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Wykaz skrótów

baon    – batalion
dac    – dywizjon artylerii ciężkiej 
dak    – dywizjon artylerii konnej
DP    – dywizja piechoty
DT    – dywizja taborów
DOG   – Dowództwo Okręgu Generalnego
DN-Szkol.  – Departament Naukowo-Szkolny
D.S.Wojsk.  – Departament Spraw Wojskowych 
komp.   – kompania
MPiOSpoł.  – Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej
M.S.Wojsk.  – Ministerstwo Spraw Wojskowych
MWRiOP  –  Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego
PWKL   – Polska Wojskowa Komisja Likwidacyjna 
RSK    – Rada Szkolna Krajowa 
pac    – pułk artylerii ciężkiej
pag    – pułk artylerii górskiej
pal    – pułk artylerii lekkiej
pap    – pułk artylerii polowej
papl    – pułk artylerii przeciwlotniczej
paw    – pułk artylerii wałowej
pl     – pułk lotniczy
pok    – pułk obrony krajowej
pp     – pułk piechoty
ppLeg.   – pułk piechoty legionów 
p.szwol.   – pułk szwoleżerów
p.uł.    – pułk ułanów
psp    – pułk strzelców podhalańskich



Wstęp

Korpusy kadetów to najstarsze szkoły wojskowe w Polsce, sięgające po-
czątkami 1765 roku, kiedy to król Stanisław August Poniatowski zało-
żył Akademię Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczy-
pospolitej, zwaną powszechnie Szkołą Rycerską. Była to pierwsza świecka 
wojskowa szkoła w Polsce. W tym czasie działało już bowiem Collegium 
Nobilium, szkoła zakonna założona w 1740 roku przez Stanisława Ko-
narskiego, której August III nadał status korpusu kadetów. W dziedzinie 
szkolnictwa wojskowego Polska miała jednak duże opóźnienie w stosun-
ku do państw europejskich, co nie oznacza, że jego brak wpływał nega-
tywnie na rozwój polskiej wojskowości czy indywidualne wyszkolenie 
polskiego żołnierza. Mieliśmy w XVI i w początkach XVII wieku jedną 
z najsilniejszych armii w Europie, a żołnierz polski górował wyszkoleniem 
i walecznością w boju. Był to efekt specyficznego systemu wychowania 
i szkolenia wojskowego w społeczeństwie zmilitaryzowanym, dla które-
go wojna była zjawiskiem nader częstym 1. Powstałe w XVIII wieku szko-
ły wojskowe nie wywarły większego wpływu na rozwój polskiej armii ze 
względu na krótki okres istnienia i niewielki zasięg 2. Szkoła Rycerska miała 
jednak fundamentalne znaczenie w formowaniu modelu kadeta patrioty, 
obywatela i żołnierza, do którego nawiązywano w późniejszych okresach. 
Wraz z upadkiem Rzeczypospolitej upadły też szkoły wojskowe. Krótkie 
ich odrodzenie w polskim duchu nastąpiło w czasach Księstwa Warszaw-
skiego. Wypracowany w  okresie staropolskim model wychowania woj-
skowego został wzbogacony o demokratyczne wartości z okresu powsta-
nia kościuszkowskiego i doby Legionów Polskich. W Królestwie Polskim 
były już inne warunki polityczne i korpus w Kaliszu pozostawał pod silną 

1  Zob. J. Ryś, Żołnierska paideia. Szkolenie i wychowanie wojskowe w Polsce XV–XVII 
wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019. 

2  J. Ryś, Korpus Kadetów Grodzieńsko-Wileński na tle szkolnictwa wojskowego w Polsce 
w II połowie XVIII wieku, w: Orientacje i kierunki w badaniach historyczno-pedago-
gicznych, red. I. Michalska, G. Michalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2009, s. 7–86. 
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presją władz rosyjskich, a po upadku powstania listopadowego został za-
mknięty. Po odzyskaniu niepodległości Polacy z  wielkim entuzjazmem 
przystąpili do odbudowy szkolnictwa wojskowego, a jedną z pierwszych 
szkół była Szkoła Podchorążych w  Łobzowie koło Krakowa, powstała 
na bazie austriackiej szkoły kadeckiej. W listopadzie 1918 roku, oprócz 
szkoły w Łobzowie, działała jedynie Szkoła Podchorążych w Warszawie, 
Szkoła Aplikacyjna Oficerów Piechoty w Rembertowie i Szkoła Żandar-
merii Polowej w Warszawie 3. Był więc Łobzów jedną z kolebek polskiego 
szkolnictwa wojskowego. Nazwa szkoły łobzowskiej była jednak nieade-
kwatna do jej organizacji i poziomu, toteż po roku przemianowana zo-
stała w Korpus Kadetów nr 1 w Krakowie 4. Korpus kadetów przetrwał 
w Łobzowie zaledwie do marca 1921 roku. Przenosiny korpusu do Lwo-
wa odbywały się z wielkim pośpiechem, władze wojskowe nie pozwoliły 
nawet na dokończenie roku szkolnego. Towarzyszyła temu początkowo 
atmosfera tajemniczości, a później pojawiły się nierealne obietnice skła-
dane przez przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wojskowych o rychłym 
powrocie korpusu do Krakowa. Uspokoiły one nieco rozżalonych krako-
wian, przeciwnych utracie szkoły, która wrosła już w pejzaż podkrakow-
skiej miejscowości i w świadomość mieszkańców miasta. Niestety korpus 
do Krakowa już nie powrócił, a o jego pobycie przypomina pamiątkowa 
tablica wmurowana przy wejściu do budynku „podchorążówki”.

