księga adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 

1926/27, Warszawa 1926, s. 1786. 
9 Wyniki ostateczne opracowania spisu ludności z dn. 9 XII 1931 r…, pkt. XVI-4b. 
10 Kalendarz Ziem Wschodnich na rok 1935, red. W. Wasung, Warszawa 1934, s. 87. 
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do 1 000 zł (w zależności od stanowiska i wynikających z tego tytułu dodatków), o tyle 

robotnicy zarabiali średnio od 60 do 100 zł11.  

Warto także dodać, że ludność miast w których stacjonowały jednostki Wojska 

Polskiego mogła liczyć na możliwość osiągania dodatkowych dochodów poprzez 

świadczenie różnych usług na rzecz armii (budowy, remonty, dostarczanie artykułów 

spożywczych, materiałów budowlanych itp.). Odgórnie ustalone były stawki płac za 

prace o charakterze budowlanym. W 1932 roku, w przypadku garnizonu kołomyjskiego, 

wykwalifikowani robotnicy oraz fachowi pomocnicy mogli liczyć na zarobki godzi-

nowe wahające się od 0,70 zł do 0,95 zł, natomiast robotnicy niewykfalifikowani od 

0,70 zł do 0,79 zł. W przypadku miast takich jak Kołomyja były to zarobki dość atrak-

cyjne, większość małych i średnich firm nie była bowiem w stanie zaoferować podob-

nych stawek. Warto podkreślić, ze wolny rynek powodował, iż realizacja zamówień nie 

była zarezerwowana wyłącznie dla Polaków. Zachowane dokumenty wskazują, że naj-

więcej zamówień składanych przez armię realizowały firmy polskie bądź żydowskie, 

rzadziej ukraińskie12. Jak zatem widać, pobyt wojska w mieście wiązał się dla miesz-

kańców z licznymi korzyściami natury gospodarczej. 

Oddziały, instytucje oraz obiekty wojskowe w Kołomyi 

Garnizon Kołomyja nie należał do dużych. Na terenie miasta w okresie między-

wojennym dyslokowano na stałe: 49. pułk piechoty (pp) (od 1938 roku pod nazwą 

49. Huculski Pułk Strzelców [hps]), I dywizjon 11. pułku artylerii polowej (od 1931 

roku – 11. pułk artylerii lekkiej [pal]) oraz pluton żandarmerii (będący częścią składową 

6. dywizjonu żandarmerii). Terytorialnie garnizon Kołomyja położony był na terenie 

Okręgu Korpusu nr VI (OK VI), którego dowództwo mieściło się we Lwowie. 

Obok poszczególnych z wymienionych pułków w mieście swoją siedzibę miały 

także różne instytucje administracji wojskowej (często likwidowane bądź przekształ-

cane w okresie międzywojennym). Do najważniejszych zaliczyć można Powiatową Ko-

mendę Uzupełnień (PKU) (od 1927 roku w Kołomyi istniały dwie takie komendy – 

oddzielna dla miasta i powiatu kołomyjskiego oraz powiatu horodenieckiego, oddzielna 

zaś na powiatów kosowskiego i śniatyńskiego), Komendę Uzupełnień Koni, Garnizo-

nową Izbę Chorych czy Wojskowy Zakład Gospodarczy. W latach późniejszych po-

wyższe instytucje ulegały przekształceniom bądź likwidacjom. W 1927 roku w miejsce 

zlikwidowanej wcześniej Komendy Uzupełnień Koni powstał Rejonowy Inspektorat 

Koni. Garnizonową Izbę Chorych zlikwidowano w 1931 roku i od tej pory w Kołomyi 

funkcjonowały jednie pułkowe izby chorych. Wojskowy Zakład Gospodarczy przestał 

istnieć w I połowie lat 20-tych, a jego miejsce zajęła Filia Rejonowego Zakładu Gospo-

darczego w Stanisławowie. Wspomniane PKU w 1938 roku przemianowano w Ko-

mendy Rejonu Uzupełnień (KRU)13.  

                                                 
11 A.A. Ostanek, Wydarzenia 1930 roku w Małopolsce Wschodniej a bezpieczeństwo II Rzeczypo-

spolitej, Warszawa 2017, s. 32-35. 
12 Idem, VI Lwowski Okręg Korpusu…, s. 85. 
13 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), sygn. I.303.3.6. Formacje dyslokowane na terenie 

OK VI w dniu 9 VI 1922 r.; Dziennik Rozkazów (dalej: Dz. Rozk.) Ministerstwa Spraw Wojskowych 



Adam A. Ostanek 

 

 

102 

Ciekawostkę może stanowić także fakt, że przy ul. Jagiellońskiej 33 mieściło się 

Koncesjonowane Biuro Porad w Sprawach Wojskowych i Poborowych. Biuro praco-

wało codziennie, a w przypadku ubogich interesantów, porad ustnych udzielało nieod-

płatnie14. 

Warte nadmienienia jest także to, że w 1938 roku zainicjowano w Kołomyi za-

wiązano Komitet Budowy Domu Rezerwisty, którego protektorem został wojewoda sta-

nisławowski – gen. Stefan Pasławski. Ze względu na wybuch wojny, inicjatywa powyż-

sza pozostała jedynie na etapie planowania i zbiórki środków za pomocą sprzedaży spe-

cjalnych znaczków15. 

Komendantem garnizonu kołomyjskiego był każdorazowo najstarszy rangą ofi-

cer w mieście. W przypadku Kołomyi, był to zawsze dowódca 49. pp/hps. W okresie 

międzywojennym pułkiem dowodzili kolejno: ppłk/płk Bernard Mond (1921-1927), 

ppłk/płk dypl. Maksymilian Milan-Kamski (1927-1929), płk Kazimierz Rybicki (1929-

1930), ppłk dypl. Zygmunt Grabowski (1930-1938), płk dypl. Władysław Ziętkiewicz 

(1938), ppłk dypl. Czesław Kopański (1938-1939) oraz ppłk dypl. Karol Hodała 

(1939)16. 

Krótko, bo tylko półtora roku (luty 1925 roku – II połowa 1926 roku) działała 

w Kołomyi Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii. Jej likwidacja związana była ze 

stworzeniem ośrodka centralnego tego typu we Włodzimierzu Wołyńskim17.  

Na terenie garnizonu kołomyjskiego z pewnością działały także Fundusz Kwate-

runku Wojskowego, spółdzielnia pułkowa 49. pp/hps (najprawdopodobniej już od 1921 

roku) oraz spółdzielnia I dywizjonu 11. pap/pal (od 1930 roku).  

O działalności pierwszej z instytucji niestety nie wiadomo wiele. Namacalnym 

efektem jej prac jest zachowany do dziś dnia blok podoficerski Funduszu, znajdujący 

się obok Koszar Jagiellońskich. Jego budowę rozpoczęto 29 września 1937 roku, nato-

miast oddano do użytku w 1938 roku. Miał najprawdopodobniej 7 673 m³. Znajdowały 

się tam 24 mieszkania (72 izby). Autorem projektu bloku był znany architekt – prof. Jan 

Bagieński (1883-1967), będący w latach 1921-1966 wykładowcą Politechniki Lwow-

skiej (nie wyjechał ze Lwowa po 1945 roku)18. 

Nieco więcej danych zachowało się w przypadku działalności spółdzielni. Wska-

zanie dokładnego momentu powołania do życia spółdzielni 49. pp/hps jest trudne do 

ustalenia. Wiadomo jednak, że już w połowie lat 20-tych istniała ona,  mając raczej 

nienajgorsze obroty i dochody, skoro nie była wymieniona wśród najsłabszych w tym 

                                                 
(dalej: MSWojsk.) 1927, nr 28 z 14 X, poz. 350; Dziesięciolecie wojsk VI Okręgu Korpusu, Lwów 1928, 

s. 10-12; R. Brykowski, 49 huculski pułk strzelców, Pruszków 1992, s. 3; P. Zarzycki, 11 karpacki pułk 

artylerii lekkiej, Pruszków 2004, s. 8. 
14 „Gazeta Kołomyjska” 1932, nr 52 z 24 XII, s. 2. 
15 CAW, sygn. I.391.2.130. Odezwa Komitetu Budowy Domu Rezerwisty w Kołomyi. 
16 A.A. Ostanek, VI Lwowski Okręg Korpusu…, s. 266. 
17 K. Bar, Akta szkół wojskowych piechoty, kawalerii i artylerii z lat 1918-1939, „Biuletyn Wojsko-

wej Służby Archiwalnej” 1971, nr 3, s. 70. 
18 Vide: Sprawozdanie Funduszu Kwaterunku Wojskowego 1927-1939, Warszawa 1938, s. XXV, 

5, 69. 
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okresie. Połowa lat 30-tych przyniosła likwidację mniej rentownych spółdzielni pozo-

stawiając na terenie okręgu jedynie 10 spółdzielni pułkowych. Z pewnością jedną z nich 

była spółdzielnia 49. pp/hps, co może świadczyć o jej dobrym prowadzeniu19.  

Mapa 1. 

Mapa Kołomyi z oznaczeniem obiektów wojskowych na terenie miasta 

 
Źródło: Opracowanie własne na podkładzie mapy WIG: P54 S40 Kołomyja, Warszawa 1933. 

Spółdzielnię 11. pap/pal zarejestrowano w Sądzie Okręgowym w Kołomyi pod 

nazwą „Spółdzielnia Spożywcza I dywizjonu 11. pap z odpowiedzialnością udziałami 

w Kołomyi” dopiero w dniu 20 grudnia 1930 roku. Zachowany statut spółdzielni okre-

ślał, że jej członkami mogli zostać wszyscy żołnierze odbywający służbę w dywizjonie 

skoszarowanym w Kołomyi. Wpisowe wynosiło 1 zł oraz zobowiązywało do zakupu 

minimum 1 udziału w kwocie 15 zł (szeregowi niezawodowi 10% tej kwoty). To wpły-

wało z kolei na sumę minimalnych zakupów, jakie dany członek musiał zrealizować 

w sklepach spółdzielni w ciągu roku (minimum dwukrotność udziału). Władze spół-

dzielni tworzyły Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie. Przewodniczącym 

                                                 
19 A.A. Ostanek, Działalność spółdzielcza Wojska Polskiego na terenie Małopolski Wschodniej 

w latach 1921-1939, [w:] Historia społeczna – kultura – spółdzielczość. Studia i szkice dedykowane prof. 

dr hab. Zofii Chyrze-Rolicz, red. J. Gmitruk, G. Korneć, P. Matusak, Siedlce 2014, s. 511-513. 
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Rady Nadzorczej w momencie powstania spółdzielni był kpt. Marian Siewiński, nato-

miast szefem Zarządu – por. Karol Dukowicz20. 

W garnizonie w latach 30-tych działało także koło „Rodziny Wojskowej” oraz 

„Wiarus”, których zadaniem była integracja kadry oficerskiej i podoficerskiej oraz ich 

rodzin. Poza szeregiem sekcji zajęciowych dla kobiet (żon kadry), koło niezwykle ak-

tywnie uczestniczyło w pracach społecznych, organizując liczne imprezy z okazji świąt 

zarówno państwowych, jak i kościelnych. Warto podkreślić, że obydwie organizacje nie 

były hermetycznie zamknięte – na każdym kroku starano się do licznych inicjatyw wcią-

gać szersze warstwy społeczne, o czym będzie mowa dalej21. 

Jak nietrudno się domyślić, na potrzeby wszystkich z wymienionych instytucji 

niezbędne były właściwe obiekty. Tych w Kołomyi było dużo – zarówno państwowych 

i gminnych, jak również prywatnych. Z pozoru pozwalało to na swobodne rozlokowanie 

poszczególnych instytucji i oddziałów wojskowych, w rzeczywistości jednak powodo-

wało, że choćby 49. pp/hps był niesamowicie rozdrobniony, zajmując aż pięć różnych 

obiektów na terenie miasta. Przy al. Wolności znajdowały się Koszary Poniatowskiego 

(dawniej Żółte), które zajmował 49. pp/hps (wraz z dowództwem pułku oraz dowódz-

twem garnizonu), Garnizonowa Izba Chorych oraz Kasyno Podoficerskie. Z kolei przy 

ul. Czarnieckiego znajdowały się Koszary Piłsudskiego (dawniej Hallera, zwane jesz-

cze wcześniej – Czerwonymi), które także zajmował 49. pp/hps. Mieściła się tu również 

PKU/KRU Kołomyja I oraz magazyny pułkowe. Koszary Rohatyna mieszczące się przy 

ul. Paderewskiego także należały do pułku piechoty. Koszary Jagiellońskie, które znaj-

dowały się przy ul. Jagiellońskiej zajmowała PKU/KRU Kołomyja II i pluton żandar-

merii. Działała w nich także łaźnia miejska, a obok istniało boisko sportowe. Przy 

ul. Folwarcznej (przemianowanej później na Wincentego a Paolo) znajdowały się Ko-

szary Dąbrowskiego, które w całości zajmował I dywizjon 11. pap/pal. Dawne koszary 

kawalerii przy ul. Jagiellońskiej (dawna wieś Kosaczów) częściowo zamieniono na 

mieszkania oficerskie, urządzając tu m.in. szkołę powszechną dla dzieci kadry oficer-

skiej. Pozostałe obiekty wykorzystywano jako magazyny, zaś przestrzeń za budynkami 

służyła jako miejsce ćwiczeń żołnierzy. Przy ul. Ewangelickiej znajdował się z kolei 

kompleks magazynów oraz piekarnia wojskowa, zaś na przedmieściu Wierbiąż (nad 

Prutem) znajdowała strzelnica garnizonowa. Magazyn amunicyjny znajdował się w po-

łożonej 7 km na północny-zachód od centrum Kołomyi miejscowości Szeparowce22. 

Garnizon kołomyjski, choć należący do średniej wielkości, posiadał cechę, która 

go wyróżniała na tle innych w Polsce. Wyróżnikiem tym był 49. pp/hps – pułk niepo-

wtarzalny, który w ciągu dwudziestolecia międzywojennego stał się także w całej Pol-

sce rozpoznawalny. Z tego względu warto przybliżyć jego historię. 

                                                 
20 Statut Spółdzielni Spożywczej I/11. pap w Kołomyi, Kołomyja 1931, s. 3-7, 16. 
21 R. Brykowski, 49 huculski pułk strzelców…, s. 15. 
22 Dz. Rozk. Dowództwa Okręgu Korpusu VI (dalej: DOK VI) 1922, nr 22 z 6 III, poz. 11; 

Dz. Rozk. DOK VI 1922, nr 78 z 15 VII, poz. 20; R. Brykowski, 49 huculski pułk strzelców…, s. 14. Z za-

chowanej dokumentacji dotyczącej obiektów wojskowych w Kołomyi z 1931 r. wynika, że jedne z koszar 

nosiły imię gen. Mieczysława Norwid-Neugebaura. Autorowi nie udało się jednak jednoznacznie ustalić 

o które koszary chodziło, choć niewykluczone, że były to Koszary Rohatyna. 
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Historia pułku zaczęła się w Armii Polskiej we Francji, w styczniu 1919 roku, 

kiedy połączeniu uległy trzy polskie kompanie instrukcyjne. W kwietniu, w wyniku 

przejęcia całości sprzętu po rozformowanym rezerwowym pułku francuskim, stwo-

rzono pułk instrukcyjny w ramach polskiej dywizji. Oddział w dużej mierze składał się 

z ochotników, pochodzących z Pokucia i Huculszczyzny, co zaważyć miało w przyszło-

ści na jego pokojowym funkcjonowaniu. Na ziemie polskie pułk przetransportowany 

został na przełomie maja i czerwca 1919 roku. W okresie grudzień 1919 roku – paź-

dziernik 1920 roku oddział brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej na froncie połu-

dniowo-wschodnim. W międzyczasie zmieniano jego numerację – we wrześniu 1919 

roku występował z numerem 40., a od marca 1920 roku – już jako 49. pułk piechoty 

strzelców kresowych23.  

