
25.09.2021 r. – 77 rocznica utworzenia 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty 

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… 
Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna 

zgodnych i dobrych robi obywateli'. 
Jan Zamoyski hetman wielki koronny 

       W dniu 25.09.2021 r. odbyły się uroczystości związane z obchodami 77 rocznicy 
utworzenia 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty. Uroczystość została zorgani-
zowana pod  pomnikiem absolwentów szkoły poległych w czasie II wojny światowej. Dnia 20 
września 1944 roku rozkazem Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego utworzono 
w Lublinie 2 Frontową Oficerską Szkołę Piechoty. Szkoła powstała w celu wyszkolenia 
polskich oficerów, mających przejąć dowództwo w Wojsku Polskim od oficerów radzieckich.

    Do lipca 1945 r. szkołę ukończyło 3168 oficerów. Po wojnie szkołę przeniesiono do 
Gryfic. W sytuacji olbrzymich niedoborów kadry oficerskiej, przy wyborze kandydatów na 
podcho-rążych, nie kierowano się kryteriami pochodzenia społecznego lub ideologicznymi. 
Znaleźli się tam ludzie z różnych grup społecznych, posiadający różnorodne poglądy 
polityczne oraz wizje przyszłej Polski.  

    Byli w śród nich żołnierze Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Armii Ludowej, 
Wojska Polskiego, harcerze Szarych Szeregów. Nie możemy zatem przypisywać 
absolwentom tej Szkoły „sowieckiego” rodowodu lub komunistycznych poglądów poli-
tycznych. Wielu z tych młodych ludzi za to, że zostali oficerami Wojsk Polskiego zapłaciło 
najwyższą cenę – cenę własnego życia, ich nazwiska są wyryte na tych siedmiu mieczach 
okalających ten pomnik. 

      W styczniu 1947 r. w związku z redukcją sił zbrojnych podjęto decyzję o rozformowaniu  
2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty. W działaniach wojennych zginęło 398 absol-
wentów szkoły. Monument pomnika powstał w 1978 roku wysiłkiem społecznym dla 
upamiętnienia absolwentów szkoły. Inicjatorem budowy był płk Władysław Rokicki absolwent 
2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty. Dwa lata później do Lublina przywieziono ziemię 
z części pól bitewnych, gdzie walczyli. G ł ó  w n  a  uroczystość rozpoczęła się odśpie-
waniem hymnu państwowego. Po odśpiewaniu hymnu zebranych powitał i słowo wstępne 
wygłosił kol. mgr Witold Muszyński – Prezes koła nr 12 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. 

   Po okolicznościowym wystąpieniu delegacje przedstawicieli, władz samorządowych, 
stowarzyszeń kombatanckich, weteranów i piłsudczyków złożyły kwiaty pod pomnikiem 2 
Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty. 

    Na zaproszenie organizatorów uroczystości w obchodach uczestniczyli i godnie 
reprezentowali Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Lublin im. 
„Generała Tadeusza Góry” niżej wymienieni przedstawiciele: 

– ppłk pil. mgr inż. Józef Mokijewski
– mjr. nawig. mgr inż. Aleksander Krawyciński
– kpt. mgr inż. Andrzej Dziurkowski
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