3  R. Tomaszewski, Odbudowa polskiego szkolnictwa wojskowego 1908–1923 (Geneza. 
Koncepcje. Struktura. Rozwój), Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 1995, 
s. 80.

4  W źródłach korpus określany jest często jako „krakowski”, „w Krakowie”. Faktycznie 
był jednak w Łobzowie, będziemy więc używać określenia „łobzowski”. 
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Fot. 1. Tablica pamiątkowa wmurowana przy wejściu do budynku, w którym mieścił się Kor-
pus Kadetów nr 1 w Łobzowie 

Źródło: zbiory prywatne Jana Zycha. 

W 2021 roku przypadała dokładnie setna rocznica jego przenosin i moż-
na mieć nadzieję, że prezentowana monografia będzie jakąś formą rekom-
pensaty dla Krakowa, któremu zabrano pierwszą polską szkołę wojskową. 
Dzieje korpusów kadetów na ziemiach polskich doczekały się syntetycz-
nego opracowania 5, a nawet ujęć monograficznych. Korpus Kadetów nr 1 
ma również własną monografię autorstwa Adama Popiela, jednego z jego 
absolwentów 6. Praca ta, pomimo że zawiera wiele ciekawych informacji 

5  W. Lisowski, Polskie Korpusy Kadetów, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Naro-
dowej, Warszawa 1982, tam też podstawowa literatura. 

6  A. Popiel, Korpus Kadetów nr 1 1918–1939, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice–War-
szawa 2003; w  podobnej konwencji pisarskiej utrzymana jest także syntetyzująca 
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pozyskanych od byłych kadetów lub ich rodzin, pozbawiona jest aparatu 
naukowego, stąd też niemożliwa jest ich weryfikacja. Zbytnie uogólnienia 
i spojrzenie na całość dziejów korpusu z perspektywy kadeta i absolwen-
ta zawężają nieco problematykę dwudziestoletniej działalności korpusu. 
A. Popiel nie wykorzystał materiałów archiwalnych dotyczących dziejów 
korpusu z Centralnego Archiwum Wojskowego, bazując głównie na pub-
likacjach przedwojennych, a szczególnie na opracowaniach z okazji 10-, 
15- i 20-lecia istnienia zakładu 7. Najnowszym opracowaniem o charakte-
rze źródłowym, dotyczącym dziejów Korpusu Kadetów nr 1, jest praca 
J. Kowalczuka poświęcona dziejom szkół lwowskich w XIX i XX wieku 8. 
W pracy A. Popiela, jak i w wymienionych publikacjach z zakresu histo-
rii wojskowości czy szkolnictwa wojskowego, okres łobzowski w  dzie-
jach korpusu potraktowany jest marginalnie, a podane informacje opar-
te są głównie na wspomnieniach pierwszego komendanta szkoły, ppłk. 
Stanisława Hlawatego 9. Z tego też powodu nie będą one w tym miejscu 
omawiane, natomiast stosownie do ich wartości zostaną uwzględnione 
w tekś cie opracowania. 
 Korpus łobzowski odegrał bardzo istotną rolę w wypracowaniu pol-
skiego modelu średniego szkolnictwa wojskowego, dostarczając pre-
kursorskich rozwiązań organizacyjnych i  dydaktyczno-programowych. 
Niektóre z nich, jak kwestie organizacji gospodarki korpusowej, oparte 
były na wzorach austro-węgierskich, ale w  Łobzowie dostosowane zo-
stały do polskich realiów i miały być powielane w kolejnych korpusach. 
Także łobzowscy oficerowie-nauczyciele zaproponowali kilka innowacji 

praca absolwenta Korpusu Kadetów nr 3, M.R. Lebiedzińskiego, Korpusy Kadetów 
w polskim szkolnictwie wojskowym, Agencja Wydawnicza Ulmak, Warszawa–Prusz-
ków 2002. 