Fotografia 2. 

Koszary Czerwone (1913 rok) 

 
Źródło: Biblioteka Narodowa (dalej: BN), sygn. Poczt.15183. 

W toku przejścia Wojska Polskiego na organizację pokojową zapoczątkowaną 

jesienią 1921 roku, oddziałowi wyznaczono – nie przez przypadek – Kołomyję, jako 

miejsce stałej dyslokacji. Przydzielono go jednocześnie do składu 11. Dywizji Piechoty 

(DP), której dowództwo znajdowało się w Stanisławowie.  

Pułk tworzyły: dowództwo, batalion sztabowy, trzy bataliony piechoty oraz kadra 

batalionu zapasowego. Dowództwo pułku z kolei składało się z dowódcy, drużyny do-

wódcy oraz plutonów łączności i pionierów, natomiast batalion sztabowy – z kompanii 

specjalnej oraz kompanii ciężkich karabinów maszynowych. Każdy z trzech batalionów 

                                                 
23 R. Brykowski, 49 huculski pułk strzelców…, s. 5-13; J. Fuglewicz, Zarys historii wojennej 49-go 

pułku piechoty, Warszawa 1929, s. 3-5. 
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piechoty posiadał również dowództwo, drużynę dowódcy, trzy kompanie strzeleckie 

oraz jedną kompanię karabinów maszynowych i broni towarzyszących. Kompanie 

strzeleckie z kolei, poza dowództwem i drużyną dowódcy, dzieliły się na trzy plutony 

piechoty (każdy po trzy drużyny), patrol sanitarny oraz sekcję administracyjną. Kom-

pania karabinów maszynowych i broni towarzyszących składała się z dowództwa, dru-

żyny dowódcy, dwóch plutonów karabinów maszynowych i jednego plutonu broni to-

warzyszącej24.  

Ze względu na miejsce dyslokacji pułki dzielono etatowo na typy. Wpływało to 

na liczebność oddziału. Omawiany pułk przez cały okres międzywojenny funkcjonował 

w oparciu o typ zwykły (normalny, niewzmocniony). W latach 20-tych stan etatowy 

pułku tego typu wynosił 1 422 żołnierzy (54 oficerów, 355 podoficerów i 1 013 szere-

gowych). W przypadku pojedynczego batalionu piechoty dawało to 408 żołnierzy 

(14 oficerów, 100 podoficerów i 294 szeregowych)25. W rzeczywistości jednak zawsze 

był on z różnych względów niższy. Przykładowo w dniu 4 grudnia 1928 roku – zgodnie 

z zachowanym wykazem – pułk liczył łącznie 965 żołnierzy w tym 43 oficerów, 

113 podoficerów zawodowych, 17 podoficerów nadterminowych, 517 szeregowych 

starszego rocznika oraz 275 rekrutów26. 

W 1930 roku przeprowadzono reorganizację piechoty, co wpłynęło także na ko-

łomyjski pułk piechoty. Wyróżniono 3 typy etatowe pułków, przy czym 49. pp/hps po-

nownie zakwalifikowano do typu niewzmocnionego (typ I). Zgodnie z etatem, pułk li-

czyć miał 56 oficerów, 198 podoficerów i 1 200 szeregowców (razem 1 454), przy wcie-

leniu rocznym ok. 600 żołnierzy. W okresie zimowym pułk posiadał batalion starszego 

rocznika, batalion szkolny i skadrowany, w okresie letnim zaś batalion starszego rocz-

nika i dwa bataliony poborowych. W pułku zorganizowano też specjalną kompanię dla 

„spóźnionych”. Szkoliła ona rekrutów dla potrzeb całego dowództwa OK VI. Żołnierze 

ci wcześniej, z różnych przyczyn, opóźnili swoje stawiennictwo w macierzystej jedno-

stce27. Nie odnaleziono dokumentów ilustrujących faktyczny stan pułku, choć należy 

podejrzewać, iż faktycznie był on niższy.  

Odnośnie I dywizjonu 11. pap/pal, to był on oczywiście zdecydowanie mniej li-

czebny. Wiadomo na pewno, że w styczniu 1928 roku dokładny stan żołnierzy tego 

pododdziału wynosił 11 oficerów, 24 podoficerów i 205 szeregowców28. 

Powyższe liczby pozwalają stwierdzić, że na stałe w garnizonie Kołomyja, wraz 

z żandarmerią, przebywało średnio od około 1 250 do 1 750 żołnierzy, przy czym liczba 

                                                 
24 M. Cieplewicz, Organizacja, wyposażenie i wyszkolenie broni głównych Wojska Polskiego w la-

tach 1921-1939, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1990, t. 33, s. 273; Z. Jagiełło, Piechota 

Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 2005, s. 50-55. 
25 CAW, sygn. I.300.28.13. Organizacja pułku piechoty na stopie pokojowej z 21 II 1924 r. 
26 CAW, sygn. I.313.11.70. Odpowiedzi dowódcy 49. pp na kwestionariusz dowództwa 11. DP 

z 4 XII 1928 r. – stan faktyczny oficerów, podoficerów i nadterminowych oraz szeregowych starszego 

rocznika i rekrutów. 
27 Z. Jagiełło, Piechota Wojska Polskiego…, s. 63-65, 67; A.A. Ostanek, VI Lwowski Okręg Kor-

pusu…, s. 193. 
28 P. Zarzycki, 11 karpacki pułk artylerii lekkiej…, s. 18. 
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najniższa dotyczy wykazanego stanu oddziałów w 1928 roku (a więc braków etato-

wych), wyższa z kolei sytuacji, w której mają one stany etatowe bądź zbliżone do takich. 

Fotografia 3. 

Kadra oficerska jednego z batalionów 49. pp/hps (1930 rok) 

 
Źródło: Zbiory autora. 

Warunki lokalowe, w jakich przyszło przebywać żołnierzom tak zawodowym, 

jak i służby zasadniczej, nie były najlepsze, choć przyznać trzeba, że w przeciwieństwie 

choćby do Lwowa, Stanisławowa czy Tarnopola, wojna nieco łagodniej obeszła się 

z Kołomyją. Przejęte koszary nie były w najlepszym stanie na początku lat 20-tych, 

jednak sukcesywnie je remontowano, a z czasem także modernizowano. 

Zachowana dokumentacja pozwala stwierdzić, że kadra zawodowa – tak oficer-

ska, jak i podoficerska – cierpiała w Kołomyi na brak mieszkań służbowych i zmuszona 

była do ich wynajmu. Przykładowo w 1928 roku na 43 oficerów (w tym tylko 13 kawa-

lerów) oraz 52 podoficerów żonatych (razem 95 osób z rodzinami) zaledwie 21 rodzin 

oficerskich i podoficerskich korzystało z kwater wojskowych. Wszystkie one były jed-

nak wilgotne, brak było w nich kanalizacji oraz nie posiadały żadnych pomieszczeń na 

opał. Dodatkowo połowa wojskowych lokali mieszkalnych była zagrzybiona. Reszta 

kadry wynajmowała kwatery prywatne, bowiem władze miejskie chronicznie nie wy-

wiązywały się z ustawowego obowiązku zapewnienia kwater dla kadry. Miesięczny 

czynsz za mieszkanie w Kołomyi wahał się wówczas w granicach 40-50 zł, co uzna-

wano za ceny wygórowane. Z tego względu w kolejnych latach planowano wybudowa-

nie odpowiednich bloków mieszkalnych dla kadry oficerskich i podoficerskiej29. Jak 

                                                 
29 CAW, sygn. I.313.11.70. Odpowiedzi dowódcy 49. pp na kwestionariusz dowództwa 11. DP 

z 4 XII 1928 r. – pomieszczenia. 
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wiadomo, blok mieszkalny dla podoficerów udało się ukończyć dopiero w 1938 roku, 

bloku dla oficerów nigdy nie wybudowano.  

Bardzo ciekawych informacji dotyczących stanu obiektów koszarowych oraz sy-

tuacji ogólnej w garnizonie dostarczają raporty z inspekcji dowódcy 11. DP oraz in-

spekcji sanitarnej całego garnizonu. Inspekcja 49. pp/hps miała miejsce 30 maja 1930 

roku, natomiast kontrola sanitarna w marcu 1931 roku. Na ich podstawie wiadomo, że 

budynek dowództwa 49. pp/hps został wówczas świeżo wyremontowany, przez co za-

czął odpowiadać przeznaczeniu. W dość dobrym stanie były także znajdujące się obok 

obiekty przeznaczone dla żołnierzy. Jedyne zastrzeżenia budził stan toalet oraz brak 

wentylacji w kuchni. W przypadku Koszar Jagiellońskich pozytywnie oceniono jedynie 

stan budynku mieszczącego PKU Kołomyja I, obiektu zajmowanego przez pluton żan-

darmerii oraz stajnie. Budynek łaźni wymagał natychmiastowego remontu, kuchnia 

była w złym stanie i nie odpowiadała potrzebom, toalety zaś nie spełniały żadnych norm 

sanitarnych. W przypadku Koszar Hallera jedynie toalety oceniono jako wymagające 

remontu. Koszary Poniatowskiego oceniono jako spełniające wymagane normy mini-

malne. Zajmowane przez I dywizjon 11. pap/pal Koszary Dąbrowskiego oceniono cał-

kiem nieźle wskazując, że w ostatnim czasie zostały one zelektryfikowane, choć prąd 

wykorzystywano w bardzo ograniczonym zakresie. Remontu wymagała przede wszyst-

kim instalacja wodno-kanalizacyjna. Zdecydowanie pozytywnie, pomimo drobnych 

uwag, oceniono stan wyremontowanej Garnizonowej Izby Chorych oraz Kasyna Podo-

ficerskiego. Negatywnie oceniono ogólnie pojęty porządek koszarowy wskazując, że 

teren poszczególnych obiektów wojskowych jest źle zabezpieczony i niedostatecznie 

ochraniany. Na podstawie ocen obydwu osób, jakie inspekcjonowały garnizon można 

stwierdzić, że największym problemem wszystkich obiektów koszarowych był zły, 

bądź wręcz bardzo zły, stan umywalni i toalet. Stan kuchni pododdziałowych oceniono 

tylko nieco lepiej podkreślając, że brak było w nich wentylacji, przez co były one cały 

czas brudne. Sporym problemem było także właściwe zabezpieczenie terenów podle-

głych wojsku przed dostępem osób postronnych, co wynikało z braku przepisowych 

ogrodzeń30. 

Swoistym uzupełnieniem powyższych informacji jest, pochodzący z 1939 roku, 

opis stanu Koszar Dąbrowskiego. Pozwala on zauważyć pewne zmiany na przestrzeni 

ośmiu lat: 

Koszary I dyonu 11 pal w Kołomyi usytuowane były około 2 km od miasta. 

Stanowiły zamknięty i ogrodzony rejon (ok. 5 ha) przy utwardzonej ulicy, jakieś 

500 m od rzeki Prut. Budynki głównie murowane, centralny przy bramie wyjścio-

wej, 2-piętrowy – tam mieściły się izby żołnierskie, kancelarie szefów poszczegól-

nych baterii i świetlica. Całość oświetlona elektrycznie, zaopatrzona w wodo-

ciągi i skanalizowana. Stajnie w bardzo dobrym stanie murowane […], magazyn 

mob[ilizacyjny] murowany – duży. […] Kanonierzy spożywali posiłki w salach 

                                                 
30 CAW, sygn I.313.70. Uwagi z inspekcji 49. pp przeprowadzonej 30 V 1930 r. z 2 VI 1930 r.; 

CAW, sygn. I.313.11.75. Raport z inspekcji sanitarnej garnizonu Kołomyja za marzec 1931 r. 
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sypialnych ok. 20 osób w jednej. […] W środku [koszar znajdował się – A.A.O.] 

duży plac ćwiczebny31. 

Powyższy fragment pokazuje, że warunki lokalowe I dywizjonu w przede dniu 

wybuchu wojny były dość dobre. W koszarach brak było jedynie łaźni i kasyna oficer-

skiego. Brak jest niestety podobnych opisów, odnoszących się do obiektów zajmowa-

nych przez 49. pp/hps. 

Fotografia 4. 

Koszary Rohatyna (1910 rok) 

 
Źródło: BN, sygn. Poczt.15185. 

Zasadniczym zadaniem wojska było oczywiście przede wszystkim szkolenie ko-

lejnych roczników żołnierzy. Na tym polegała codzienna organizacja życia służbowego 

żołnierzy. Dla poszczególnych rodzajów broni, zakres szkoleń regulowały właściwe re-

gulaminy, choć należy pamiętać, że w sytuacjach problemów z właściwym zapleczem 

koszarowym, przełożeni po prostu na miarę swoich możliwości i jakości obiektów ja-

kimi dysponowali, starali się zgodnie z wymogami, wyszkolić kolejne roczniki żołnie-

rzy. 

Pobór do wojska odbywał się w II Rzeczypospolitej dwa razy w roku – wiosną 

i jesienią. Z biegiem czasu pobór wiosenny nabrał charakteru poboru głównego, nato-

miast jesienny – pomocniczego, służącego uzupełnieniom braków. Służba zasadnicza 

trwała w piechocie i artylerii półtora roku, natomiast w kawalerii dwa lata. Cały okres 

służby podzielony był na poszczególne podokresy w których realizowano kolejne etapy 

wyszkolenia32. 

                                                 
31 P. Zarzycki, 11 karpacki pułk artylerii lekkiej…, s. 9. 
32 Dziesięciolecie Odrodzenia Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928, red. H. Mościcki, W. Dzwonkow-

ski, T. Bałaban, Warszawa 1928, s. 307, 315-316, 329; H.Z. Figura, Obowiązek służby wojskowej w latach 

1918-1938 w świetle podstawowych aktów prawnych, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2009, nr 4, s. 41-
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Dla zapewnienia odpowiedniego wyszkolenia żołnierzy, przy wszystkich bra-

kach, niedostatkach i niedomaganiach występujących w koszarach, funkcjonował okre-

ślony system szkolenia praktycznego. Z tego względu pobyt żołnierzy w jednostkach 

dzielił się na etapy, podczas których realizowano określone działania. Dzięki temu, rok-

rocznie miały miejsce ćwiczenia w polu poszczególnych oddziałów (poza stałym miej-

scem dyslokacji). Realizowano to w ramach obozów ćwiczeń, na których odbywały się 

te wszystkie elementy szkolenia, które z różnych przyczyn nie mogły zostać zrealizo-

wane w koszarach. Ponadto organizowano ćwiczenia międzydywizyjne i międzybryga-

dowe określane mianem manewrów33. Miały one w jeszcze pełniejszym stopniu przy-

gotować żołnierzy do warunków bojowych i weryfikować umiejętności nabyte podczas 

szkolenia garnizonowego34. 

