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Aleksy Chmiel
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Turystyka wypoczynkowa i wędrowna w działalności 
Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” w latach 1925-1939

Streszczenie

Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” zostało powołane jako organizacja społeczna, której zada-
niem miała być samopomoc ekonomiczna oraz różne formy aktywności związane z kulturą fizyczną 
w środowisku wojskowym, obejmujące oficerów, a później i podoficerów Wojska Polskiego. Przez 
cały okres działalności największą wagę przywiązywano do otoczenia opieką dzieci i młodzieży 
szkolnej, także ze środowisk cywilnych, poprzez organizowanie kolonii, półkolonii i, w mniejszym 
wymiarze, obozów, najczęściej związanych z przysposobieniem wojskowym. Duże osiągnięcia Sto-
warzyszenie zanotowało w dziedzinie ochrony zdrowotnej dzieci i młodzieży, przez organizowanie 
kolonii leczniczych w miejscowościach uzdrowiskowych, przede wszystkim Ciechocinku i Rabce, 
gdzie z możliwości leczenia skorzystało ponad dwa tysiące osób. Dopełnieniem działalności na polu 
kultury fizycznej było krzewienie krajoznawstwa i turystyki wędrownej, co w praktyce przejawiało 
się w organizowaniu wycieczek krajoznawczych, obejmujących swoim zasięgiem nie tylko miejsce 
zamieszkania i najbliższe okolice, ale i cały kraj, a w mniejszym wymiarze –także wycieczek zagra-
nicznych. 

Słowa kluczowe: Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”, turystyka wypoczynkowa, turystyka wę-
drowna, wycieczki, kolonie zdrowotne (lecznicze). 

Kody JEL: L83

Wstęp

Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” zostało założone w celu złagodzenia oficerom tru-
dów służby wojskowej oraz ich rodzinom trudów życia codziennego. Pomysł ten zbiegł 
się z pomysłem najbardziej uświadomionej społecznie grupy żon członków najwyższej ka-
dry wojskowej oraz oczekiwaniami kadry dowódczej, zwłaszcza marszałka Piłsudskiego. 
Wszyscy widzieli potrzebę zorganizowanego udziału kobiet w rozwiązywaniu problemów 
nie tylko własnego, czyli wojskowego, środowiska, ale i pracy dla kraju. W związku z tym 
już na początku 1925 roku kilkanaście żon wojskowych odbyło 22 stycznia prywatne spo-
tkanie przy ul. Kruczej 31 w Warszawie, poświęcone dyskusji nad pomysłem powołania 
w wojsku organizacji kobiecej o charakterze społecznym (Ciećkowska 1996, s. 97). 

Celem artykułu jest przybliżenie działalności Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” na 
polu aktywności fizycznej (wycieczki i obozy) i wypoczynku (kolonie, półkolonie) środowi-
ska rodzin oficerów i podoficerów Wojska Polskiego w okresie międzywojennym. 
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Utworzenie Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”

W dniu 4 lutego 1925 roku na wezwanie komitetu organizacyjnego Towarzystwa 
Samopomocy Rodzin Oficerskich zebrało się ponad dwieście żon i matek oficerów, któ-
re w obecności marszałka Józefa Piłsudskiego i generałów: Stefana Majewskiego, Daniela 
Konarzewskiego, Stefana Suszyńskiego, Mariusza Zaruskiego i biskupa polowego 
Stanisława Galla, dokonały wyboru Tymczasowego Zarządu Naczelnego. W skład Zarządu 
weszły: Wincenta Konarzewska, Wanda Norwidowa-Neugebauerowa, Hanna Hubicka, Irena 
Fabrycowa-Szydłowska, Zofia Sokołowska, dr Julia Świtalska, Cezaria Jędrzejewiczowa, 
Wanda Dreszerowa, Regina Zienkiewiczowa, Ryszarda Tokarzowa, Bolesława Grzędzińska, 
Maria Maksowa i Zofia Szostakowa. Obecny na zebraniu marszałek Piłsudski, zabierając 
głos, powiedział m.in.: „Gdy panie zebrałyście się tutaj, by o rodzinie radzić, by o rodzi-
nie myśleć, by dla rodziny dotkniętej kryzysem szukać ratunku, myślę nieraz, że przyszły 
szafarz krwi polskiej będzie szczęśliwszy, niż ja, gdym nieraz przemóc nie mógł, gdym nie-
raz złamać nie mógł naszych urządzeń, tak łatwych dla wszelkich zniewag, a tak trudnych 
dla pracy nad utrzymaniem rodziny. Panie wtedy swym zrzeszeniem, swą pracą dopomogą 
przyszłemu szafarzowi do zwycięstwa, dopomogą mu nieść jego historyczną ciężką odpo-
wiedzialność” (I Walny Zjazd delegatek… 1926).

Już na pierwszym zebraniu 9 lutego Zarząd przystąpił do konkretnej pracy, organizując 
następujące sekcje: porad prawnych; sanitarną; opieki nad dzieckiem; sportową; kształcenia 
zawodowego; przemysłowo-handlową; kulturalno-towarzyską; dochodów niestałych i pra-
sową. Najszybciej do pracy przystąpiły sekcje, których podstawą działalności była samopo-
moc ekonomiczna, na nią bowiem było największe zapotrzebowanie („Jednodniówka…” 
1926). W następnej kolejności przystąpiono do opracowania statutu i regulaminu wewnętrz-
nego, kierując się wytycznymi Stowarzyszenia: samopomocą ekonomiczną i łącznością kul-
turalno-ideową. Uwzględniano jednak i dwie przesłanki: stowarzyszenie, przyjmując nazwę 
„Rodzina Wojskowa” (dalej jako SRW), musiało nazwie tej odpowiadać i objąć działalno-
ścią nie tylko oficerów, ale i podoficerów oraz musiało zorganizować tylko kobiety, które 
mogły pracować w nim bez przerwy zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. 

