Archiwum Państwowe w Kielcach

„Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów - Wojsko
dwudziestolecia międzywojennego w Kielcach” – Część
II „4 Pułk Piechoty Legionów”
W 100. rocznicę wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku prezentujemy wybór fotograﬁi dokumentujących historię dwóch
pułków: 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów i 4 Pułku Piechoty Legionów, stacjonujących w międzywojennych Kielcach,
nazywanych wówczas „Miastem Legionów”.
Fotograﬁe pochodzą ze zbiorów Pana Krzysztofa Idzika, Darczyńcy Archiwum Państwowego w Kielcach i zostały pozyskane w
ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej.

4 Pułk Piechoty Legionów
4 Pułk Piechoty Legionów sformowano w marcu 1915 roku w Rozprzy koło Piotrkowa Trybunalskiego. W momencie
utworzenia liczył on 24 oﬁcerów, 120 podoﬁcerów i ok. 840 legionistów. W lipcu 1915 roku 4 Pułk Piechoty Legionów
przeszedł swój chrzest bojowy w bitwie pod Jastkowem. Następnie walczył na Lubelszczyźnie i Wołyniu, między innymi pod
Majdanem Borzechowskim, Optową, Rudką Miryńską oraz Kostiuchnówką.
Po kryzysie przysięgowym, który miał miejsce w 1917 roku, Pułk został rozwiązany, a żołnierze internowani w obozie w
Szczypiornie i Beniaminowie.
W momencie odzyskania niepodległości w 1918 roku 4 Pułk Piechoty został odtworzony i w latach 1918-1921 uczestniczył w
walkach o utrwalenie granic niepodległej Rzeczypospolitej, między innymi o Lwów, pod Chyrowem, Gródkiem Jagiellońskim,
Lidą, Wołożynem.
Po zakończeniu działań wojennych żołnierze 4 Pułku Piechoty strzegli granicy polsko – litewskiej, zaś w sierpniu 1922 r.
zostali skierowani do Kielc, jako docelowego miejsca stacjonowania. Początkowo żołnierze zakwaterowani zostali w dawnych
koszarach przy ul. Prostej i Młynarskiej (Mielczarskiego), a tabor w stajniach przy ul. Zagórskiej.
W 1929 roku rozpoczęto budowę koszar na odległej o 3 km od miasta Bukówce. Do nowych koszar żołnierze wprowadzili się
w 1935 roku. Na Bukówce powstało również osiedle dla rodzin oﬁcerów i podoﬁcerów oraz budynki sztabu i
kwatermistrzostwa, 2 bloki koszarowe, kuchnia, działownia, stajnie, wozownie, magazyny mobilizacyjne. Obok koszar
wybudowano strzelnicę, boisko sportowe oraz pływalnię.
W 1935 roku wzniesiono także drewnianą kapliczkę – replikę kapliczki wzniesionej przez Czwartaków na Wołyniu w 1916 roku
pod Optową.
Przybycie Czwartaków do Kielc wpłynęło również na życie społeczne i kulturalne miasta. Żołnierze brali udział w
uroczystościach patriotycznych takich jak: święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja, święto odzyskania Niepodległości, święto
Wojska Polskiego czy obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Ważnymi uroczystościami były także święta pułkowe, szczególnie uroczyście obchodzono 15-lecie istnienia pułku 24 czerwca
1930 roku. Żołnierze oraz orkiestra wojskowa towarzyszyły także uroczystościom kościelnym.
Ważny również jest wkład Czwartaków w życie kulturalne miasta poprzez wydawanie kwartalnika „Czwartak”, działalność
chóru i orkiestry pułkowej i udostępnionego mieszkańcom kina Czwartak. Czwartacy współorganizowali także marsze
Szlakiem I Kompanii Kadrowej.
Obecność wojska miała również znaczenie dla rozwoju gospodarczego, aprowizacja wojska wzmagała działalność
rzemieślników i innych gałęzi życia gospodarczego. Ważny był również wkład w życie sportowe, choćby poprzez budowę
infrastruktury rekreacyjno – sportowej na kieleckim Stadionie przez Wojskowy Klub Sportowy 4 PP Leg.
W 1923 r. za zasługi dla społeczności miasta Kielczanie ufundowali dla pułku sztandar, zaś w 1928 r. Rada Miasta przyznała
pułkowi honorowe obywatelstwo.
W połowie marca 1939 roku dwóch podoﬁcerów i 68 szeregowych pod dowództwem por. Leona Pająka skierowanych zostało
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do Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, zaś we wrześniu 1939 roku pułk przegrupowany został w rejon
Zduńskiej Woli. Czwartacy brali udział w walkach pod Zapolicami, Błoniem, Ołtarzewem, bronili także Twierdzy Modlin.
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