Pobyt żołnierzy w poszczególnych rodzajach broni powodował również nabywa-

nie różnych umiejętności. W interesującej nas w tym miejscu szczególnie piechocie 

duży nacisk kładziono na szkolenie bojowe ze szczególnym uwzględnieniem długich 

marszy oraz celności prowadzonego ognia. W przypadku artylerii z kolei, główny na-

cisk podczas szkolenia oddziałów i pododdziałów był ukierunkowany na zagadnienia 

specjalistyczne (techniczne) takie jak: wyszkolenie jeździeckie, znajomość sprzętu 

i amunicji oraz umiejętność przygotowania ognia i strzelania35. 

Zajęcia służbowe stanowiły element obowiązkowy dla wszystkich żołnierzy. 

W teorii nie powinny się one różnić w żaden sposób w odniesieniu do wszystkich jed-

nostek danego rodzaju broni, w praktyce jednak bywało różnie. Zachowana dokumen-

tacja, dotycząca realizacji całości zadań służbowych (służba wartownicza, szkolenia, 

stan sanitarny, wyżywienie etc.) pozwala zauważyć jak sprawy te kształtowały się 

w Kołomyi.  

Przykładowo niespodziewana inspekcja pełniącego obowiązki dowódcy 11. DP 

– płk. Stanisława Wrzalińskiego w garnizonie kołomyjskim w dniach 11 i 12 stycznia 

1924 roku wykazała, że w 49. pp/hps (który kontrolowany był jako pierwszy), warty 

prowadzone były wzorowo, dokumentacja wypełniana na czas i zgodnie z wytycznymi, 

                                                 
62; L. Wyszczelski, Wojsko Polskie w latach 1918-1921, Warszawa 2006, s. 241-242; idem, W obliczu 

wojny. Wojsko Polskie 1935-1939, Warszawa 2008, s. 230-232. Całościowo kwestię służby wojskowej 

regulowały ustawy: O powszechnym obowiązku służby wojskowej z 23 V 1924 r. wraz z późniejszymi 

zmianami (vide: Dz.U. 1924, nr 61, poz. 609; Dz.U. 1928, nr 46, poz. 458; Dz.U. 1933, nr 60, poz. 455), 

oraz O powszechnym obowiązku wojskowym z 9 IV 1938 r. (vide: Dz.U. 1938, nr 25, poz. 220). 
33 Poprzez ćwiczenia międzydywizyjne, międzybrygadowe i manewry należy rozumieć ćwiczenia, 

w których po jednej stronie brały udział przynajmniej dwa związki taktyczne. Do 1927 r. tak określano 

również ćwiczenia dwustronne dywizyjne, w których po każdej stronie ćwiczyła jedna dywizja, choć fak-

tycznie były to ćwiczenia dywizyjne. Szerzej vide: T. Kośmider, Toruński Inspektorat Armii w systemie 

obronnym Państwa Polskiego w latach 1921-1939, Warszawa 2009, s. 320; Z. Matuszak, Obrona opera-

cyjna w wojskowości polskiej w latach 1918-1939, Piotrków Trybunalski 2004, s. 256-257. 
34 CAW, sygn. I.371.6.20. Wytyczne wyszkolenia kontyngensu w okresie letnim na 1923 r.; Dzie-

sięciolecie Odrodzenia…, s. 518. 
35 R. Łoś, Artyleria polska 1914-1939, Warszawa 1991, s. 205-207; P. Stawecki, Wojsko Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 12 V 1926 – 12 V 1935, Warszawa 2004, s. 153-154, 164; L. Wyszczelski, Wojsko 

Piłsudskiego. Wojsko Polskie w latach 1926-1935, Warszawa 2005, s. 151, 154, 158; Zarys dziejów woj-

skowości polskiej w latach 1864-1939, red. P. Stawecki, Warszawa 1990, s. 555, 557, 562. 
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ćwiczenia natomiast prowadzone na dobrym, a w niektórych przypadkach wręcz wzo-

rowym poziomie. Spotkało się to ze złożeniem przez płk. Wrzalińskiego pochwalnego 

uznania dowódcy pułku. Wynik inspekcji I dywizjonu 11. pap, którego dowództwo po-

winno wiedzieć już o przyjeździe przełożonego do garnizonu, był skrajnie odmienny – 

oficera inspekcyjnego nie było, w salach żołnierskich panował nieład, kuchnia była 

brudna, lamy naftowe zniszczone, a kilku żołnierzy spotkano śpiących w czasie wolnym 

od zajęć na podłodze. Wyłącznie obiekty przeznaczone dla koni prowadzone były wzo-

rowo, co we wnioskach poinspekcyjnych dowódca 11. DP spuentował w następujących 

słowach: Jedynie stajnie dyonu są we wzorowym porządku i stan ten musi budzić u ludzi 

zazdrość, że nie są końmi36. 

Kolejna inspekcja przeprowadzona w lutym 1925 roku wykazała zdecydowaną 

poprawę w przypadku I dywizjonu 11. pap, podtrzymując równocześnie wcześniejszą 

dobrą ocenę 49. pp/hps. Jedyne zarzuty w przypadku obydwu formacji dotyczyły braku 

estetyki w przystrajaniu sal żołnierskich oraz pomieszczeń zajmowanych przez dowód-

ców. Całość była – według inspekcjonujących – zbyt wielobarwna, często zawierająca 

przedmioty prywatne przy jednoczesnym brak motywów pochodzących z historii Polski 

czy danej formacji37.  

Następne zachowane wyniki inspekcji przeprowadzonej w Kołomyi pochodzą 

dopiero z 1930 roku. Kontrola przeprowadzona 30 maja tego roku w 49. pp/hps ponow-

nie potwierdziła właściwy stopień dyscypliny, wykazała jednak osłabienie stanu wy-

szkolenia. Do głównych zarzutów zaliczano brak racjonalności szkolenia teoretycznego 

oraz brak szkoleń praktycznych. To ostatnie tłumaczono jednak czynnikami niezależ-

nymi od kadry, tj. dość mocno ograniczonymi możliwościami garnizonowej strzelnicy 

oraz placu ćwiczeń. Podobne wnioski wynikają z inspekcji pułku przeprowadzonej 

w dniach 20-22 listopada 1930 roku38. 

W latach 30-tych poprawie uległ stan dyscypliny i wyszkolenia w I dywizjonie 

11. pap/pal, co uwidoczniły kontrole przeprowadzane przez dowódcę 6. Grupy Artyle-

rii. Cały pułk oceniony został – w zależności od zagadnień – od dostateczne do dobrego. 

Generalnie rzecz ujmując cały pułk, a więc i I dywizjon, oceniano jako średni pod kątem 

wyszkolenia na tle pozostałych formacji tego typu. Na podstawie inspekcji Szefa We-

terynarii OK VI z jesieni 1932 roku wiadomo, że stan stajen i kondycja koni, w przy-

padku dywizjonu z Kołomyi, były cały czas bardzo dobre39. 

Kołomyjski pułk piechoty oceniano z kolei bardzo pozytywnie także w później-

szych latach trzeciej dekady XX wieku. Przykładowo inspekcja wyszkolenia przepro-

wadzona 30 i 31 marca 1933 roku dała ocenę ogólną dobrą, przy ocenach pojedynczych 

także bardzo dobrych. Ostatnie odnalezione wyniki inspekcji pochodzą z 1935 roku 

i dotyczą kontroli, która miała miejsce 21 i 22 marca. Objęła ona jedynie pluton artylerii 

                                                 
36 CAW, sygn. I.313.11.15. Rozkaz tajny dowódcy 11. DP nr 4 z 17 I 1924 r. 
37 CAW, sygn. I.313.11.15. Rozkaz tajny dowódcy 11. DP nr 3 z 20 II 1925 r., poz. 1. 
38 CAW, sygn I.313.70. Uwagi z inspekcji 49. pp z 2 VI 1930 r.; Sprawozdanie z inspekcji prze-

prowadzonej w 49. pp w Kołomyi z 25 XI 1930 r. 
39 CAW, sygn I.313.70. Wyniki inspekcji Szefa Weterynarii OK VI z 29 XII 1932 r.; P. Zarzycki, 

11 karpacki pułk artylerii lekkiej…, s. 19-20. 
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piechoty 49. pp, niemniej jednak zawarte tam oceny potwierdzają ogólne dobre noty 

całościowe pułku na przestrzeni wszystkich lat40. 

Warto pamiętać, że oddziały kołomyjskie, choć w różnych inspekcjach oceniane 

jako dobre (ale nie bardzo dobre, na co wpływ miała przede wszystkim niezgodna z wy-

mogami regulaminowymi infrastruktura, uniemożliwiająca lepsze wyszkolenie), swoje 

męstwo i wyszkolenie najdobitniej pokazały we wrześniu 1939 roku, o czym mowa 

będzie w dalszej części pracy. Potwierdza to najdobitniej, zasadność dobrych ocen jakie 

zdobywał pułk, które – w obliczu dokonań żołnierzy w wojnie – wydają się nawet za-

niżone. 

Życie codzienne wojska i ludności 

Życie służbowe stanowiło oczywiście tylko jeden z elementów szeroko pojmo-

wanego życia garnizonowego – drugą z nich, było życie pozasłużbowe. W pojęciu tym 

mieści się całość czasu wolnego od zajęć i obowiązków służbowych. Na podkreślenie 

zasługuje fakt, iż czas ten, właściwie zorganizowany i wykorzystany, mógł także posłu-

żyć lepszemu wykonywaniu obowiązków służbowych, jak i celom reprezentacyjnym 

w kontaktach z miejscową ludnością.  

Z tego względu codzienne życie pozasłużbowe także starano się, na miarę moż-

liwości, odgórnie kreować i animować. Za sprawą tych działań można było uzupełnić 

braki w nauce, przezwyciężać niewłaściwe nawyki żołnierzy, podnosić ich ogólny po-

ziom kulturalny, a finalnie zwiększać poziom obycia towarzyskiego. W tej sytuacji pla-

nowymi zajęciami pozasłużbowymi starano się objąć wszystkich lub możliwie dużą 

część żołnierzy.  

Organizowanie czasu pozasłużbowego było oczywiście odmienne i uzależnione 

od tego, kogo dotyczyło. Inaczej kształtowało się to wśród kadry, której koszary i jed-

nostka były właściwie stałym domem, a inaczej wśród żołnierzy odbywających zasad-

niczą służbę wojskową. Pobyt w armii tych ostatnich, starano się wykorzystać w celach 

oświatowych i wychowawczych. To dla nich otwierano kursy oświatowe w ramach Żoł-

nierskich Szkół Początkowych, mające pozwolić uzupełnić wykształcenie, czy kursy 

zawodowe, pozwalające zdobyć fach. Z myślą o wszystkich powoływano biblioteki 

i czytelnie, formowano grupy teatralne oraz orkiestry i chóry, a na terenie garnizonu 

oraz poszczególnych koszar otwierano kasyna i świetlice.  

Ważnym elementem życia garnizonowego było także propagowanie współza-

wodnictwa sportowego. Z myślą o tym zagadnieniu powoływano drużyny sportowe po-

szczególnych oddziałów, w których działały liczne sekcje. Codzienność pozasłużbową 

wypełniały także święta pułkowe oraz inne uroczystości o charakterze państwowym. 

Wszystkie te działania prowadzono w jednym celu – wychodząc naprzeciw wszystkim 

potrzebom ludzkim, starano się zapełniać każdą istotną sferę życia tak, aby okres służby 

                                                 
40 CAW, sygn I.313.70. Meldunek zastępcy dowódcy 11. DP do dowódcy 11. DP w sprawie kon-

troli wyszkolenia w 48., 49. i 53. pp z 10 IV 1933 r.; Sprawozdanie z inspekcji plutonów artylerii piechoty 

49. i 53. pp z 6 IV 1935 r. 
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był zarówno pożyteczny, jak również atrakcyjny. Działania te miały wpłynąć pozytyw-

nie na kreowanie osobowości żołnierza, a w perspektywie – podnosić wydatnie przy-

datność obywatela w środowisku, na które z kolei będzie on oddziaływał po zakończe-

niu służby wojskowej.  

Bardzo istotnym elementem było w tym wszystkim budowanie więzi na linii woj-

sko – miejscowa ludność. Z tego względu władze wojskowe dbały o to, aby armia brała 

udział we wszystkich uroczystościach ważnych dla mieszkańców, zapraszając równo-

cześnie do udziału w imprezach i uroczystościach wojskowych mieszkańców. 

Wszystkie z wymienionych elementów były na różną skalę realizowane w garni-

zonie Kołomyja. Wprawdzie nie w stosunku do wszystkich zachowały się kompletne 

dokumenty, to jednak już na podstawie fragmentarycznych danych można wyciągnąć 

pewne wnioski ogóle.  

Bezpośrednio po zakończeniu wojny, szczególny nacisk położono na uzupełnie-

nie braków w nauce. Dotyczyło to zarówno kadry (zawodowej i nadterminowej), jak 

i szeregowych służby zasadniczej. Jeszcze przez przejściem armii na stopę pokojową 

w wojsku przystąpiono do organizowania kursów naukowych różnych szczebli, za 

istotny punkt obierając walkę z analfabetyzmem wśród poborowych. Już od stycznia 

1921 roku zaczęto organizować trzymiesięczne kursy dla szeregowych kandydatów na 

podoficerów oświatowych, a od lutego 1922 roku trzymiesięczne kursy oświatowe dla 

wszystkich młodszych oficerów41. 

Szczególnie trudna sytuacja panowała w tej kwestii w Małopolsce Wschodniej. 

Toczące się na przestrzeni lat 1914-1920 działania wojenne przyczyniły się do przerwa-

nia nauki przez wiele osób. Władze wojskowe oceniały stopień analfabetyzmu w regio-

nie na około 20%. Finalnie konieczność szybkiego nadrobienia zaległości wśród tak 

licznej grupy żołnierzy przełożyła się na skrócenie przewidzianego pierwotnie czasu na 

kursy oświatowe dla kandydatów na oficerów i podoficerów oświatowych z trzech do 

półtora miesiąca42.  

Nie zachowały się szersze dane dotyczące prowadzenia działalności oświatowej 

wśród żołnierzy garnizonu kołomyjskiego. Wiadomo z pewnością, że tylko w latach 

1924-1925 na Kursach Metodyczno-Praktycznych dla kandydatów na oficerów oświa-

towych zarówno z 49. pp/hps jak i 11. pap/pal wyszkolono po 9 oficerów (razem 18). 