W stosunkowo krótkim czasie SRW, prowadząc dość energiczną działalność, zaczęło wy-
raźnie krzepnąć organizacyjnie. Pełniąc na początku funkcje zarówno Zarządu Naczelnego, 
jak i Zarządu Koła Warszawskiego, Tymczasowy Zarząd Naczelny w pierwszym okresie 
swej działalności, do 11 maja 1925 roku, większość czasu poświęcił na tworzenie podstaw 
organizacyjnych zarówno koła warszawskiego, jak i innych kół miejscowych. Po ukonstytu-
owaniu się koła warszawskiego w miejsce dotychczasowych sekcji zaczęto tworzyć wydzia-
ły. Ostatecznie utworzone zostały wydziały: opieki nad dzieckiem; porad prawnych; sani-
tarny; sportu i wychowania fizycznego; kształcenia zawodowego; przemysłowo-handlowy; 
kulturalno-oświatowy i dochodów niestałych. Na czele każdego wydziału stała członkini 
TZN, mająca do pomocy instruktorki wysyłane w teren do nowo tworzonych kół (I-szy 
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Walny Zjazd delegatek…, s. 5). W dniu 6 czerwca 1926 roku, kiedy odbywał się I Zjazdu 
SRW w Warszawie, organizacja liczyła 25 kół w następujących garnizonach: Warszawa, 
Poznań, Częstochowa, Stryj, Brześć n. Bugiem, Grodno, Wołkowysk, Grudziądz, Łomża, 
Łódź, Radom, Skierniewice, Bydgoszcz, Bielsk, Ostrołęka, Baranowicze, Słonim, Dęblin, 
Wilno, Inowrocław, Przemyśl, Tarnopol, Włodawa, Włocławek, Łuków. W innych garnizo-
nach trwała praca organizacyjna albo prowadzono dyskusje z organizacjami pokrewnymi: 
„Rodziną Oficerską” w Toruniu i „Kołem żon oficerów garnizonu w Równem” w celu wy-
równania, przed połączeniem się, różnic statutowych.

Pierwszy zjazd dokonał wyboru nowych władz oraz zatwierdził drobne zmiany or-
ganizacyjne. Powołano nowy Zarząd Naczelny i osoby kierujące wydziałami: Wydział 
Organizacyjny prowadziło Prezydium; Wydział Prawny – Janina Miedzińska; Wydział 
Sanitarny – dr Julia Świtalska; Wydział Przemysłowo-Handlowy – Karolina Oster-
Ostrowska; Wydział Opieki nad Dziećmi – Helena Jaroszewiczowa i Wydział Prasowy – 
Janina Dunin-Wąsowiczowa. Nie utworzono Wydziału Sportowego, bowiem w 1926 roku 
sport w zasadzie rozwijał się przede wszystkim w Warszawie, nie licząc prób zorganizowa-
nia kursu gimnastyki w Częstochowie i jeździeckiego w Grodnie, a tam jego rozwój nad-
zorowały sekcje (I-szy Walny Zjazd delegatek…, s. 5). Wydział taki zorganizowano w 1927 
roku, a w 1928 roku przekształcono go w Klub Sportowy SRW. Działalność stowarzyszenia 
od początku wspierało MSWojsk. oraz wyżsi dowódcy i oficerowie. Potwierdza to rozkaz 
dowódcy OK VII, który jednoznacznie przypominał w dniu święta SRW 5 i 6 listopada do-
niosłe znaczenie tej instytucji dla wszystkich wojskowych oraz wzywał cały podległy mu 
korpus poznański do poparcia dążeń Stowarzyszenia (Dz. Rozk. DOK Nr VII Poznań, nr 67). 
Z czasem w pracę zaangażowały się żony podoficerów a następnie sami podoficerowie za-
wodowi, co znalazło odzwierciedlenie w decyzjach I Zjazdu, który zdecydował o otoczeniu 
opieką również rodzin podoficerskich. 

Począwszy od III Walnego Zjazdu w 1929 roku, stowarzyszenie weszło w nowy etap 
organizacyjny. Po zmianach w statucie powołano Radę Główną i Rady Okręgowe, które 
odpowiadały dowództwom okręgów korpusów i stały się ciałami doradczymi zarówno 
Zarządu Naczelnego, jak i kół prowadzących działalność na terenie okręgów. Ważną de-
cyzją podjętą przez Zjazd było wyraźne zaakcentowanie wspierania szkół, przedszkoli, 
a zwłaszcza kolonii letnich (Ciećkowska 1996, s. 99.). Jednocześnie praca została rozdzielo-
na pomiędzy poszczególne wydziały: Wydział Finansowy; Wydział Organizacyjny (później 
Ogólnoorganizacyjny); Wydział Opieki nad Dzieckiem; Wydział Kulturalno-Oświatowy 
(rozpoczął działalność w 1929 roku); Wydział Uświadomienia Obywatelskiego (od grudnia 
1931 r.); Wydział Przysposobienia do Obrony Kraju; Wydział Zdrowia (wcześniej Wydział 
Sanitarny); Wydział Prasowy, Wydział Pracy (wcześniej Wydział Kształcenia Zawodowego 
Kobiet) i Klub Sportowy RW.