7  Korpus Kadetów nr 1. W dziesiątą rocznicę III-go Powstania Śląskiego, Zakład Naro-
dowy im. Ossolińskich, Lwów 1931; Korpus Kadetów nr 1 w XV rocznicę istnienia, 
Lwów 1933; Korpus Kadetów nr 1 w 20-tą rocznicę istnienia, Lwów 1933; Sprawo-
zdanie szkolne Korpusu Kadetów nr 1 za rok 1926/1927, Lwów 1927; Sprawozda-
nie za rok szkolny 1927/1928, Lwów 1928; Sprawozdanie za rok szkolny 1928/1929, 
Lwów 1929; Sprawozdanie za rok szkolny 1929/1930, Lwów 1930; Sprawozdanie za 
rok szkolny 1930/1931, Lwów 1931. 

8  Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospoli-
tej – Kresach Południowo-Wschodnich, t. VII, cz. 5. Państwowe szkoły średnie we Lwo-
wie w XIX i XX w. Korpus kadetów nr 1, opracował Jerzy Kowalczuk, Szkoła Kolei 
Państwowych; Instytut Naukowy Wojskowy, Kraków 2009.

9  Zob. S. Hlawaty, U kolebki 1-go Korpusu Kadetów, w: Korpus Kadetów nr 1. W dzie-
siątą rocznicę III-go Powstania Śląskiego, dz. cyt., s. 78–80.
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pedagogicznych, które zostały wprowadzone do praktyki pedagogicznej 
korpusu, ale też mogły znaleźć zastosowanie w  szkolnictwie cywilnym. 
Jeżeli jeszcze uwzględnimy fakt, że korpus łobzowski zasilił kadrę oficer-
ską Wojska Polskiego, to w połączeniu ze wspomnianą rocznicą można 
uznać, że są to wystarczające argumenty do publikacji odrębnej monogra-
fii tej szkoły. 
 Praca oparta została na zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego 
w Rembertowie, znajdującego się w strukturach Wojskowego Biura Hi-
storycznego im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Szczególnie przydatny 
był zespół akt Oddziału III Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych, od-
powiedzialnego za szkolnictwo. Kwerenda prowadzona w tym archiwum 
pod kątem dziejów Korpusu Kadetów nr 1 wykazała, że okres łobzowski, 
w  przeciwieństwie do lwowskiego, jest stosunkowo dobrze udokumen-
towany. Wykorzystana dokumentacja jest przechowywana w  teczkach 
papierowych, z  luźnymi dokumentami, o  różnych paginacjach. Z  tego 
powodu w odsyłaczach podawane są tytuły dokumentów i daty ich spo-
rządzenia. Kwerenda w  innych archiwach, zwłaszcza krakowskich, nie 
przyniosła spodziewanego rezultatu poza kilkoma uzupełnieniami i foto-
grafiami. Z literatury pamiętnikarskiej należy odnotować jedyną jak do-
tąd pozycję dotyczącą korpusu łobzowskiego, a mianowicie wspomnienia 
Wojciecha Rankowicza, który kadetem został w 1920 roku 10. Łobzowowi 
poświęcił kilka stronic w swoim pięciotomowym dziele. 
 Praca ma charakter monografii historyczno-oświatowej i napisana zo-
stała przez historyka wychowania, którego ambicją jest naukowe opraco-
wanie dziejów Korpusu Kadetów nr 1 w latach 1918–1939. Oddana do 
druku książka, jak zaznaczono w tytule, jest więc pierwszą częścią zapla-
nowanego wydawnictwa. Układ problemowy, w pięciu rozdziałach, po-
zwolił na bardziej szczegółową analizę poszczególnych zagadnień, a dla 
lepszej recepcji tekstu wykorzystano ujęcia tabelaryczne i  wykresy. Za-
mieszczono także szereg unikatowych fotografii obiektów, zdjęcia por-
tretowe i grupowe, plany sytuacyjne i fotokopie dokumentów. W Aneksie 
znajduje się kilka zestawień statystycznych dotyczących korpusu w okre-
sie jego pobytu w Łobzowie. 