W przypadku 11. pap/pal najprawdopodobniej trzech z nich trafiło do Kołomyi, co ra-

zem daje 12 oficerów oświatowych w garnizonie mogących prowadzić zajęcia. Poza 

tym wydatnej pomocy w nauczaniu udzieliła kadra pedagogiczna Szkoły im. św. Wło-

dzimierza w Kołomyi z dyrektorem Teichmanem na czele. Powyższa liczba może 

świadczyć o tym, że potrzeby uzupełniania wiedzy wśród żołnierzy obydwu pułków 

były znaczące43.  

                                                 
41 Dz. Rozk. MSWojsk. 1921, nr 6 z 14 II, poz. 98; W. Brummer, Praca oświatowa w wojsku, 

„Bellona” 1921, t. 7, s. 617; L. Wyszczelski, Oświata, propaganda, kultura w Wojsku Polskim w latach 

1918-1945, Warszawa 2004, s. 101-102. 
42 W. Brummer, Praca oświatowa…, s. 617. 
43 Dz. Rozk. DOK VI za lata 1924-1925; Dziesięciolecie wojsk VI Okręgu Korpusu…, s. 34; 

A.A. Ostanek, Działalność oświatowa, wychowawcza oraz kulturalna w jednostkach Wojska Polskiego na 
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Warto dodać, że w II połowie lat 20-tych zmniejszono nacisk na prowadzenie 

działalności oświatowej wśród żołnierzy. Wynikało to z tego, iż działające w warunkach 

pokojowych placówki oświatowe realizowały swoje zadania. Nie zaprzestano jednak 

prowadzenia kursów zawodowych, które umożliwiały zdobycie zawodu. Egzaminy ko-

misyjne przeprowadzane na zakończenie kursów miały charakter państwowy, dlatego 

były wiążące również po zakończeniu pobytu w armii. Z zachowanych danych wia-

domo, że w latach 30-tych w garnizonie kołomyjskim organizowano kursy handlowe 

oraz weterynaryjne44. 

Prace czysto oświatowe nie stanowiły oczywiście całości działań inicjowanych 

w czasie wolnym od zajęć służbowych tym bardziej, że akcja oświatowa od II połowy 

lat 20-tych nie miała już tak szerokiego rozmachu (było to zbyteczne wobec niezakłó-

conej działalności placówek oświatowych). Ich uzupełnieniem były działania wycho-

wawcze, których natężenie wzrosło szczególnie mocno po 1926 roku.  

Pracą wychowawczą w każdym garnizonie zajmowały się z jednej strony powo-

łane do tego celu instytucje, z drugiej natomiast – w odniesieniu do żołnierzy służby 

zasadniczej – oficerowie i podoficerowie. 

Nie do końca wiadomo jak kształtowała się działalność wychowawcza w garni-

zonie kołomyjskim w I połowie lat 20-tych. Pewnym jednak jest to, że dla tego typu 

działalności brak było odpowiedniego miejsca. Z tego względu, w koszarach 49. pp 

jesienią 1927 roku przystąpiono do remontu i rozbudowy jednego z budynków na po-

trzeby oświatowe i wychowawcze. Inicjatorem działań był ówczesny dowódca pułku – 

ppłk. dypl. Maksymilian Milan-Kamski. Za kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych, 

w okresie zimowym, siłami żołnierzy i wynajętych robotników przygotowano dużą 

i nowoczesną salę teatralno-kinową mogącą pomieścić kilkaset osób. Zapewniono także 

pomieszczenia na tzw. kącik prasy. Obiekt został oddany do użytku 2 marca 1928 roku 

i nosił nazwę Domu Oświatowego45. Szybko stał się garnizonowym centrum kultury. 

W jego murach odbywały się przedstawienia, koncerty, odczyty, projekcie filmów, wy-

stępy teatralne oraz inne spotkania okazjonalne (np. jasełka)46. 

Uzupełnieniem akcji wychowawczych była działalność na rzecz podniesienia 

czytelnictwa. Olbrzymią rolę w tym zakresie odgrywały biblioteki tworzone zarówno 

na szczeblu okręgowym, garnizonowym i oddziałowym, a nawet pododdziałowym. Da-

wały one żołnierzom niemal nieograniczony dostęp do książek, czy bieżących wydaw-

nictw prasowych. 
  

                                                 
terenie Okręgu Korpusu nr VI Lwów (1921-1939), [w:] Wojskowość – Bezpieczeństwo – Wychowanie. 

Księga Jubileuszowa Profesora Lecha Wyszczelskiego w 70. rocznicę Urodzin, t. I, Siedlce 2012, s. 398. 
44 R. Brykowski, 49 huculski pułk strzelców…, s. 15. 
45 Obiekty tego typu w Wojsku Polskim, szczególnie w latach 30-tych, kiedy zintensyfikowano ich 

powstawanie, nosiły zazwyczaj nazwy Domu Żołnierza. W tym jednak przypadku w zachowanej doku-

mentacji oraz prasie powtarza się nazwa Domu Oświatowego, stąd autor zdecydował się na jej zachowanie. 

Szerzej o poruszanym zagadnieniu vide: S. Piekarski, Domy Żołnierza Polskiego, Warszawa 1997. 
46 Dziesięciolecie wojsk VI Okręgu Korpusu…, s. 32-33. 
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Fotografia 5. 

Sala widowiskowa Domu Oświatowego 49. pp/hps w Kołomyi (lata 30-te) 

 
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe (dalej: NAC), sygn. 1-W-1250. 

Bibliotekę Okręgową we Lwowie otwarto już w grudniu 1919 roku, co było 

zgodne z wytycznymi ministerialnymi. Biblioteki oddziałowe bądź garnizonowe po-

wstawały dopiero po przejściu armii na stopę pokojową. Trudno jednoznacznie wskazać 

kiedy doszło do otwarcia biblioteki pułkowej w 49. pp/hps, jednak wiele wskazuje, że 

miało to miejsce jeszcze w 1922 roku, najdalej zaś w I połowie 1923 roku, kiedy wy-

dano w tej sprawie w całym OK VI odpowiednie rozkazy. Istnienie biblioteki jesienią 

1923 roku potwierdza choćby fakt wymienia jej w wykazie subwencji na działalność 

w kwocie 200 tys. mkp47. Niestety nie odnaleziono materiałów dotyczących jej później-

szej działalności, w tym choćby liczebności księgozbioru. 

Urozmaiceniem życia codziennego żołnierzy każdego garnizonu była działalność 

grup teatralnych (garnizonowych lub oddziałowych). Już w 1921 roku MSWojsk. wya-

sygnowało środki stanowiące subwencję dla rozpoczynającego swą działalność, teatru 

garnizonowego we Lwowie. Miał on równolegle pełnić rolę instruktorską i metodyczną 

wobec zakładanych w oddziałach i pododdziałach, teatrów żołnierskich48.  

Nie wiadomo kiedy dokładnie doszło do powołania grupy teatralnej 49. pp/hps, 

jednak było to z pewnością jeszcze w I połowie lat 20-tych. Wiadomo natomiast, że 

w 1926 roku, spośród wszystkich grup oddziałowych istniejących na terenie OK VI 

(a było ich około 20), teatr 49. pp/hps oceniany był jako najlepszy49. Otwarcie Domu 

Oświatowego z jego salą widowiskową, o czym była już mowa, z pewnością stanowiło 

                                                 
47 Dz. Rozk. DOK VI, Rozkaz nr 19 z 23 II 1923 r., poz. 4; Dz. Rozk. DOK VI, Rozkaz nr 56 z 3 X 

1923 r., poz. 19; L. Wyszczelski, Oświata, propaganda, kultura…, s. 101. 
48 S. Piekarski, Polskie teatry żołnierskie 1915-1939, Warszawa 1999, s. 144; L. Wyszczelski, 

Oświata, propaganda, kultura…, s. 135. 
49 Dziesięciolecie wojsk VI Okręgu Korpusu…, s. 32, 72. 
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impuls do dalszego rozwoju tej grupy teatralnej. Niestety nie zachowały się materiały 

dotyczące jej działalności w latach 30-tych. 

Podobną rolę do teatrów spełniały orkiestry i działające przy nich chóry woj-

skowe. Tworzone jeszcze w trakcie działań wojennych, funkcjonowały ze zmiennym 

szczęściem. Na skutek działań wojennych, nie było takiej orkiestry, która byłaby kom-

pletna. Potrzeba odtworzenia orkiestr była jednak tak duża wśród samych żołnierzy, że 

ci już w pierwszych latach po wojnie własnymi siłami – opodatkowując się oraz skła-

dając jednorazowe datki pieniężne i rzeczowe, odtworzyli orkiestry. Pozwoliło to na 

zorganizowanie we Lwowie w dniach 6-7 września 1923 roku pierwszych mistrzostw 

orkiestr wojskowych OK VI, w których udział wzięło osiem fachowych zespołów od-

działowych. Wśród nich wystąpiła orkiestra 49. pp/hps50. 

W 1927 roku, kiedy niemal wszystkie oddziały dyslokowane na obszarze OK VI 

posiadały orkiestry, powrócono do pomysłu mistrzostw, które od tej pory stały się do-

roczną tradycją. Poziom orkiestry 49. pp/hps musiał być wysoki, skoro na przeszło 

20 biorących udział w mistrzostwach w 1927 roku, zajęła ona III miejsce. Kapelmi-

strzem był wówczas por. Kamil Szymkowski51. 

Nie zachowały się dane dotyczące wyników wszystkich kolejnych mistrzostw. 

Wiadomo jednak, że na przełomie lat 20-tych i 30-tych orkiestra 49. pp/hps, obok or-

kiestry 54. pp z Tarnopola, uchodziła za jedną z najlepszych w całym okręgu. Wspólnie 

z orkiestrą działał także chór52. 

W drugiej połowie lat 30-tych orkiestra kołomyjskiego pułku piechoty była bar-

dzo rozbudowana. Wśród instrumentów muzycznych znajdowały się 4 metalowe trom-

bity (wzorowane na trombitach drewnianych, jakich używali Huculi). Tambur-major 

zamiast normalnej pałki posługiwał się huculską ciupagą (laska-toporek). W orkiestrze 

byli nawet kobziarze53. 

Orkiestra wojskowa 49. pp/hps uświetniała nie tylko imprezy wojskowe, czy pań-

stwowe, ale także różnych organizacji. W niedzielę 20 maja 1923 roku orkiestra pułku 

koncertowała w parku miejskim w Kołomyi, Polski Biały Krzyż gromadził bowiem 

środki na budowę kościoła w Zamulińcach. Z kolei z okazji 40-lecia Polskiego Towa-

rzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kołomyi, które to uroczystości miały miejsce 

5 i 6 czerwca 1926 roku, orkiestra dała koncert w budynku „Sokoła” podczas rozpoczę-

cia obchodów54. 

Zdarzało się, że mieszkańcy Kołomyi mieli okazję podziwiać występy kilku or-

kiestr wojskowych razem. Tak było przykładowo 19 sierpnia 1923 roku, kiedy w parku 

                                                 
50 Dz. Rozk. DOK VI, Rozkaz nr 56 z 3 X 1923 r., poz. 20; Dziesięciolecie wojsk VI Okręgu Kor-

pusu…, s. 73-74. 
51 Dziesięciolecie wojsk VI Okręgu Korpusu…, s. 74; Rocznik Oficerski 1928, Warszawa 1928, 

s. 63. 
52 Dz. Rozk. DOK VI, Rozkaz nr 2 z 12 IV 1930 r., poz. 13; Dziesięciolecie wojsk VI Okręgu 

Korpusu…, s. 32; D. Faszcza, 54 pułk piechoty Strzelców Kresowych, Pruszków 2010, s. 14. 
53 R. Brykowski, 49 huculski pułk strzelców…, s. 18. 
54 Czterdziestolecie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kołomyi 1885-1925, Ko-

łomyja 1926, s. II; „Prawda Pokucka” 1923, nr 21 z 20 V, s. 3. 
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miejskim miał miejsce wspólny koncert orkiestr z pułków piechoty wchodzących 

w skład 11. DP: 48. pp ze Stanisławowa, 49. pp/hps i 53. pp ze Stryja55. 

Fotografia 6. 

Orkiestra 49. pp/hps podczas święta pułkowego (19 lipca 1938 roku) 

 
Źródło: Zbiory autora. 

W 1939 roku orkiestra pułku zapoczątkowała cykl koncertów w ogrodzie obok 

kasyna wojskowego, co zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez mieszkańców. Miej-

sce to wypełniało się wówczas tak szczelnie, że miejscowa prasa nawoływała nawet, 

aby porządku pilnowała wówczas policja56. 

Równie ważną rolę w życiu codziennym żołnierzy odgrywały lokale służące roz-

rywce. W przypadku kadry zawodowej mowa tu szczególnie o kasynach oficerskich 

i podoficerskich, natomiast w odniesieniu do szeregowców, rolę taką spełniały świe-

tlice.  

Głównym zadaniem kasyn było zapewnienie rozrywki tak kulturalnej, jak i to-

warzyskiej kadrze. Z tego względu obok bufetu, w którym stołowali się przede wszyst-

kim kawalerowie, znajdowały się tam kąciki książki i prasy, zaopatrywane również 

z biegiem czasu w radioodbiorniki. Obok nich znajdowały się także pokoje gier oraz 

sale, w których urządzano wszelkiego rodzaju bale, przyjęcia, przedstawienia teatralne, 

                                                 
55 „Prawda Pokucka” 1923, nr 34 z 19 VIII, s. 2. 
56 „Głos Pokucia” 1939, nr 30 z 23 VII, s. 2. 
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koncerty i inne spotkania towarzyskie, na które nierzadko zapraszano również przed-

stawicieli miejscowej społeczności57. 

Niestety nie we wszystkich koszarach znajdowały się kasyna. Powodem takiej 

sytuacji był przede wszystkim brak odpowiednich warunków lokalowych bądź pro-

blemy finansowe. W przypadku miast, gdzie dyslokowano kilka oddziałów bądź pod-

oddziałów, kwestia ta była o tyle łatwiejsza, że często tworzono wspólne kasyna garni-

zonowe.  

W Kołomyi w ciągu całego okresu międzywojennego funkcjonowało Oficerskie 

Kasyno Garnizonowe w koszarach 49. pp/hps. Korzystali z niego wspólnie oficerowie 

obydwu pułków. Jego specyfiką było to, że z biegiem lat i nawiązywaniem do tradycji 

huculskich, jego ściany zdobiły obrazy ukazujące lokalne krajobrazy oraz inne wyroby 

regionalne (np. kilimy)58.  

Jak wspomniano wcześniej, odpowiednikiem lokali rozrywkowych w węższym 

tego słowa znaczeniu i przeznaczonych dla żołnierzy odbywających służbę zasadniczą, 

były świetlice. Na terenie koszar, już na szczeblu pododdziałów, zakładano świetlice 

żołnierskie, które – obok roli miejsca wypoczynku – miały za zadanie rozwijać wiedzę 

i zainteresowania żołnierzy, wpływając tym samym na całościowy proces dydaktyczny 

prowadzony przez kadrę dowódczą. W tym celu były one zaopatrzone w książki, cza-

sopisma czy gry towarzyskie, a z czasem także obowiązkowo w radioodbiorniki.  