Ostateczne ukształtowanie się wydziałów pozwoliło na prowadzenie szeroko zakrojonej 
i, w części, specjalistycznej działalności. W interesującej nas problematyce wypoczynku 
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i wycieczek dominowały wydziały: zdrowia, w którego gestii znalazły się kolonie i półko-
lonie letnie oraz kolonie zdrowotne (zajmował się tym referat uzdrowiskowy); kulturalno-
-oświatowy, w którego gestii leżało organizowanie wycieczek krajoznawczych, krajowych 
i zagranicznych (zajmował się tym referat krajoznawczo-wycieczkowy); przysposobienie 
do obrony kraju – w jego gestii znajdowało się m. in. strzelectwo i przygotowanie wojskowe 
kobiet (PWK) oraz klub sportowy, o którym będzie mowa w drugiej części artykułu.

Kolonie, półkolonie i kolonie zdrowotne organizowane przez SRW

Kolonie dla dzieci wojskowych

Już w pierwszym okresie działalności Tymczasowy Zarząd Naczelny (TZN), wystę-
pujący w podwójnej roli: organizatora kół w poszczególnych garnizonach oraz organiza-
tora i kierownika koła warszawskiego, zanotował znaczące sukcesy. Koło Warszawskie 
„Rodzina Wojskowa” na zebraniu w dniu 11 maja 1925 roku, dokonując podsumowania 
swojej działalności, mogło pochwalić się osiągnięciami. Sukces zanotowała sekcja sanitar-
na, działająca pod przewodnictwem dr Julii Świtalskiej, której udało się zorganizować bursę 
letnią w Różanach nad Narwią dla 50 chłopców, w której spędzili oni miesiąc wakacji pod 
opieką Karoliny Ostrowskiej (Zebranie Koła Warszawskiego… 1925). 

Ambitnym kobietom ze wsparciem przyszedł także dowódca Okręgu Korpusu nr I 
w Warszawie, gen. Daniel Konarzewski, który wydał polecenie zorganizowania kilku kolo-
nii letnich, aby „umożliwić oficerom garnizonu warszawskiego, zwłaszcza zaś obarczonym 
rodzinami, spędzenie z małym wysiłkiem finansowym kilku tygodni w czystem i zdrowem 
powietrzu wśród natury” (Kolonie letnie… 1925). Myślą przewodnią władz wojskowych 
było wykorzystanie do tego celu budynków wojskowych opuszczonych przez wojsko na 
czas wymarszu do obozów letnich. Kolonie letnie w ten sposób zorganizowano jeszcze 
w tym samym roku w Małkini, Ostrowie-Komorowie, Różanach i Działdowie. W Małkini 
wygospodarowano pomieszczenia dla 40 rodzin, po 2-3 w kilkupokojowych mieszkaniach 
z jedną wspólną kuchnią. Letnicy mieli do dyspozycji posiłki w restauracji kolejowej i ka-
synie oficerskim. 

W pozostałych miejscowościach wykorzystano pomieszczenia: w Ostrowie-Komorowie 
dla 26 rodzin, Różanach dla 10 rodzin i w Działdowie dla 3 rodzin. Warto podkreślić, że 
ceny we wszystkich miejscowościach były stosunkowo niskie, ale i warunki również nie 
były luksusowe. Zresztą dowódca wyraźnie przestrzegał, że „co do tych kolonij nie stawiać 
zbyt wielkich wymagań. Nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na żadne zbytki, a obecna 
sytuacja finansowa państwa nie pozwala na żadne wydatki z funduszów publicznych na ten 
cel” (Kolonie letnie… 1925). Stowarzyszenie „RW” miało zyskać także pieniądze na swoje 
potrzeby, zakładano bowiem, że po rozliczeniu kolonii pozostanie ich niewielka ilość. 
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Kolejnym dowódcą, który przyszedł z pomocą rodzinom oficerów i podoficerów za-
wodowych, był dowódca OK IX gen. Józef Rybak, który polecił zorganizować letnisko dla 
rodzin wojskowych w Obozie Ćwiczeń w Leśnej. Wykorzystano do tego celu budynki woj-
skowe pozostające do zagospodarowania w czasie poza ćwiczeniami (Letnisko dla rodzin… 
1925). Na uwagę zasługuje tu przeznaczenie, po raz pierwszy, kwater również dla rodzin 
podoficerów zawodowych. Dla 3 członków rodziny przydzielano 2 pokoje, a powyżej 3 człon-
ków – 4 pokoje. Opłata wynosiła: dla rodzin oficerskich liczących do 3 członków 1 zł dzien-
nie, a powyżej 3 członków 1,50 złotego. Natomiast rodziny podoficerskie płaciły 50% tych 
kwot. Letnisko znajdowało się na terenie i w dyspozycji 20 Dywizji Piechoty, a jej dowódca 
był odpowiedzialny za jego funkcjonowanie. Pobyt na letnisku trwał najczęściej 6 tygodni. 

Stowarzyszenie „RW” urządziło także w dniach od 1 czerwca do 5 lipca w Inowrocławiu 
letnisko dla wdów po oficerach oraz dla matek i żon oficerów. W tym przypadku skorzysta-
no z pomocy Departamentu VIII Sanitarnego MSWojsk., który Rozporządzeniem L. 1189. 
25. Wydział II polecił Szpitalowi Sezonowemu w Inowrocławiu udzielić SRW pomocy, 
przeznaczając do 15 biletów kąpielowych, opłacanych przez Departament, dla każdej z le-
czonych osób. Również i tu nie było luksusowych warunków, skoro należało ze sobą zabrać 
bieliznę i pościel, a koszt wynosił 60-80 złotych za 5 tygodni pobytu.