10  Biblioteka Narodowa w  Warszawie, rkps akc.  17756/64, t.  2, s.  2, W.  Rankowicz, 
Wspomnienia (dalej: W.  Rankowicz, Wspomnienia). Pragnę podziękować dr. hab. 
M. Deszczyńskiemu za zwrócenie uwagi na ten przydatny dla opracowania rękopis 
(właściwie maszynopis).
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 Korpus Kadetów nr  1 powstał po nieznacznej reorganizacji Szkoły 
Podchorążych, której poświęcono pierwsze partie opracowania 11. W dal-
szej kolejności omówione zostały prace nad koncepcją średnich szkół woj-
skowych i model docelowy korpusu kadetów, który realizowany był już 
we Lwowie. Jak przystało na ten typ monografii, sporo miejsca poświęco-
no na omówienie procesu dydaktyczno-wychowawczego (rozdz. II i III). 
Przeanalizowano zmiany w treściach programowych, metodykę naucza-
nia i wyniki nauczania, które w dużej mierze zależą od wyposażenia zakła-
du w środki dydaktyczne i specjalistyczne pracownie, co także zostało tu 
omówione. Szeroko zostały potraktowane sprawy wychowania, zarówno 
od strony metod, jak i przekazywanych treści. Dokonana analiza literatu-
ry parenetycznej miała na celu wskazanie głównych kierunków wycho-
wania w korpusie. Kolejne dwa rozdziały poświęcone zostały kadrze dy-
daktyczno-wychowawczej i kadetom. W obu przypadkach zamieszczono 
krótkie notki biograficzne, nie kierowano się jednak chęcią stworzenia 
słownika biograficznego. W  przypadku oficerów starano się skupić na 
ich działalności nauczycielskiej, wojskowej i niepodległościowej do czasu 
przyjścia do korpusu. To był niezwykle ważny okres, w którym dokony-
wały się indywidualne przewartościowania postaw, kształtowanych do-
tychczas w duchu austro-węgierskiego lojalizmu. Efekty tych przemian 
miały bezpośredni wpływ na pracę wychowawczą oficerów. Podjęto tak-
że próbę stworzenia zbiorowego portretu kadry dydaktyczno-wycho-
wawczej i w taki sam sposób potraktowano uczącą się młodzież. W tym 
przypadku wykorzystano również Księgę pamięci kadetów  II Rzeczypo-
spolitej 12, poszerzając i uzupełniając zawarte w niej informacje, zwłaszcza 
dotyczące początków służby poszczególnych kadetów. Uwzględniono 
tylko tych absolwentów, którzy składali egzamin dojrzałości w Krakowie. 
Natomiast w Aneksie zamieszczono wykaz kandydatów do roku szkolne-
go 1922/1923. Biorąc pod uwagę cykl kształcenia w korpusie, chłopcy 
zrekrutowani w Łobzowie w 1920 roku po trzech latach kończyli naukę 
we Lwowie. Duża liczba absolwentów w 1922 i 1923 roku była efektem 
pierwszej rozszerzonej rekrutacji we Lwowie, ale także wynikiem prze-
niesienia do Lwowa jednej kompanii z korpusu modlińskiego. Niestety 

11  Fragment ten jest rozszerzeniem mojego artykułu: Szkoła Podchorążych w Łob-
zowie (1918–1919), „Klio” 2020, nr 4, s. 111–136.

12  Księga pamięci kadetów II Rzeczypospolitej, zespół autorski, Oficyna Wydawnicza 
Rytm, Warszawa 2001.
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niemożliwe było zidentyfikowanie wśród absolwentów kadetów zrekru-
towanych jeszcze w Łobzowie.
 Wracając do absolwentów z Łobzowa, trzeba stwierdzić, że fragmen-
taryczne dane biograficzne, jakimi dysponowano, pozwoliły zaledwie na 
odnotowanie najważniejszych faktów z  ich kariery wojskowej. Pierwsi 
absolwenci szkoły łobzowskiej potwierdzili swoimi postawami słuszny 
i skuteczny kierunek pracy wychowawczej w korpusie. Ich udział w wal-
kach o Lwów, w wojnie 1920 roku i w III Powstaniu Śląskim stał się chlu-
bą korpusu i kolejnym elementem w tradycji kadeckiej. Ostatni rozdział 
poświęcono materialnemu zabezpieczaniu szkoły i gospodarce korpusu. 
Niezwykle istotną sprawą był stan techniczny i  sanitarny budynku łob-
zowskiego, który stał się jednym, ale nie jedynym powodem przeniesienia 
korpusu do Lwowa. 
 Zamiarem autora jest naukowe opracowanie dziejów Korpusu Ka-
detów nr 1 w latach 1918–1939 na podstawie materiałów archiwalnych 
i  dotychczasowych opracowań. Ze względu na bogactwo materiałów 
źródłowych, jak i specyfikę działania okres łobzowski został ujęty w od-
dzielnej monografii.