Do organizowania świetlic żołnierskich przystąpiono w kołomyjskich koszarach 

niezwłocznie po ich zajęciu. Niestety, warunki lokalowe i finansowe na początku lat 

20-tych znacząco utrudniały i ograniczały możliwość stworzenia odpowiedniej ich ilo-

ści. Niemniej jednak ze względu na fakt, iż uznano je za bardzo ważne w procesie wy-

chowywania żołnierzy, starano się szybko usuwać wszelkie trudności. Już w sierpniu 

1928 roku w garnizonie Kołomyja było 6 takich świetlic (w tym samym czasie na tere-

nie całego OK VI działało ich 48). One – podobnie jak kasyno oficerskie – również były 

ozdobione w sposób nawiązujący do tradycji regionalnych59.  

Ciekawostką może być fakt, że nawet sale żołnierskie przyozdabiano w ten spo-

sób. W latach 30-tych z kolei doszedł do tego nowy element. Ze względu na to, iż pułk 

kultywował tradycje szlachty zagrodowej, o czym mowa dalej, w świetlicach oraz sa-

lach i korytarzach umieszczano herby żołnierzy będących przedstawicielami rzeczonej 

szlachty zagrodowej60. 

Niezwykle istotnym elementem życia garnizonowego był sport. Nie dość, że jego 

rozwój stanowił niejako przedłużenie niektórych składników procesu szkolenia, wpły-

wał bowiem na poprawę ogólnej tężyzny fizycznej żołnierzy, poza tym powodował 

także wzbudzenie odruchu właściwego współzawodnictwa. 

                                                 
57 Dziesięciolecie Odrodzenia…, s. 522; F. Kusiak, Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczypo-

spolitej, Warszawa 1992, s. 168-177. 
58 Dz. Rozk. DOK VI, Rozkaz nr 4 z 10 I 1921 r., zał. 1; R. Brykowski, 49 huculski pułk strzelców…, 

s. 17-18. 
59 Dz. Rozk. DOK VI, Rozkaz nr 13 z 20 VIII 1928 r., poz. 55. 
60 R. Brykowski, 49 huculski pułk strzelców…, s. 18. 
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Do uregulowania zagadnień sportowych na terenie całego OK VI przystąpiono 

jeszcze w 1920 roku, kiedy rozpoczął się proces zakładania klubów sportowych i orga-

nizowanie sekcji. Wraz z nastaniem wiosny 1922 roku, kiedy poszczególne jednostki 

wstępnie zaaklimatyzowały się i rozpoczęły organizację życia codziennego w stałych 

miejscach postoju, z polecenia dowódcy okręgu we Lwowie, w świetlicy 19. pp w ko-

szarach we Lwowie dniach 13-19 marca 1922 roku, odbył się Kurs Informacyjny Refe-

rentów Sportowych dla wszystkich samodzielnych oddziałów i pododdziałów dysloko-

wanych na terenie OK VI. Przedstawiono na nim główne cele i kierunki pracy sportowej 

w jednostkach tak, aby przybrały one charakter zorganizowany61.  

Równolegle przystąpiono do tworzenia w garnizonach klubów sportowych oraz 

boisk, co widoczne było także w Kołomyi. W zależności od uwarunkowań, tworzono 

Wojskowe lub Wojskowo-Cywilne Kluby Sportowe (WKS/WCKS). W przypadku gar-

nizonu kołomyjskiego działalność rozpoczął WCKS „Pokucie”, którego trzon stanowili 

żołnierze 49. pp/hps. W kolejnych latach drużyna rozwijała się i wkrótce WCKS „Po-

kucie” stanowił najlepszy zespół ze wszystkich działających w Kołomyi. Poza zawo-

dami wojskowymi, brał udział w rywalizacjach cywilnych. Drużyna należała do klubów 

ligowych, grając początkowo w grupie „B”, a od 1934 roku do wybuchu wojny w grupie 

„A”. Choć klub nie odniósł bardziej spektakularnych zwycięstw, spowodował przyjazd 

do Kołomyi takich znanych zespołów jak „Czarni” Lwów, WCKS „Rewera” Stanisła-

wów czy „Hakoah” Wiedeń62.  

Powyższe wyniki nie byłyby możliwe bez właściwego zaplecza. Niemal równo-

legle z powstaniem drużyny, z inicjatywy ówczesnego dowódcy pułku ppłk. Bernarda 

Monda, przystąpiono do budowy odpowiedniego boiska. Starania te zostały uwieńczone 

sukcesem i 12 lipca 1925 roku, podczas święta pułkowego, ówczesny zastępca dowódcy 

OK VI gen. Mieczysław Linde dokonał uroczystego otwarcia stadionu sportowego 

w Kołomyi. Usytuowany w sąsiedztwie koszar przy ul. Jagiellońskiej stadion tworzyło 

boisko sportowe z trybuną na 1000 miejsc, bieżnia o długości 400 m, tor szturmowy, 

tor szermierczy, rzutnia granatów, skocznia oraz plac do ćwiczeń gimnastycznych 

z przyrządami. Obiekt miał wymiary 110 x 74 metry. W następnych latach stadion spor-

towy 49. pp/hps otrzymał imię Bernarda Monda63. 

Oczywiście WCKS „Pokucie” posiadał także inne sekcje. Dzięki temu żołnierze 

z Kołomyi należeli do jednych z najlepiej wysportowanych na terenie całego okręgu. 

Przykładowo klasyfikacja z końca 1924 roku, w oparciu o różne zmagania sportowe na 

przestrzeni całego roku, usytuowała pułk na pierwszym miejscu. Zdobywając łącznie 

53 punkty wyprzedzono oddział, który zajął II miejsce w powyższej klasyfikacji aż 

o 9 punktów. Rok 1928 był jeszcze lepszy w kwestii osiągnięć sportowych poszczegól-

nych sekcji. W marszu zadwórzańskim (dystans 44 km), żołnierze 49. pp/hps zdobyli 

                                                 
61 Dz. Rozk. DOK VI, Rozkaz nr 28 z 18 III 1922 r., poz. 10. 
62 „Prawda Pokucka” 1923, nr 20 z 13 V, s. 3; „Prawda Pokucka” 1923, nr 24 z 10 VI, s. 3; „Pokucie 

i Huculszczyzna” 1936, nr 8 z 12 VIII, s. 3. 
63 „Polska Zbrojna” 1925, nr 199 z 22 VII, s. 4; „Pokucie i Huculszczyzna” 1936, nr 8 z 12 VIII, 

s. 3. 
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II miejsce. W marszu Szlakiem Kadrówki drużyna pułkowa zdobyła VI miejsce, w za-

wodach marszowych OK VI na 10 km ze strzelaniem – II miejsce, w marszu Stanisła-

wów – Halicz (dystans 25 km) – I miejsce. Bieg sztafetowy oraz pięciobój wojskowo-

sportowy, rozgrywane również na szczeblu okręgu, gdzie występowało co najmniej 

20 drużyn, zakończył się dla pułku w obydwu przypadkach również zajęciem I miejsca. 

Jedynie w okręgowych zawodach lekkoatletycznych reprezentanci 49. pp/hps zajęli 

II miejsce64.  

Fotografia 7. 

Boisko sportowe 49. pp/hps (19 lipca 1927 roku) 

 
Źródło: NAC, sygn. 1-W-1247. 

W II połowie lat 20-tych oraz w latach 30-tych na boisku 49. pp/hps często orga-

nizowano zawody sportowe w różnych dyscyplinach i na różnych szczeblach (również 

dywizyjne). Przykładowo 3 października 1937 roku koło sportu konnego 11. pal zorga-

nizowało zawody z udziałem jeźdźców ze Stanisławowa i Kołomyi. Oddzielny konkurs 

przeprowadzono dla oficerów, podoficerów i szeregowców. Zawody zgromadziły po-

nad 1 000 mieszkańców Kołomyi65.  

Brak jest danych szczegółowych odnoszących się do wyników drużyn sporto-

wych 49. pp/hps w następnych latach, jednak wątpliwym wydaje się, aby poziom ich 

wyszkolenia spadł.  

Ostatnim elementem życia codziennego garnizonu kołomyjskiego, były różne 

uroczystości odbywające się zarówno dorocznie, jak również przy okazji ważnych rocz-

nic jednorazowych. Ważną rolę w życiu codziennym żołnierzy każdej formacji, a tym 

                                                 
64 Dz. Rozk. DOK VI, Rozkaz nr 58 z 23 XII 1924 r., poz. 9; Dziesięciolecie wojsk VI Okręgu 

Korpusu…, s. 20, 33; A.A Ostanek, Miejsce i rola bitwy pod Zadwórzem w procesie edukacji historycznej 

i obywatelskiej społeczeństwa II Rzeczypospolitej, [w:] Pola bitew wczoraj i dziś, red. A. Olejko, P. Korze-

niowski, K. Mroczkowski, Oświęcim 2013, s. 97. 
65 „Głos Pokucia” 1937, nr 6 z 10 X, s. 4. 
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samym mieszkańców miast garnizonowych, było kultywowaniu tradycji. Specjalną rolę 

pełniły w tej kwestii święta pułkowe66, pod których pojęciem należy rozumieć doroczne 

uroczystości o charakterze niezwykle podniosłym zarówno dla żołnierzy, jak i okolicz-

nej ludności. Stanowiły one także element urozmaicenia codziennej służby. Święta te 

przypadały zazwyczaj w dniu rocznicy ważnego w dziejach oddziału wydarzenia naj-

częściej z okresu wojny polsko-rosyjskiej. W odniesieniu do oddziałów powołanych już 

w okresie pokojowym, najczęściej świętowano w dzień wydania pierwszego rozkazu 

dziennego. Kultywowanie tradycji oraz czczenie pamięci poległych rozpoczęto w czę-

ści oddziałów jeszcze przed 1927 roku, choć miało to charakter indywidualny i zależało 

przede wszystkim od inicjatywy dowódcy, względnie korpusu oficerskiego. Dopiero 

w maju 1927 roku kwestię tę unormowano odgórnie, ustalając i zatwierdzając kon-

kretne daty dla wszystkich jednostek67. 

Jak wspomniano, uroczystościom tym nadawano charakter oficjalny i niezwykle 

podniosły. Miały one m.in. wykształcić u żołnierzy odpowiednie normy postępowania, 

a poprzez szacunek do oddziału – również szacunek wobec ojczyzny. Wspomniany sza-

cunek do oddziału objawiał się wytworzeniem tzw. esprit de corps („ducha pułku”), na 

który składały się wpajane żelazne zasady honorowego postępowania oraz poczucie 

godności i dumy z możliwości służby w jednostce o zaszczytnej historii68. 

Warto dodać, że święta pułkowe stawały się również okazją do pogłębiania inte-

gracji wojska z miejscową ludnością, na uroczystości zapraszano bowiem lokalne wła-

dze i miejscową ludność. Elementami stałymi świąt były msza święta w intencji pułku, 

apel poległych, defilada czy uroczysty obiad. Dość często organizowano przy tej okazji 

także zawody sportowe i inne atrakcje. Często też do tego dochodziły występy orkiestr 

czy teatru oddziałowego. 

W Kołomyi swoje święto obchodził zarówno 49. pp/hps, jak i 11. pap/pal, choć 

ten pierwszy czynił to już od 1922 roku, drugi natomiast od 1927 roku. W latach 1922-

1924 święto pułkowe 49. pp/hps organizowano 19 września (w rocznicę nadania puł-

kowi numeru 49.), w 1925 roku – 12 lipca, natomiast w latach 1926-1939 – 19 lipca 

(w rocznicę bitwy pod Chorupaniem na Wołyniu w 1920 roku). W przypadku 

11. pap/pal pułkowe obchodzono 2 czerwca (na pamiątki bitwy pod Obodówką 

w 1920)69.  

Pierwsze święto pułkowe w 1922 roku poprzedziła uroczystość nadania chorągwi 

49. pp/hps. W przeddzień święta – 18 września 1922 roku do Kołomyi przybył sam 

marsz. Józef Piłsudski, co stało się okazją dodatkową okazją do świętowania przez Ko-

łomyjan. Chorągiew ufundowana została przez mieszkańców Kołomyi i Pokucia. Jej 

wręczenie miało miejsce po mszy polowej na boisku „Sokoła”. Po tej uroczystości miała 

                                                 
66 Określenie „święto pułkowe”, jako nieadekwatne do części formacji (dywizjony i bataliony), 

należy traktować jako ogólną nazwę święta samodzielnej jednostki funkcjonującej w strukturach WP.  
67 Vide: Dz. Rozk. MSWojsk. 1927, nr 16 z 19 V, poz. 174. 
68 Szerzej o zagadnieniu „ducha pułku” vide: F. Kusiak, Życie codzienne oficerów…, s. 30-36. 
69 A.A. Ostanek, VI Lwowski Okręg Korpusu…, s. 226-227; J. Fuglewicz, Zarys historii wojennej 

49-go pułku piechoty…, s. 33; C. Szystowski, Zarys historii wojennej 11-go pułku artylerii polowej, War-

szawa 1931, s. 28. 
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miejsce defilada – najpierw żołnierzy 49. pp/hps, następnie zaś skautów z „Sokoła”. Po 

tych uroczystościach w Kasynie Oficerskim wydano obiad dla zaproszonych oficjal-

nych gości. W obiedzie tym już wówczas brała udział delegacja Hucułów, z którym 

marsz. Piłsudski także osobiście rozmawiał70. Tak rodziła się wielka tradycja.  

Kolejne święta pułkowe były jeszcze bardziej okazałe. Z biegiem lat wytworzone 

zostały swoiste rytuały. W latach 30-tych, w przeddzień święta pułkowego, przy świetle 

pochodni miała miejsce defilada i uroczysty capstrzyk. Wieczorem odbywał się także 

apel poległych. Drugiego dnia miała miejsce msza polowa, defilada oraz obiad żołnier-

ski, na który zapraszano gości (w tym mieszkańców miasta). W tym dniu odbywały się 

także często różne zmagania sportowe. Miasto zmieniało swoje oblicze również dla-

tego, bo przybywały do niego rodziny odbywających służbę żołnierzy71.  

Szczególnie okazałe było lipcowe święto 49. pp/hps w 1938 roku, kiedy połą-

czono je z 20-tą rocznicą powstania pierwszych zalążków oddziału. Jak wspomina Ry-

szard Brykowski:  

Najokazalej wypadło święto pułku 19 lipca 1938 roku – w połączeniu 

z 20 rocznicą jego istnienia. W przeddzień święta odbył się jak zwykle capstrzyk 

i apel poległych, a rozgłośnia warszawska Polskiego Radia nadała o godz. 19.00 

w ogólnopolskim programie audycję poświęconą „Huculskiemu pułkowi pie-

choty”. Udział wzięli warszawscy artyści […], chór żołnierskich audycji radio-

wych i reprezentacyjna orkiestra warszawskiego pułku piechoty Legii Akademic-

kiej zaś o dziejach pułku mówili: mjr Piotr Habina, kpt. Adam Kowalski i kpt. 