Począwszy od 1927 roku, problem kolonii został uznany za jeden z najważniejszych 
w działalności SRW. Narastał on szczególnie wiosną, kiedy to rodzice planowali wypoczy-
nek dla swoich małych pociech. „Warunki życia wielkomiejskiego, a więc ciasnota pomiesz-
czeń, zgiełk, kurz i zaduch ulicy, niedostateczne nieraz odżywianie, wpływają ujemnie na 
stan zdrowia dzieci i ich nerwowości i dlatego wyjazd na lato staje się wprost konieczno-
ścią. Zdrowie ciała i zdrowie duszy dziecka wymaga, aby wywieźć je z murów miejskich, 
dać wydychać ze zmęczonych płuc pył uliczny i truciznę powietrza podwórek, pozwolić 
wypocząć nerwom, pozwolić użyć radosnej swobody ruchów, wśród rześkiego powietrza 
i życiodajnych promieni słońca” – pisała ze znawstwem Helena Jaroszewiczowa, członkini 
Naczelnego Zarządu SRW, kierująca wówczas Wydziałem Opieki nad Dziećmi.

Autorka nawoływała do utworzenia kolonii letnich wypoczynkowych w każdej „zdro-
wej” miejscowości, szczególnie na wsi, dla dzieci zdrowych, tylko osłabionych przez po-
byt w mieście. Natomiast dla dzieci wymagających specjalnej kuracji należało utworzyć 
kolonie lecznicze w uzdrowiskach. W związku z tym proponowała wykorzystać solanki 
w Ciechocinku, Inowrocławiu, Druskiennikach, Iwoniczu; źródła siarczane w Busku, Solcu; 
szczawy w Szczawnicy, leczenie klimatyczne zaś w Zakopanem i innych miejscowościach 
górskich i nadmorskich. Tam gdzie nie było warunków do zorganizowania prawdziwych 
kolonii proponowała utworzenie półkolonii w ogrodach pod miastem, na plażach, placach 
otwartych, by zastąpić dzieciom przynajmniej w części wyjazd z miasta przez umożliwienie 
im korzystania z dobroczynnego działania słońca, powietrza i swobody ruchów. 
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W tworzeniu kolonii (letnisk) SRW widziało podwójne zadanie: wychowawcze i zdro-
wotne. Wychowawcze – to przyzwyczajenie dzieci i młodzieży do czystości osobistej, nabra-
nia dobrych manier, poszerzenia swojego światopoglądu, wyrobienia karności i zaradności, 
z czym młodzi ludzie mieli najczęściej kłopoty. Zdrowotne to: „nabranie sił na zapas”, ra-
cjonalne odżywianie się, słońce, powietrze i ruch. W latach Drugiej Rzeczypospolitej więk-
szość dzieci zarówno ze środowiska wojskowego, jak i cywilnego miała poważne problemy 
zdrowotne. Gruźlica, krzywica oraz przewlekłe nieżyty dróg oddechowych, to najczęściej 
spotykane schorzenia wieku dziecięcego tamtej epoki. 

W środowisku wojskowym rodzice najczęściej, zwłaszcza wśród podoficerów, nie byli 
w stanie zapewnić swoim dzieciom wakacji na wsi lub wyjazdu do miejscowości kuracyj-
nych. Dlatego zadanie to wzięło na siebie SRW, a właściwie Wydział Opieki nad Dzieckiem, 
który od początku organizował przedszkola, komplety nauczania początkowego i lekcje gim-
nastyki. W 1927 roku postanowiono, zgodnie z wcześniejszą decyzją Zarządu Naczelnego, 
rozszerzyć swoją działalność w okresie przerwy wakacyjnej przez organizowanie kolonii 
letnich wypoczynkowych dla dzieci zdrowych i kolonii kuracyjnych dla dzieci chorych. 
Kolonie takie organizowano w poszczególnych DOK i dywizjach, za co odpowiedzialne 
były wówczas zarządy okręgowe lub zarządy kół przy ścisłej współpracy z dowódcami tych 
oddziałów wojskowych. 

W ten sposób, począwszy od 1927 roku, „Rodzina Wojskowa Koło Toruń” urządzała 
kolonie letnie w Cetniewie nad morzem (Dz. Rozk. DOK Nr VIII Toruń, nr 17). Kolonia 
położona była w odległości 300 m od stacji kolejowej i około 50 m od plaży. Składała się 
z czterech baraków po 9 pokoi w każdym, wyposażonych w łóżka z siennikami, stół, krze-
sła, miednicę, wiadro do wody i imbryk. Poszczególne formacje mogły podnieść standard, 
doposażając pomieszczenia we własnym zakresie. W budynku głównym, rządowym, DOK 
przydzieliło na cały sezon kuchnię z płytą, spiżarnię i piwnicę. Sala jadalna pełniła również 
rolę świetlicy, w której, w razie potrzeby, organizowano nabożeństwa. Na miejscu do dyspo-
zycji małych letników pozostawała izba chorych z lekarzem i apteczka. Pokoje przydzielano 
poszczególnym oddziałom, np. pokój nr 1 przydzielono dowództwu 4 Dywizji Piechoty,  
nr 9 – 62 pułkowi piechoty, a nr 28 – sztabowi DOK VIII. Koszty wyżywienia wynosiły: za 
osobę dorosłą – 4 zł 30 gr., a za dziecko – 2 zł 15 gr., na wyżywienie dzienne składały się 
trzy posiłki. Za dodatkową opłatą można było uzyskać podwieczorek. W 1929 roku wzrosły 
koszty utrzymania, gdyż za osobę dorosłą płacono 5 zł, a za dziecko 2 zł 50 groszy, ponadto 
osoby dorosłe musiały płacić jednorazowo za sprzęty stołowe i kuchenne 2 zł, a dzieci –  
1 złoty. Nowością było również to, że po przynajmniej dwutygodniowym pobycie na kolonii 
powracającym przysługiwała 66% zniżka na kolej (Dz. Rozk. DOK Nr VIII Toruń, nr 20). 

W 1932 roku na polecenie II wiceministra spraw wojskowych gen. Felicjana Sławoja-
Składkowskiego na terenie I Oddziału Służby Uzbrojenia w Pomiechówku urządzono ko-
lonię letnią prowadzoną przez koło SRW z garnizonu warszawskiego. Inicjatorką przedsię-
wzięcia była żona generała Germaine Susanne Składkowska, dzięki której dnia 1 lipca tego 
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roku w namiotach ustawionych nad Wkrą miejsce znalazły spragnione słońca i świeżego 
powietrza dzieci z Warszawy. Specjalnie dla nich wytyczono i ogrodzono kąpielisko, a na 
piaszczystym brzegu urządzono plażę. „Kąpią się też dzieciska na przemian: raz w wo-
dzie, przeczystej jak kryształ, to znowu w blaskach promieni rozpalonego w lazurze słońca. 
Wietrzyk z pobliskiego sosnowego boru niesie zapach żywicy, nasycając powietrze zdro-
wym aromatem” – pisał plut. Roman Brochman (1932) z miejscowej jednostki.

W 1937 roku, w okresie wakacyjnym Zarząd Koła S „RW” w Poznaniu zorganizował 
kolonie wypoczynkowe dla dzieci z rodzin wojskowych. W specjalnie przygotowanym na 
polecenie gen. Edmunda Knolla domku o pięciu pokojach z kuchnią i łazienką, umieszczono 
po 5 rodzin. W ciągu lata skorzystało w ten sposób ogółem 16 rodzin (2 oficerskie i 14 pod-
oficerskich), w tym 38 dzieci. Każda rodzina otrzymała bezpłatnie dla siebie jeden pokój, 
ładnie umeblowany, z bielizną pościelową. Wyżywienie przygotowywano własnym sump-
tem we wspólnej kuchni lub kupowano w kasynie, a do pomocy wykorzystywano służącą 
wynajętą przez zarząd koła (Kronika. Poznań 1937). Cały cykl zajęć z dziećmi, obejmujący 
m.in. gry i zabawy ruchowe, realizowano na powietrzu, korzystając z wyjątkowo słonecznej 
pogody. 

W 1938 roku SRW zorganizowało 9 kolonii i półkolonii dla dzieci wojskowych 
(Sprawozdanie Stowarzyszenia... za rok 1937/38, s. 114-115). Na uwagę zasługuje tu działal-
ność koła z Wilna, które zorganizowało kolonię w Niemenczynie dla 44 dzieci podoficerów. 
Z kolei koło z Katowic organizowało kolejne już siedmiotygodniowe kolonie dla 34 dzieci 
wojskowych. Wyróżniło się także koło z Ciechanowa, które dla swoich dzieci organizowało 
rodzaj półkolonii (dzieci przychodziły z pobliskich domów), na których organizowano gry 
i zabawy, kąpiele, wycieczki, a nawet naukę strzelania. 

Kolonie i półkolonie dla dzieci bezrobotnych i najuboższych

Niezwykle ważne, z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych i wychowawczych dzie-
ci i młodzieży, a także uświadamiania i zjednywania zrozumienia i sympatii do wojska, 
były kolonie i półkolonie organizowane dla dzieci bezrobotnych i najbiedniejszych ro-
dzin w Polsce. Niewątpliwy wpływ na rozwój tych form wypoczynku miało pozytywne 
nastawienie MSWojsk., w praktyce realizowane przez dowódców Okręgów Korpusów. 
W 1936 roku, w ramach pomocy dla bezrobotnych zdecydowano, że należy zwrócić uwa-
gę na działalność SRW w prowadzonej już od początku lat trzydziestych akcji dożywia-
nia i organizowania kolonii i półkolonii dla dzieci z tego środowiska. Dowódca OK I  
gen. M. Trojanowski polecił napisać w rozkazie: „Szczególnej uwadze polecam komen-
dantom garnizonów i dowódcom formacyj współdziałanie, w miarę zasobów i możli-
wości, oraz pomoc dla „Rodzin Wojskowych” w akcji dożywiania dzieci bezrobotnych 
i młodzieży wogóle, zwłaszcza w garnizonach kresowych. Ze zrozumiałych względów 
opieka nad młodzieżą wymaga jak najintensywniejszego poparcia” (Dz. Rozk. DOK  
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Nr I Warszawa, nr 75). Na ten cel miano wykorzystać wszelkie dochody z imprez społecz-
nych oraz składki doraźne i specjalne, o ile weszły już one w zwyczaj, co miało miejsce 
w wielu oddziałach już od kilku lat. Nie wolno jednak było łamać zasady, że składki 
nie mogły przekraczać możliwości płatniczych. Wydawanie tych kwot przez „Rodzinę 
Wojskową” miało się odbywać w ścisłym porozumieniu z powstałymi Komitetami 
Pomocy Zimowej w drodze podziału pracy, terenu, zakresu itd.