Michał Zieliński; odczytano też wiersz Henryka Zbierzchowskiego „Na Święto 

Pułku”. Msza św. odprawiona na stadionie sportowym miała tym razem dodat-

kowy element – poświęcenie sprzętu wojskowego ofiarowanego przez społeczeń-

stwo swemu pułkowi. Były karabiny maszynowe, konie, uprzęż. Po nabożeństwie 

odbyło się uroczyste przekazanie i defilada […]. Potem żołnierski obiad przy jed-

nym wspólnym welusetosobowym stole. Były toasty, krótkie przemówienia, wi-

waty – na cześć wojska i na cześć gości, także tych, których pomieścić nie zdo-

łano. Grała orkiestra wojskowa […]. Druga ludowa zabawa, pełna atrakcji, od-

bywała się w parku miejskim. W kinowej zaś Sali Sejmik Hucułów i Szlachty Za-

grodowej uchwalił, że odtąd Święto Huculskiego Pułku będzie zawsze ich świę-

tem72. 

Powyższy opis bardzo dobrze ilustruje przebieg święta pułkowego. Pozwala 

także zauważyć, jak barwna i pełna atrakcji była to uroczystość zarówno dla żołnierzy, 

jak i dla mieszkańców Kołomyi oraz całego Pokucia. Podczas drugiego dnia obchodów 

święta w 1938 roku pułkowi wręczono sprzęt wojskowy ufundowany przez Związek 

Plantatorów Tytoniu w Zabłotowie, Oddział Drogowy PKP w Kołomyi oraz mieszkań-

ców powiatów Horodenka, Kołomyja, Kosów, Nadwórna i Śniatyn. Wśród darów były 

                                                 
70 „Nowa Gazeta Kołomyjska” 1922, nr 39 z 23 IX, s. 1-2; „Polska Zbrojna” 1925, nr 199 z 22 VII, 

s. 4; J. Fuglewicz, Zarys historii wojennej 49-go pułku…, s. 33. 
71 „Pokucie i Huculszczyzna” 1936, nr 8 z 12 VIII, s. 3. 
72 R. Brykowski, 49 huculski pułk strzelców…, s. 21-24. 
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m.in. ciężki karabin maszynowy z biedką, zaprzęgi taborowe, 16 koni oraz gotówka. 

Ufundowanie darów ze składek społeczeństwa całego Pokucia dobitnie pokazuje, jak 

mocno oddział związany był z tym regionem73. 

Fotografia 8. 

Święto pułkowe 49. pp/hps (19 lipca 1938 roku) 

 
Źródło: NAC, sygn. 1-W-1249-1. 

Obok świąt pułkowych, dużym zainteresowaniem cieszył się także Dzień Rezer-

wisty. Każdorazowo miał on podobny przebieg. Rozpoczynała go msza polowa, po któ-

rej składano kwiaty przed pomnikiem marsz. Piłsudskiego, następnie miały miejsce 

okazjonalne przemówienia. Po nich z kolei, przy dźwiękach muzyki orkiestry wojsko-

wej, odbywała się defilada zarówno przedstawicieli Związku Rezerwistów, jak i innych 

organizacji paramilitarnych. Uroczystości kończyła akademia i przyjęcie dla zaproszo-

nych gości spośród władz wojskowych oraz cywilnych. Dla mieszkańców organizo-

wano równolegle zabawę taneczną74. 

Coroczne przysięgi żołnierzy także wykorzystywane były w celu zbliżenia armii 

do ludności. Każdorazowo poprzedzały je nabożeństwa dla żołnierzy poszczególnych 

wyznań, po czym na stadionie sportowym 49. pp/hps – przy udziale rodzin – miała 

                                                 
73 CAW, sygn. I.313.11.81. Tygodniowy Komunikat Informacyjny nr 29 dowódcy plutonu żandar-

merii w Kołomyi z 18 VII 1938 r.; „Głos Pokucia” 1938, nr 24 z 17 VII, s. 4; „Głos Pokucia” 1938, nr 25 

z 31 VII, s. 1-2. 
74 „Głos Pokucia” 1937, nr 7 z 17 X, s. 4; „Głos Pokucia” 1938, nr 31 z 9 X, s. 1-2. 
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miejsce uroczysta przysięga. Po zakończeniu ceremonii miała miejsce defilada, a na-

stępnie w krytej ujeżdżalni przy ul. Jagiellońskiej organizowano obiad dla żołnierzy 

i ich rodzin75.  

Powrót żołnierzy z ćwiczeń letnich we wrześniu każdego roku także miał zawsze 

dość podniosły charakter. Władze samorządowe w sposób uroczysty witały żołnierzy, 

zawsze miała miejsce defilada, mieszkańcy zaś tłumnie obserwowali przemarsz wojska. 

Dodatkowo budowano niekiedy bramy triumfalne, zaś dzieci i młodzież szkolna obsy-

pywała żołnierzy specjalnie przygotowanymi płatkami kwiatów76. 

Do innych świąt państwowych, w których żołnierze brali udział, zaliczyć można 

3 Maja, „Boże Ciało”, czy Święto Niepodległości 11 Listopada. Wojsko niemal zawsze 

organizowało defiladę oraz zapewniało oprawę muzyczną uroczystości. 

Relacje z miejscową ludnością, władzami administracji cywilnej czy różnego ro-

dzaju organizacji i instytucjami społecznymi, stanowią odrębną kwestię. Każda jed-

nostka wojskowa w miejscu swej dyslokacji, starała się w miarę swoich możliwości 

nawiązywać kontakty z władzami oraz mieszkańcami regionu. Było to dość naturalne 

zważywszy, że zawsze duża część odbywających w jednostce wojskowej służbę żołnie-

rzy, pochodziła z tego regionu.  

Jak już sygnalizowano, wojsko starało się brać udział we wszystkich ważniej-

szych wydarzeniach tak o znaczeniu państwowym, jak i regionalnym. Przy okazji świąt 

państwowych organizowano defilady przy dźwiękach muzyki orkiestry pułkowej. Pod-

czas świąt religijnych (zarówno z kalendarza rzymsko-katolickiego, jak i grecko-kato-

lickiego, czy prawosławnego), delegacja pułku brała w nich udział. Żołnierzy wyznania 

danego obrządku (także Żydów), bezwzględnie w dni świąteczne zwalniano z zajęć 

służbowych, dostosowywano ich posiłki do nakazów religijnych, a aresztantom wyzna-

czano na ten okres przerwy w odbywaniu kar.  

W zakresie współdziałania z władzami, szczególnie w I połowie lat 20-tych po-

szczególne oddziały wojska udzielały wsparcia w walce z przestępczością i bandyty-

zmem zorganizowanym. Pomoc wojska skupiała się przede wszystkim na udziale w ob-

ławach, choć bywały przypadki, że żołnierzy wykorzystywano także w celu strzeżenia 

porządku w miejscowościach, gdzie dochodziło do fali zakrojonych na szeroką skalę 

strajków, a co za tym idzie zaburzeń porządku publicznego, którym nie były w stanie 

przeciwdziałać siły słabej jeszcze wówczas policji. 

 Przykładowo 7 maja 1924 roku ze względu na falę strajków w tej części Polski, 

starosta śniatyński poprosił o wsparcie wojska w postaci dwóch kompanii 49. pp/hps do 

miejscowości Zabłotów. Ostatecznie 15 maja do Zabłotowa, ze względu na dodatkową 

prośbę wojewody stanisławowskiego, wysłany został jeden batalion pułku77. 

                                                 
75 CAW, sygn. I.313.11.81. Tygodniowy Komunikat Informacyjny nr 24 dowódcy plutonu żandar-

merii w Kołomyi z 13 VI 1938 r. 
76 CAW, sygn. I.313.11.81. Tygodniowy Komunikat Informacyjny nr 17 dowódcy plutonu żandar-

merii w Kołomyi z 25 IV 1938 r.; Tygodniowy Komunikat Informacyjny nr 39 dowódcy plutonu żandar-

merii w Kołomyi z 26 IX 1938 r.; „Prawda Kołomyjska” 1934, nr 8 z 14 X, s. 4. 
77 Дepжaвний Apxiв Iвaнo-Фpaнкiвcькoї Oблacтi (dalej: DAIFO), f. 517, op. 1, spr. 1. Meldunek 

dzienny DOK VI dla 11. DP z 7 V 1924 r.; Meldunek dzienny DOK VI dla 11. DP z 15 V 1924 r. 
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Oczywiście pomoc, jakiej udzielali żołnierze garnizonu kołomyjskiego nie ogra-

niczała się wyłącznie do potrzeb władz. Kiedy późną wiosną 1925 roku w okolicach 

Stanisławowa, Kołomyi, Halicza, Kałusza i Doliny doszło do bardzo dużej powodzi, 

wojsko nie zostało obojętne. Wszystkie oddziały wchodzące w skład 11. DP (48., 49. 

i 53. pp), dwa szwadrony pionierów oraz saperzy włączyli się w ratowanie życia i mie-

nia ludzkiego. Prawie tygodniowa akcja ratunkowa przyniosła nie tylko sukces w walce 

z żywiołem, ale również zjednała żołnierzom uznanie wśród mieszkańców78. 

Innym przykładem pracy na rzecz miejscowej ludności może być pomoc, jakiej 

udzielili żołnierze garnizonu kołomyjskiego, wraz z żołnierzami batalionu saperów 

i 6. plutonu pionierów, podczas budowy drogi Kosów – Żabie na odcinku Bukowiec 

w 1935 roku. Realizacja powyższego projektu spowodowała stworzenie stałych i dobrej 

jakości połączeń pomiędzy miejscowościami Kosów – Żabie – Worochta. Na nowej 

trasie zamierzano uruchomić komunikację autobusową, która miała służyć zarówno 

mieszkańcom, jak i turystom79. Podobne prace drogowe żołnierze wykonywali aż do 

wybuchu wojny. Drogi w okolicach Żabiego zostały zmodernizowane do 1939 roku 

głównie dzięki pracy żołnierzy – w tym także, a może przede wszystkim, pochodzących 

z Pokucia80. 

Z biegiem lat zakres współpracy żołnierzy garnizonu kołomyjskiego z ludnością 

oraz władzami poszerzał się. Bardzo intersującym zagadnieniem jest udział wojska 

w tworzeniu Związku Szlachty Zagrodowej (ZSZ). Idea szlachty zagrodowej wiązała 

się z faktem istnienia wśród ludności Kresów Wschodnich przedstawicieli dawnej 

szlachty polskiej, która z biegiem lat i na skutek zubożenia oraz zawierania mieszanych 

małżeństw zatraciła swą świadomość narodową. Całość przedsięwzięcia miała wzmoc-

nić żywioł polski na tych obszarach. Szacowano, że na terenie województw lwowskiego 

i stanisławowskiego mieszka ok. 300 tys., natomiast w województwie tarnopolskim 

ok. 80 tys. osób wywodzących się z dawnej szlachty polskiej. W celu realizacji powyż-

szej koncepcji już 23 listopada 1935 roku we Lwowie powołano Sekretariat Porozumie-

wawczy Polskich Organizacji Społecznych, na którego czele stanął ówczesny dowódca 

OK VI gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski. Zadaniem tej organizacji była koordy-

nacja podejmowanej akcji. Odpowiednio zainicjowana i pokierowana działalność pro-

pagandowa oraz stworzenie w 1936 roku Komitetu ds. Szlachty Zagrodowej przyczy-

niło się do zorganizowania 17 października 1937 roku we Lwowie zjazdu szlachty za-

grodowej. Zasadniczą uchwałą zjazdu było postanowienie utworzenia Związku 

Szlachty Zagrodowej (ZSZ), co też uczyniono 13 lutego 1938 roku81.  

                                                 
78 DAIFO, f. 517, op. 1, spr. 1. Meldunek dzienny DOK VI dla 11. DP z 28 VI 1924 r.; Meldunek 

dzienny DOK VI dla 11. DP z 1 VII 1925 r.; Meldunek dzienny DOK VI dla 11. DP z 2 VII 1925 r.; 

Dz. Rozk. DOK VI, Rozkaz nr 32 z 8 VIII 1925 r., poz. 1. 
79 „Tygodnik Pokucki Zjednoczenie” 1935, nr 30 z 28 VII, s. 4. 
80 A. Wysocki, Regionalizm funkcjonalny w działaniu (na Huculszczyźnie) w świetle dokumentów 

Centralnego Archiwum Wojskowego, „Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojsko-

wego” 2009, nr 2 (31), s. 91. 
81 „Gazeta Lwowska” 1937, nr 236 z 16 X, s. 3; „Gazeta Lwowska” 1937, nr 238 z 18 X, s. 3; 

„Gazeta Lwowska” 1938, nr 35 z 15 II, s. 2; P. Stawecki, Następcy Komendanta. Wojsko a polityka we-

wnętrzna Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1935-1939, Warszawa 1981, s. 180-183; W. Włodarkiewicz, 
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Pomoc wojska w propagowaniu całości idei była olbrzymia. Już w styczniu 1937 

roku w 11. i 12. DP powstały specjalne kompanie szlachty zagrodowej, a w 14. puł – 

szwadron szlachty zagrodowej. Oficjalnie popierano i wspomagano również powstawa-

nie lokalnych kół ZSZ, do czego szczególnie aktywnie włączała się kadra zawodowa. 

Przykładowo oficerowie 49. pp/hps dzięki swym staraniom zorganizowali do kwietnia 

1938 roku 25 kół ZSZ w 30 wsiach powiatu kołomyjskiego, liczących łącznie 1830 

członków (dla porównania w powiecie kosowskim liczba istniejących kół wyniosła 

w analogicznym czasie 5, skupiając 200 członków). Zaledwie pół roku później, na te-

renie powiatu kołomyjskiego funkcjonowało już 41 kół liczących blisko 4928 człon-

ków, co potwierdza wysokie zaangażowanie armii w to zagadnienie. ze strony wojska. 

Całościowe zaangażowanie wojska z regionu Małopolski Wschodniej zaowocowało po-

wstaniem do lutego 1939 roku na obszarze Polski południowo-wschodniej 450 kół ZSZ, 

skupiających 41 tys. członków82.  

W omawianym okresie wojsko angażowało się również do współpracy z wła-

dzami i ludnością przy okazji inicjatyw lokalnych. Jedną z nich była aktywizacja spo-

łeczności huculskiej. Działania takie miały ustabilizować dość skomplikowaną sytuację 

w tym regionie. Trzeba bowiem pamiętać, że teren, który zamieszkiwali Hucułowie 

(miejscowości u podnóża Karpat Wschodnich – powiaty: Kołomyja, Kosów i Nadwórna 

w województwie stanisławowskim), stanowił przez cały okres międzywojenny obszar 

wzmożonego przemytu. Zwracając uwagę na odrębność Hucułów oraz wyrażając troskę 

o ich kulturę i tradycję, władze państwowe pragnęły podjąć obopólną współpracę opartą 

na zasadzie lojalności państwowej tych pierwszych83. W tym celu powołano do życia 

Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny (TPH)84. Prezesem Zarządu Głównego Towa-

rzystwa został gen. Tadeusz Kasprzycki, natomiast szefem Ekspozytury w Stanisławo-

wie dowódca 11. DP, gen. Kazimierz Orlik-Łukoski. Zajęcie głównych stanowisk przez 

wojskowych przesądzało o szerokiej współpracy armii z tą organizacją. 