W czasie wakacji 1937 roku koło lwowskie „RW” zorganizowało własnym kosztem 
5-tygodniową półkolonię dla 98 dzieci w Barze pow. gródecki. Kolonię prowadziła człon-
kini zarządu Maria Antoniewiczowa przy pomocy dwu wychowawczyń, a zadaniem było 
dożywianie, opieka i wychowanie młodych obywateli. Miejscowa ludność przyjęła ofiaro-
waną jej pomoc z uznaniem i aktywnie włączyła się, na czele z miejscowym sołtysem, do 
pomocy w organizowaniu zakwaterowania i zaprowiantowania półkolonii. Dzieci w wieku 
4-11 lat, podzielone na dwie grupy: dziewcząt i chłopców, od początku ochoczo garnęły się 
do opiekunek, często przedstawiając swoje troski i radość, w czym czasami uczestniczyli 
również i rodzice. Program zajęć obejmował pogadanki, gimnastykę, gry, wycieczki oraz 
przygotowanie do niedzielnych przedstawień. Największą atrakcją, nie tylko dla dzieci, były 
niedzielne ogniska organizowane na wzór ognisk harcerskich, które w sposób znakomity 
zbliżały miejscową społeczność do wojska. Znalazło to zresztą potwierdzenie w liście prze-
słanym do Zarządu Koła, w którym pisano „Oświadczamy, że półkolonia przyczyniła się 
bardzo w dożywianiu naszych dzieci w czasie przednówku, a w szczególności przyczyniła 
się w rozbudowaniu i utrwaleniu ducha polskości na rubieżach naszej ojczyzny, którego nam 
tak bardzo jest potrzeba” (Englischowa 1937a). 

W dniach od 1 do 31 lipca koło SRW garnizonu Łuniniec zorganizowało dla 147 dzieci 
(88 dzieci bezrobotnych i 59 z Ubezpieczalni Społecznej) półkolonie na osiedlu „Zalesie”, 
w pobliżu lasu i rzeczki. Dzieci przez cały dzień przebywały na powietrzu, spędzając czas na 
zajęciach i rozrywkach, zgodnie z programem ustalonym przez Zarząd Naczelny, a oprócz 
zajęć planowych organizowano kąpiele w rzece (Kronika. Łuniniec 1937). Obfite posiłki 
i ruch na świeżym powietrzu, wszystko pod kontrolą lekarza pułkowego, przyczyniły się do 
przybrania przez dzieci na wadze, średnio po około 5 kg. 

W tym samym roku w lokalu wojskowym w Krotoszynie zorganizowano otwartą pół-
kolonię dla 114 dzieci (w lipcu 54 i w sierpniu 60) w wieku szkolnym. Dziećmi opiekował 
się nauczyciel, który organizował zajęcia, także sportowe, i wygłaszał pogadanki. Otwarcie 
i zakończenie półkolonii odbyło się uroczyście przy udziale dowódcy pułku, starosty i księ-
dza. Wyżywienie „było smaczne i obfite, dzieci zadowolone, a opieka lekarska i higiena za-
pewnione” (Kronika. Troki 1937). Członkinie miejscowego Koła SRW zyskały powszechne 
uznanie i wdzięczność, ze strony władz i miejscowego społeczeństwa, za swoją pełną po-
święcenia i ofiarną pracę. Jednocześnie podjęto decyzję o kontynuowaniu półkolonii w la-
tach następnych. 
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W 1938 roku koło SRW garnizonu chełmińskiego prowadziło półkolonie letnie dla 230 
dzieci bezrobotnych. Podczas wizytacji komisji wojewódzkiej stwierdzono, że były to naj-
lepiej prowadzone półkolonie w okręgu. Na uwagę również w tym samym roku zasługu-
je koło w Jarosławiu, które zorganizowało 5 półkolonii dla 270 dzieci, z tego: Jarosław – 100 
dzieci, Jarosław Przedmieście – 40, wieś Szówsko – 30, Kramarzówka – 50 i Pawłoszów – 50 
(Sprawozdanie Stowarzyszenia… za rok 1937/38, s. 192). Podobne wyniki zanotowało tak-
że koło w Przemyślu, które zorganizowało półkolonie dla 275 dzieci, z czego półkolonie 
w Przemyślu dla 123 dzieci, w Pikulinach – 56, Kruhelu Małym – 62 i w Maćkowicach – 34. 
Łącznie w 1938 roku Stowarzyszenie zorganizowało 20 kolonii i 62 półkolonie i dożywiało 
48 520 dzieci. 

Kolonie organizowano od początku lat trzydziestych. W 1936 roku było ich 40, a w 1937 
roku już 80, czyli dwa razy więcej, w dwóch następujących po sobie czterotygodniowych 
turnusach uczestniczyło ponad 10 tysięcy dzieci. Kolonie „RW” miały olbrzymie znacze-
nie wychowawcze, bowiem w miesiącach wolnych od nauki szkolnej utrzymywały dzieci, 
najczęściej pozbawione jakiejkolwiek opieki, w ograniczonej dyscyplinie, której „łagodny, 
przyjacielski rygor nie ciąży im wcale, a wpływa zawsze dodatnio na ukształtowanie cha-
rakterów przyszłych obywateli Rzeczypospolitej” (Englischowa 1937a). Szczególną rolę 
odgrywały zwłaszcza kolonie organizowane przez koła kresowe, których członkinie w wa-
runkach mało uświadomionej i często wrogo nastawionej i podburzanej ludności zwycięsko 
prowadziły swoją działalność. 

Dzieci uczestniczyły w celowo układanych i wykonywanych programach, na które składa-
ły się zabawy, śpiew, deklamacje, pogadanki i przedstawienia wpływające na stan ich uświa-
domienia narodowego. Na każdym kroku podkreślany serdeczny stosunek „RW” do całego 
społeczeństwa, z każdym rokiem zjednywał sympatię wiążącą coraz bardziej ludność cywilną 
z wojskiem. Kolonie dawały dzieciom wypoczynek, opiekę lekarską, odpowiednie obfite wyży-
wienie oraz niezwykle ważne zapoznanie się i przyzwyczajenie do życia w warunkach czysto-
ści i higieny. Kontrole kolonii, przeprowadzane przez członkinie Wydziału Opieki Społecznej 
Zarządu Naczelnego „RW” i przedstawicieli miejscowych Wojewódzkich Komitetów Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży, potwierdzały potrzebę ich funkcjonowania. Podkreślano atmosferę, 
właściwą organizację, a nade wszystko jakość posiłków, których następstwem był przyrost 
wagi dzieci w trakcie kolonii 4-tygodniowych o 1-3 kg, i 6-tygodniowych o 4-5 kilogramów.

Kolonie lecznicze

Z propozycją założenia kolonii wystąpiło Towarzystwo Opieki nad Żołnierzem 
w Ciechocinku, które zaproponowało SRW wzięcie na siebie trudu zorganizowania kolo-
nii (Jaroszewiczowa 1927). Wkrótce Zarządowi Naczelnemu przyszło z pomocą Szefostwo 
Administracji Armii, które zwróciło się z gorącym apelem do oficerów i podoficerów, by ci 
drogą skromnych składek, jednorazowych bądź stałych, przyczynili się do stworzenia ma-
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terialnych podstaw funkcjonowania SRW, a zwłaszcza urządzenia letniska w Ciechocinku. 
Apel został przedstawiony w rozkazach dowódców OK i rozpoczął się okres zbierania fun-
duszy (Dz. Rozk. DOK Nr VII Poznań, nr 32). Jednocześnie Szefostwo Administracji Armii, 
wydając odpowiednie rozporządzenia i środki finansowe, zobowiązało DOK VIII w Toruniu 
do zbudowania i wyposażenia kolonii. W ten sposób już 21 maja 1927 roku nastąpiło uro-
czyste otwarcie kolonii. Natychmiast znalazły się one pod zarządem „Komisji Letniskowej”, 
w skład której wchodziły przedstawicielki Zarządu Naczelnego na czele z Dorą Wisznicką 
i zaproszony lekarz wojskowy. Opiekunką kolonii została Zofia Berbecka, a kierownicz-
ką – Irena Popławska. Pozostały personel stanowiły: dwie wychowawczynie, pielęgniarka, 
dwie harcerki, kucharka i dwie pokojowe. Opiekę lekarską stanowili: ppłk Julian Drac, ppłk 
Kazimierz Halicki i por. Józef Reszke – lekarze wyznaczeni przez DOK VIII. 

Zabudowania kolonii, położone wśród lasów w najsuchszej części Ciechocinka, składały 
się z dużego baraku (solidny budynek na podmurówce, z odwodnieniem, kryty eternitem), 
w którym znalazły się dwie sale sypialne po 30 łóżek każda, sala jadalna, infirmeria, gar-
deroba, dwie umywalnie, trzy pokoje dla personelu wychowawczego, kuchnia i pokój dla 
służby. Dodatkowo zbudowano także osobny budynek gospodarczy.

Dzieci otrzymywały cztery posiłki dziennie oraz korzystały z kąpieli, zabiegów lekar-
skich, piły solanki, spacerowały pod tężniami i wykonywały ćwiczenia oddechowe. „W cza-
sie wolnym od zabiegów, wesołe szczęśliwe bąki biegają po lesie, otaczającym kolonie, 
bawią się na huśtawkach i innych przyrządach gimnastycznych, budują domy z piasku 
i z tego materiału wypiekają przepyszne babki, bawią się dowolnie, ale zawsze pod okiem 
wychowawczyń i harcerek” (Dz. Rozk. DOK Nr VII Poznań, nr 32) – pisała inspekcjonująca 
kolonie H. Jaroszewiczowa. Na koloniach w 1927 roku przebywały dzieci wojskowych za-
wodowych niższych stopni ze Lwowa, Poznania, Lublina, Modlina, Warszawy, Grudziądza 
i Torunia. Wszystkie potrzebowały kuracji w Ciechocinku, bowiem wśród schorzeń do-
minowały: przewlekły nieżyt dróg oddechowych, zapalenie gruczołów chłonnych, niedo-
krwistość, krzywica oraz gościec stawowy i mięśniowy. Placówka w Ciechocinku stała się 
niezwykle ważnym ośrodkiem leczniczym dla około 200 dzieci rocznie, zapewniając im 
kurację, troskliwą opiekę i właściwe wychowanie.

W 1928 roku kolonie w Ciechocinku zostały otwarte 20 maja i składały się z następują-
cych turnusów: od 20 maja do 22 czerwca dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat; od 26 czerwca 
do 28 lipca dla dziewczynek od 8 do 14 lat i od 1 sierpnia do 31 sierpnia dla chłopców od 
8 do 12 lat. Każdy turnus został obliczony na 60 osób, a opłata wynosiła 2 złote dziennie 
za każde dziecko. Dzieci można było przywozić indywidualnie (rodzice, opiekunowie) lub 
grupowo (przy pomocy zarządów okręgowych lub zarządów kół miejscowych) i podobnie 
odbierać (Polska Zbrojna 1928, nr 105).

Każde z dzieci musiało być zaopatrzone w wyprawkę składającą się z: walizki lub wo-
reczka na rzeczy; poduszeczki z dwiema poszewkami; czterech koszul dziennych i noc-
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nych; 4 par majtek lub staniczków, spodenek kąpielowych; 6 chusteczek do nosa; 6 par 
pończoch lub skarpetek; bucików i sandałów; 4 sukienek lub ubranek; 3 fartuszków; swetra 
lub kurtki oraz palta; 4 ręczników; mydła i szczoteczki do zębów; proszku; szczotki do 
butów i ubrań; kubeczka; grzebienia; pudełeczka z przyborami do szycia; agrafki; papieru 
listowego i znaczków. Pożądane były również: woreczek; koszyczek na wycieczki; łopatka; 
kubeczek do piasku; książeczka do czytania; kajet i kredki; gra towarzyska, np. loteryjka lub 
domino itp.; piłka w siatce i oczywiście dołączony spis rzeczy.