Konkretne działania w tym celu podjęto w II połowie lat 30-tych, kiedy rozpo-

częto zakrojoną na skalę ogólnokrajową akcję propagowania folkloru huculskiego. Do 

działalności tej zaangażowano żołnierzy 11. DP, jako że oddziały dywizji były dyslo-

kowane właśnie na terenach zamieszkałych przez Hucułów (szczególnie 49. pp/hps 

i I dywizjon 11. pap/pal z Kołomyi). Pierwsze działania podjęto już w 1934 roku, kiedy 

m.in. pod patronatem wspomnianego już dowódcy 11. DP zorganizowano wspólnie 

z kołami legionowymi II Brygady i TPH pierwszy narciarski marsz patrolowy pod na-

zwą Huculskim Szlakiem II Brygady Legionów. Jednym z celów imprezy było przypo-

                                                 
Przed zagładą. Społeczeństwo Wołynia i Małopolski Wschodniej wobec państwa polskiego (1935-1939), 

Warszawa 2013; L. Wyszczelski, W obliczu wojny…, s. 457. 
82 CAW, sygn. I.313.11.81. Tygodniowy Komunikat Informacyjny nr 17 dowódcy plutonu żandar-

merii w Kołomyi z 25 IV 1938 r.; Tygodniowy Komunikat Informacyjny nr 37 dowódcy plutonu żandar-

merii w Kołomyi z 12 IX 1938 r.; L. Wyszczelski, W obliczu wojny…, s. 457. 
83 CAW, sygn. I.300.22.109. Plan pracy na Huculszczyźnie.  
84 Szerzej na temat celów i zadań organizacji – vide: Statut Towarzystwa Przyjaciół Huculszczyzny, 

Warszawa 1934.  
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mnienie walk stoczonych w Karpatach oraz ukazanie zainicjowanej wówczas współ-

pracy żołnierzy z miejscową ludnością, czemu służyły biorące udział w marszu patrole 

huculskie85.  

Impreza w kolejnych latach przybrała charakter cykliczny i organizowana była 

coroczne na przełomie stycznia i lutego do 1939 roku włącznie. Udział w niej brali żoł-

nierze, funkcjonariusze Straży Granicznej, członkowie organizacji sportowych i para-

militarnych, drużyny cywilne oraz zawodnicy indywidualni. Patrole w ramach których 

odbywały się konkurencje dzielono na cztery grupy: 1 – Wojsko Polskie, Korpus 

Ochrony Pogranicza, Straż Graniczna, Policja Państwowa; 2 – Przysposobienie Woj-

skowe; 3 – drużyny sportowe; 4 – mieszkańcy regionu. Poza tym istniał także podział 

na grupy wiekowe. Podczas pierwszych zmagań wyodrębniono osiem konkurencji, pod-

czas ostatnich przed wojną było ich już aż osiemnaście. Dla zwycięzców w każdej ka-

tegorii przewidziane były różne nagrody (wieczyste lub przechodnie z możliwością 

otrzymania wieczystego przy kolejnym 3-krotnym lub 5-krotnym, niekolejnym jej zdo-

byciu). Reprezentantom garnizonu Kołomyja miejsce I w latach 1934-1938 udało się 

zdobyć tylko raz, podczas III Marszu w 1936 roku. Wówczas to przedstawiciele WCKS 

„Pokucie” zwyciężyli w kategorii „patrol miejscowy z terenu Huculszczyzny”. Nagrodą 

przechodnią była ufundowana przez prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego figurka 

Hucuła-legionisty z karabinem krótkim kbk wz.2986. 

Efekty imprezy przerosły oczekiwania organizatorów. Chętnych do odwiedzenia 

regionu było tak dużo, że kolej ledwo radziła sobie z obsługą wszystkich pasażerów. 

Co jednak najważniejsze, dało się zauważyć zaangażowanie miejscowej ludności, która 

z całego przedsięwzięcia czerpała również korzyści majątkowe (sprzedaż wyrobów re-

gionalnych, noclegi turystów itp.). Powyższy sukces zachęcił władze państwowe i woj-

skowe do dalszych działań. Od tej pory rokrocznie u podnóża Karpat Wschodnich or-

ganizowano wspomniane marsze. Do programu imprez regionalnych dopisywano ko-

lejno zawody narciarskie oraz kolonie szkolne i obozy harcerskie. Celowo również po-

stanowiono organizować większą ilość zimowych manewrów i koncentracji na tym te-

renie, aby z jednej strony mocniej zespolić ludność, z drugiej zaś umożliwić jej uzyska-

nie dodatkowych dochodów z tytułu kwaterunku. Poza 11. DP do prac aktywnie włączył 

się również lwowski Okręgowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 

Wojskowego. Z jego inicjatywy rozpoczęto prowadzenie kilkudniowych kursów nar-

ciarskich dla Hucułów, organizowanych przez lotnych instruktorów z Korpusu Kade-

tów nr 1 ze Lwowa87.  

                                                 
85 B. Комар, Українське питання в політиці Польщі (1935-1939 pp.), „Галичина” 1998, nr 1(2), 

s. 102; A. Wysocki, Regionalizm funkcjonalny…, s. 76-77. 
86 VI Marsz Zimowy Huculskim Szlakiem II Brygady Legionów 1939, Stanisławów 1939, s. 17-18. 
87 CAW, sygn. I. 313.11.63. Sprawozdanie dowódcy 11. DP z IV Marszu Zimowego „Huculskim 

Szlakiem II Brygady Legionów” z 18 III 1937 r.; CAW, sygn. I.300.22.109. Uwagi do projektu sezonu 

zimowego na Huculszczyźnie; „Gazeta Lwowska” 1936, nr 32 z 9 II, s. 1, „Gazeta Lwowska” 1936, nr 38 

z 16 II, s. 2; „Wschód. Życie miast i wsi województw południowo-wschodnich” 1936, nr 2 z 10 II, s. 5; 

„Wschód. Życie miast i wsi województw południowo-wschodnich” 1936, nr 3 z 20 II, s. 3.  
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Koniec lat 30-tych przyniósł dalszy rozwój współpracy wojska i władz państwo-

wych ze społecznością huculską. Przede wszystkim planowano podjęcie akcji przeciw-

działania bezrobociu, aby podnieść status majątkowy Hucułów należących do jednych 

z najuboższych nacji w kraju. Ponadto postanowiono zwalczać zjawisko głodu, który 

występował cyklicznie na tym terenie. Ze względu na koszty wdrożenie poszczególnych 

elementów działań rozłożono na kilka lat. Bezpośredni nadzór nad całością zagadnień 

huculskich powierzono TPH88. Ciekawą inicjatywą tej organizacji było rozpoczęcie we 

współpracy z władzami wojskowymi budowy i otwarcie 18 lutego 1938 roku w Żabiem 

– miejscowości zamieszkiwanej głównie przez Hucułów – Muzeum Huculskiego89. 

Tak duży stopień nawiązywania do ogólnie rozumianych tradycji karpackich spo-

wodował, że 20 lutego 1937 roku 11. DP dodano przymiotnik Karpacka. Z kolei 

12 kwietnia 1937 roku, ze względu na silne związki z Huculszczyzną, I batalionowi 

49. pp nadano nazwę Huculski Batalion Legionów Polskich. Niecały rok później, 

4 marca 1938 roku, cały 49. pp przemianowano na Huculski Pułk Strzelców, co poza 

oficjalnym potwierdzeniem związków pułku z Hucułami i Huculszczyzną, wiązało się 

również ze specjalnym przywilejem mundurowym polegającym na możliwości nosze-

nia peleryn typu podhalańskiego oraz specjalnych kapeluszy dekorowanych pióropu-

szem, wzorowanych na huculskich. Jako ciekawostkę warto dodać, że ze składek żoł-

nierzy 49. pp/hps ufundowano sztandar dla miejscowego koła ZSZ, który przekazany 

został uroczyście w lipcu 1937 roku90. 

Mieszkańcy miasta niekiedy w dość oryginalny sposób okazywali swój szacunek 

dla żołnierzy. Przykładowo w styczniu 1938 roku uczennice Żeńskiego Gimnazjum Ży-

dowskiego w Kołomyi ofiarowały żołnierzom 49. pp/hps 50 ręcznie wykonanych sza-

lików wełnianych91.  

Warto równolegle podkreślić, że żołnierze garnizonu kołomyjskiego w II połowie 

lat 30-tych także bardzo silnie włączyli się w życie mieszkańców regionu. Jednym 

z jego przejawów była pomoc niesiona placówkom oświatowym oraz najzdolniejszym 

uczniom. Wiosną 1938 roku opiekowano się łącznie 5 placówkami (49. pp/hps – Szkoła 

Powszechna im. Mikołaja w Kołomyi oraz Szkoła Powszechna w Berezowie Niżnym, 

I dywizjon 11. pal – Szkoła Powszechna w Trościance, PKU Kołomyja I – Szkoła Po-

wszechna w Zamulińcach, PKU Kołomyja II – Szkoła Powszechna w Szeszorach, Ra-

diostacja nr 7 – Szkoła Powszechna w Berezowie Bani). Ze składek żołnierzy kupowano 

                                                 
88 A. Wysocki, Regionalizm funkcjonalny…, s. 83. 
89 Szerzej – vide: Ł. Quirini-Popławski, Muzeum Huculskie w Żabiem. Historia powstania, funk-

cjonowanie, współczesne próby reaktywacji, „Almanach Karpacki Płaj” 2008, nr 36. 
90 Dz. Rozk. MSWojsk. 1937, nr 2 z 20 II, poz. 22, Dz. Rozk. MSWojsk. 1937, nr 4 z 12 IV 1937 r., 

poz. 42; Dz. Rozk. MSWojsk. 1938, nr 2 z 4 III, poz. 24. Szerzej na temat umundurowania 49. hps – vide: 

A. Smoliński, Odrębności mundurowe 49 Huculskiego Pułku Strzelców oraz ich symbolika, [w:] Mniejszo-

ści narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, red. Z. Karpus, W. Re-

zmer, Toruń 2001; idem, Barwa 49 Huculskiego Pułku Strzelców – ciekawy element działań integracyjnych 

w armii II Rzeczypospolitej, „Rocznik Przemyski”, (Przemyśl) 2012, t. XLVIII, z. 1. 
91 CAW, sygn. I.313.11.81. Tygodniowy Komunikat Informacyjny nr 17 dowódcy plutonu żandar-

merii w Kołomyi z 25 IV 1938 r.; Tygodniowy Komunikat Informacyjny nr 37 dowódcy plutonu żandar-

merii w Kołomyi z 12 IX 1938 r. 
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dla powyższych szkół odbiorniki radiowe i pomoce szkolne. Wyróżniającym się ucz-

niom umożliwiano kontynuowanie nauki w mieście, poprzez wzięcie przez pułk na sie-

bie całości związanych z tym kosztów. W samym tylko 1938 roku takiej pomocy udzie-

lono 68 dzieciom. Poza tym otwarto 6 bibliotek, przekazując każdej po 100 egz. książek. 

W okresie świąt, najbiedniejszym dzieciom przekazywano prezenty w postaci odzieży 

oraz słodyczy92. 

Również „Rodzina Wojskowa” nie pozostawała obojętna na potrzeby mieszkań-

ców Kołomyi. W okresie zimowym starano się uruchamiać bezpłatne kuchnie polowe 

dla dzieci osób bezrobotnych. W powyższych akcja uczestniczyli również żołnierze. 

Przykładowo zimą 1937/1938 roku 49. pp/hps pod swoją opiekę wziął 15 bezdomnych 

chłopców zapewniając im utrzymanie, mieszkanie oraz uzupełnienie braków w oświa-

cie93. 

Jak widać na zaprezentowanych przykładach, życie żołnierzy garnizonu Koło-

myja było bardzo silnie zespolone z życiem mieszkańców. Każda ze stron aktywnie 

uczestniczyła w życiu codziennym drugiej strony, zawsze odpowiadając na jej potrzeby. 

Z każdym rokiem więzi miedzy ludnością a wojskiem były w rejonie Pokucia zacie-

śniane. Przerwał je dopiero wybuch wojny. 

Mobilizacja 1939 roku 

Zanim doszło jednak do wybuchu wojny, w Kołomyi miała miejsce mobilizacja, 

której przebieg także warto przybliżyć. W okresie międzywojennym mobilizacja armii 

była przygotowywana na podstawie kolejnych planów. W I połowie lat 20-tych funk-

cjonowały plany o kryptonimach „AP” (1921-1922), „W” (1922-1923), „E” (1923-

1924), „H” (1924-1925), „Z” (1924-1925) oraz „S” (1926-1927). Na przełomie lat 20-

tych i 30-tych nie przygotowywano kolejnych planów. Dopiero w 1935 roku przystą-

piono do opracowania nowego, uwzględniającego modernizację armii planu, nadając 

mu kryptonim „W”. W życie wszedł on w 1938 roku. Podstawowym atutem powyż-

szego planu była możliwość zastosowania go na wypadek wojny tak z Niemcami, jak 

i ze Związkiem Radzieckim. Plan „W” posiadał także dwa tryby rozwinięcia – alar-

mowy oraz powszechny. Pierwsza z metod pozwalała na powoływanie rezerwistów na 

wypadek zagrożenia wojennego za pomocą indywidualnych kart (stąd potoczne okre-

ślenie „mobilizacja kartkowa”) w bardzo szybkim tempie, bez konieczności ogłaszania 

mobilizacji powszechnej. Mobilizowane w ten sposób oddziały podzielone były na 

sześć grup, którym nadano nazwy barw. Każdy kolor odpowiadał przeznaczeniu danego 

                                                 
92 CAW, sygn. I.313.11.81. Tygodniowy Komunikat Informacyjny nr 17 dowódcy plutonu żandar-

merii w Kołomyi z 25 IV 1938 r.; Tygodniowy Komunikat Informacyjny nr 19 dowódcy plutonu żandar-

merii w Kołomyi z 9 V 1938 r; Społeczeństwo i Wojsko Polskie wobec zagrożenia wojennego 1939. Polska 

i jej armia 1935-1939, wybór, oprac. materiałów A. Wesołowski przy udziale K. Stepana, Warszawa 2009, 

s. 133; P. Zarzycki, 11 karpacki pułk artylerii lekkiej…, s. 13. 
93 CAW, sygn. I.313.11.81. Tygodniowy Komunikat Informacyjny nr 17 dowódcy plutonu żandar-

merii w Kołomyi z 25 IV 1938 r. 
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oddziału lub pododdziału na czas operacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych. Wyróżniano 

grupy zieloną, brązową, żółtą, niebieską, czerwoną oraz czarną94.  

Na terenie OK VI niewiele było formacji, które przewidziane były do mobilizacji 

w trybie alarmowym . Do tej nielicznej grupy zaliczany był jednak II batalion 49. hps 

oraz 1. bateria I dywizjonu 11. pal wraz z plutonem kolumny amunicyjnej95.  

Mobilizację alarmową dla grupy czerwonej (jednostki osłonowe granicy), do któ-

rej należały powyższe pododdziały, zarządzono 27 sierpnia. Wiadomo, że w II połowie 

sierpnia pułk, jak co roku o tej porze, przebywał na ćwiczeniach letnich. Odbywały się 

one w Zarzeczu oraz w rejonie Delatyna, Jaremczy i Worochty. W związku z rozkazem 

z 22 sierpnia w ciągu dwóch dni pułk powrócił do koszar. Oczekując na dalsze rozkazy, 

kontynuowano ćwiczenia. Na podstawie zestawień odtworzonych przez Ryszarda 

Rybkę i Kamila Stepana można domniemywać, że w przypadku II batalionu 49. hps, 

czas przeznaczony na zakończenie mobilizacji wynosił 18 godzin, natomiast pozostałe 

bataliony miały na to 4 dni96. Niestety brak jest szerszych danych pozwalających od-

tworzyć dokładnie czynności mobilizacyjne. Mobilizacja powszechna rozpoczęła się 

terminowo (31 sierpnia) i przebiegała zgodnie z planem. Mimo bombardowań Kołomyi 

nie doszło do przerw w czynnościach. Napływ rezerwistów był stały, choć powtarzające 

się naloty czasem wywoływały chaos. Trudno ustalić, czy i ewentualnie jakie inne kło-

poty, pojawiły się podczas prac. Wiadomo, że pierwszy transport, na który był załado-

wany właśnie II batalion 49. hps, wyruszył najprawdopodobniej jeszcze 1 września wie-

czorem, względnie w nocy z 1 na 2 września, docierając na wyznaczone miejsce kon-

centracji 3 września. Kolejne wyjeżdżały bądź próbowały odjechać z Kołomyi pomię-

dzy 2 a 3 września, przy czym żaden z nich, na skutek zniszczeń torów kolejowych 

pomiędzy Lwowem a Rzeszowem, nie dojechał do wyznaczonego celu i musiał wyła-

dowywać się na trasie przewozu97. 

Nieco więcej informacji zachowało się w odniesieniu do I dywizjonu 11. pal. 

Niemal cały pułk mobilizowany był w trybie powszechnym, mając na osiągnięcie stanu 

bojowego 4 lub 5 dób. Wspomniana już 1. bateria I dywizjonu oraz 1. pluton kolumny 

amunicyjnej tegoż dywizjonu na realizację mobilizacji miały 30 godzin, jednak brakuje 

bardziej szczegółowych informacji na temat jej przebiegu98. Pierwszą wiadomość 

                                                 
94 K. Stepan, Plany mobilizacyjne. Próba zwiększenia Ordre de Bataille Wojska Polskiego, 

[w:] Planowanie wojenne i przygotowania obronne II Rzeczypospolitej. Studia i materiały, red. T. Kośmi-

der, Warszawa 2012, s. 187-203. 
95 A.A. Ostanek, Przebieg mobilizacji 1939 roku na terenie Okręgu Korpusu nr VI „Lwów”, „Stu-

dia z Dziejów Wojskowości” 2013, t. II, s. 205-208; R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń. Plan mobiliza-

cyjny "W" i jego ewolucja, Warszawa 2010, s. 99, 101, 105. 
96 Wyjątek stanowił batalion marszowy pułku, który na zakończenie prac mobilizacyjnych miał 

6 dni. Vide: R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń…, s. 101. 
97 R. Brykowski, 49 huculski pułk strzelców…, s. 29-30; CAW, sygn. II.15.16. Stan oddziałów po-

zostających w garnizonie Kołomyja, 14 VII 1939 r.; CAW, sygn. I.320.49.5. Rozkaz dzienny 49. hps nr 193 

z 24 VIII 1939 r.; B. Prugar-Ketling, Aby dochować wierności. Wspomnienia z działań 11 Karpackiej Dy-

wizji Piechoty. Wrzesień 1939, Warszawa 1990, s. 13; Z. Prugar-Ketling, Generał Bronisław Prugar-Ke-

tling. Wspomnienia syna, Warszawa 2006, s. 120. 
98 R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń…, s. 272. 
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o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej dowództwo pułku otrzymało telefonogramem 

29 sierpnia o godz. 18.00. Zanim jednak przystąpiono do działań, zarządzenie odwo-

łano, co wywołało zdziwienie. Kolejny rozkaz mobilizacyjny dotarł 30 sierpnia w samo 

południe, co spowodowało natychmiastowe uruchomienie procedur. 

Przebieg mobilizacji był sprawny, ale nie obyło się bez problemów. Sam fakt 

zmian personalnych przeprowadzonych na stanowisku dowódcy pułku w przededniu 

wojny, odbił się ujemnie na poszczególnych pracach. Zasadnicze problemy wynikały 

jednak, jak w wielu jednostkach w Małopolsce Wschodniej, ze złej jakości dostarcza-

nych koni i wozów. Poza tym dały się odczuć braki w uzbrojeniu, wynikające z nie 

dotarcia do 11. DP kolumny taborowej (amunicyjnej) mobilizowanej poza dywizją99. 

Stawiennictwo rezerwistów, wśród których ok. 30% stanowili Ukraińcy, a kilka procent 

Żydzi, było dobre i mimo nalotów doprowadzono do osiągnięcia stanów etatowych 

przewidzianych organizacją wojenną pułku. Warto nadmienić, że z braku czasu nie wy-

konano dla żołnierzy nieśmiertelników, co miało brzemienne skutki na polu walki. Wie-

czorem 1 września pododdziały gotowe były do załadunku. Przystąpiono do niego na-

stępnego dnia rano. Pociąg wiozący większą część I dywizjonu wyjechał 2 września 

z Kołomyi. Ostatni, opóźniony transport z Kołomyi, wyruszył 4 września z 3. baterią. 

Wszystkie szlaki wiodły przez Lwów, Przemyśl i Rzeszów100. 

Jednostką dyspozycyjną stacjonującą na terenie OK VI był 6. dywizjon żandar-

merii. Mobilizację dywizjonu zaplanowano zarówno w systemie alarmowym, jak 

i w I rzucie trybu powszechnego. Za pomocą systemu alarmowego mobilizowano w ko-

lorze czerwonym m.in. pluton krajowy żandarmerii „Kołomyja”, który na osiągniecie 

etatów wojennych miał 24 godziny. Niestety nie zachowały się żadne szczegóły doty-

czące mobilizacji101. 

Ryszard Brykowski tak wspomina wymarsz oddziałów wojskowych z Kołomyi, 

które uroczyście odmaszerowywały z miasta: 

Był późny wieczór, a ONI szli czwórkami, w hełmach i drelichowych mun-

durach, z plecakami i karabinami. Przechodziły kolejne plutony i kompanie, cza-

sem pomiędzy oddziałami oficer na koniu, przeważnie jednak oficerowie szli pie-

szo obok swych oddziałów. Jest cisza, wielka cisza, nie ma orkiestry, werbli, wi-

watów […]. Ich krok dudni na niedawno położonym kostkowo-granitowym bruku 

ulicy Kraszewskiego. Ponad tłumem dzieci trzymane przez rodziców na rękach 

[…]. Ciszy nie było, bo ten spokojnie na pozór stojący tłum szlochał102. 

                                                 
99 Każda dywizja piechoty posiadała po osiem kolumn taborowych, z czego przeważnie cztery były 

mobilizowane przez oddziały dywizji, a pozostałe cztery – najczęściej przez dywizjony taborów. Cztery 

z nich miały być kolumnami amunicyjnymi (przewożącymi po 2 jednostki ognia (JO) amunicji piechoty 

i amunicji artylerii), a pozostałe cztery – kolumnami żywnościowymi przewożącymi po 2 porcje żywności 

i furażu na stan dywizji. Brak choćby jednej kolumny wywołać może zakłócenia w systemie zaopatrywania 

dywizji (aż do jego paraliżu i niezdolności dywizji do walki). 
100 CAW, sygn. II.3.19. Relacja mjr. Józefa Bole, oficera sztabu dowódcy artylerii dywizyjnej 

11. DP, złożona 25 V 1946 r.; P. Zarzycki, 11 karpacki pułk artylerii lekkiej…, s. 20-22. 
101 R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń…, s. 511, 517, 520-521. 
102 R. Brykowski, 49 huculski pułk strzelców…, s. 29. 
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Poszczególni dowódcy 49. pp/hps, będący jednocześnie komendantami garni-

zonu Kołomyja, w różny sposób zapisali się w historii zarówno pułku, jak miasta. 

Z pewnością jednak ostatni z nich, który prowadził pułk na szlaku bojowym we wrze-

śniu 1939 roku, zasługuje na wspomnienie. Tak pisał o nim, uzasadniając nadanie mu 

Krzyża Virtuti Militari IV klasy, jego przełożony, dowódca 11. Karpackiej DP do Na-

czelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego: 

Cały ciężar walki 11 DP i gros odniesionych sukcesów przypada na 49 pp 

i jego dowódcę. Od początku działań wojennych, do ostatniej chwili przejawia 

niezwykły zmysł taktyczny, osobistą odwagę i dzielność, które wpływają bardzo 

dodatnio na pułk, stawiając go w rzędzie najdzielniejszych spośród całej dywizji; 

wszystkie boje stoczone przez 49 pp pod dowództwem ppłk dypl. Hodały, były 

zwycięskie dla pułku, a dla Niemców klęską, połączoną z krwawymi stratami. 

W dn. 15 IX 39 r. w boju na północny wschód od m. Sądowa Wisznia mając przed 

sobą zgrupowaną wielką jednostkę pancerną niemiecką Pułk SS „Germania”, 

śmiałym uderzeniem nocnym, otwiera przejście 11 DP w nakazanym kierunku, 

przyczyniając się do całkowitego zniszczenia zaskoczonych oddziałów niemiec-

kich, niszcząc i paląc około 400 maszyn, czołgów, samochodów pancernych, 

dział, ciągników i motocykli. Działaniem tym ppłk Hodała, realizuje myśl do-

wódcy Dywizji, wykazuje niezłomną wolę zwycięstwa i umożliwia sąsiednim od-

działom 38 DP przebicie się i osiągnięcie południowego skraju lasów janow-

skich. W dniu 18 IX 39 r. w czasie przebijania się pod m. Lelechówka, pomaga 

bardzo skutecznie grupom wypadowym ppłk Głowackiego, do przejścia przez 

wieś i opanowania grobli, i swym zręcznym manewrem niszczy przygotowane 

boczne uderzenie Niemców, kierując osobiście akcją swoich oddziałów. W dniach 

19/20 IX 39 r. prowadzi natarcie na m. Hołosko, Lwów. Po morderczym ogniu, 

który trwał bez przerwy od dn. 19 IX do wieczora 20 IX 39 r., wypiera Niemców 

na peryferie Lwowa. Nie mając już żadnych oddziałów do prowadzenia dalszego 

natarcia, resztkami sił utrzymuje zdobyte stanowisko do nocy. W bitwie tej zostaje 

ranny pociskiem ckm z czołgów npla [nieprzyjaciela] w nogę. Nocą z 20/21 IX 

39 r. z grupą oficerów, w której był generał broni [Kazimierz] Sosnkowski, gen. 

[Kazimierz] Łukoski, płk [Bronisław] Prugar-Ketling i wielu innych, oraz 

garstką strzelców przebija się do Lwowa. Po przebiciu się do Lwowa wraca do 

m. Kołomyja, gdzie po kilku dniach zostaje aresztowany przez bolszewików i wy-

wieziony do Szepietówki. Ppłk Hodała w całej kampanii polsko-niemieckiej wy-

kazał niezwykłe walory dobrego dowódcy bojowego103. 

Powyższy opis stanowi chyba najlepiej nie tylko o samym dowódcy, który został 

w 1940 roku zamordowany w Katyniu, ale także i o całym pułku, o każdym pojedyn-

czym jego żołnierzu, który w chwili najważniejszego „sprawdzianu” nie tylko nie za-

wiódł, ale przyniósł chlubę dywizji i całemu Wojsku Polskiemu. Nietuzinkowość pułku 

                                                 
103 B. Prugar-Ketling, Aby dochować wierności…, s. 154. 
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i tym razem została potwierdzona, co świadczyć może wyłącznie o tym, jak dobrych 

synów Polsce wydało Pokucie i Huculszczyzna.  

* * 

Garnizon Kołomyja, choć nie należał do dużych, pełnił niezwykle istotną rolę 

w regionie. Pomijając już oczywiste kwestie związane z bezpieczeństwem, żołnierze 

pełniący służbę w dyslokowanych w Kołomyi wojskach, mieli ważną z punktu widzenia 

społecznego, misję. Oddziałując na miejscową, niejednolitą etnicznie, społeczność, 

mieli wpłynąć na jej konsolidację, a docelowo skupienie wokół armii i państwa. Zało-

żony we wstępie cel, jakim było ukazanie funkcjonowania garnizonu kołomyjskiego 

w okresie międzywojennym, zostało osiągnięte. 

Władze wojskowe niemal od początku zaczęły upatrywać w pułku element, który 

można wykorzystać do ułożenia pozytywnych relacji pomiędzy poszczególnymi naro-

dami zamieszkującymi Pokucie. Z tego powodu, z biegiem lat, zaczęto coraz mocniej 

nawiązywać do barwnych tradycji miejscowej ludności huculskiej.  

Jak wykazano, życie codzienne garnizonu kołomyjskiego było niezwykle zróżni-

cowane. Żołnierze mogli podczas służby uzupełniać braki w oświacie, rozwijać swoje 

najprzeróżniejsze zainteresowania, czy w końcu także – poznawać kulturę huculską. 

Mieszkańcy Kołomyi i całego Pokucia oraz Huculszczyzny, włączając się w życie ar-

mii, bez względu na narodowość, z biegiem lat przynajmniej częściowo integrowali się 

z państwowością polską.  

Obopólnemu zbliżeniu na pewno służyło także aktywne włączanie się żołnirzy 

w życie miejscowej ludności. Niesienie pomocy w sytuacjach klęsk żywiołowych czy 

opieka nad biednymi szkołami były jednymi z nich. Udział wojska w lokalnych świę-

tach wszystkich narodowości także na to wpływał.  

Pod koniec lat 30-tych żołnierze garnizonu byli mocno zżyci z regionem, miesz-

kańcy natomiast – wydaje się, że bez względu na narodowość – traktowali go jako 

„swój”. Specyfika, czy wręcz nawet pewnego rodzaju eksperyment, jaki poczyniono 

w przypadku 49. pp/hps, wydaje się jednym z najbardziej udanych rozwiązań tego typu, 

które w mniejszym stopniu starano się wprowadzać w armii w innych regionach Polski. 

Przykład garnizonu kołomyjskiego jest zatem najlepszym, pokazującym jak wojsko – 

w określonych uwarunkowaniach – mogło zbliżać wszystkich ludzi do siebie, bez 

względu na podziały narodowościowe.  
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