Tabela 1
Liczba turnusów, dzieci i zabiegów kolonii leczniczej w Ciechocinku  
w latach 1927-1937 

Rok Liczba turnusów Liczba dzieci 

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1936
1937

3
3

2 i 1/2
2 i 1/2
2 i 1/2 
2 i 1/2

2
2
2
2

148
109
90
95

100
93
95
84

103
95

Źródło: Sprawozdanie Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” za rok sprawozdawczy 1930-1931 (1931). 

W 1936 roku, w koloniach leczniczych w Rabce i Ciechocinku uczestniczyło 275 dzieci, 
z czego 103 oficerskie i 129 podoficerskich. Wydział Zdrowia przyjął bezpłatnie na kolonie 
w Rabce 7 i w Ciechocinku 8 dzieci. Dodatkowo 46 dzieci wysłanych do Rabki i 36 do 
Ciechocinka uzyskało 50% a odpowiednio 36 i 18 dzieci 25% zniżki. Warto podkreślić, że 
na obu koloniach obowiązywał bardzo urozmaicony program dnia. Poza obowiązkowym 
pobieraniem zabiegów i leżakowaniem (3-4 godziny dziennie) dzieci uczestniczyły w grach 
i zabawach na wolnym powietrzu oraz wycieczkach krajoznawczych poza terenem kolonii 
(Sprawozdanie Stowarzyszenia… za rok 1936/37, s. 14).

Wśród dzieci znajdowały się niedorozwinięte fizycznie, w Rabce 14 chłopców i 4 dziew-
czynki oraz 8 chłopców i 6 dziewczynek w Ciechocinku. Zostały one otoczone troskliwą 
opieką lekarską. Zarząd Naczelny, ze względu na to, że dzieci te wymagały dalszej troskli-
wej opieki, postanowił zaapelować do Sekcji Zdrowia w terenie o opiekę oraz kierowanie 
na najbliższe kolonie dzieci najbardziej potrzebujących leczenia i jednocześnie udzielanie 
zniżek najbardziej tego potrzebującym.

W 1937 roku na koloniach leczniczych przebywało 203 dzieci, z czego 95 w Ciechocinku 
i 203 w Rabce (Sprawozdanie Stowarzyszenia… za rok 1937/38, s. 28). Spośród wymienio-
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nej liczby 142 były to dzieci oficerów, a 95 dzieci podoficerów, pozostałe to dzieci wdów 
po oficerach, podoficerach i emerytach wojskowych. Łącznie z kolonii zdrowotnych sko-
rzystało 47 kół, a opłata wynosiła 105 zł w Rabce i 65 zł w Ciechocinku za turnus od dziec-
ka. Na obu koloniach zanotowano przyrost wagi podopiecznych: 1,09 kg w Rabce i 910 g 
w Ciechocinku. 

Tabela 2
Liczba turnusów, dzieci i zabiegów kolonii leczniczej w Rabce w latach 1929-1937 

Rok Liczba turnusów Liczba dzieci

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1936
1937

3
3
3

2 i 1/2 
2
2
2
2

60
55
80

140
151
176
172
203

Źródło: jak w tabeli 1. 

W 1937 roku podjęto także ostateczną decyzję dotyczącą budowy Domu im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Kosowie. Do nadzoru realizacji powołano ścisły Komitet w składzie: 
Wanda Norwid-Neugebauerowa, Anna Argasińska, Ludwika Mintowt-Czyżowa i Teofila 
Świętorzecka. Honorowy patronat zaś objęła marszałkowa Aleksandra Piłsudska. Dom zo-
stał pomyślany jako szkoła powszechna i internat dla 150 dzieci, czynne przez cały rok, 
a przeznaczone dla dzieci słabego zdrowia, wymagających dłuższego przebywania w odpo-
wiednich warunkach klimatycznych. W trakcie roku szkolnego dzieci miały korzystać z so-
lanek i zabiegów, na lato miały wracać do rodziców, a w tym okresie tworzono by kolonię 
leczniczą SRW. 

Podejmując decyzję budowy Domu w Kosowie na Huculszczyźnie, Zjazd dokonał zmia-
ny wcześniejszych ustaleń o budowie w Rabce. U podstaw zmiany znalazły się warunki 
materialne, okazja bardzo korzystnego nabycia terenu nadzwyczaj pięknego i bogatego 
w źródła solanki leczniczej, której wartość, potwierdzona badaniami naukowymi, przewyż-
szała podobne wody krajowe i zagraniczne. Jednak jedną z głównych przyczyn „stała się 
chęć stworzenia na Huculszczyźnie ośrodka, promieniującego silnie kulturą polską, chęć 
stworzenia na ziemi kresowej nowego ogniska polskości i odnowienia dawnych tradycji 
Rzeczypospolitej, gdy ziemia ta należała do królów polskich a szlachta polska, której po-
tomkowie do dziś żyją na niej, miała tam swe posiadłości” (Englischowa 1937b).

Kolonie lecznicze organizowano w miejscowościach uzdrowiskowych, ale (z wyjątkiem 
pierwszych) nie w sanatoriach dla dorosłych czy szpitalach sezonowych (uzdrowiskowych). 
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Wpływ na to miały konkretne potrzeby dzieci, wszystkie bowiem potrzebowały słońca, 
ruchu i powietrza, natomiast niektóre musiały korzystać z sanatoriów i uzdrowisk. „Dla 
większości dzieci najlepszą jest zwykła wieś z lasami sosnowymi, piaskiem i jakąś niedużą 
rzeczką, w której można brodzić. Na takiej wsi mają dzieci pożądaną swobodę i pewną mo-
notonię, która dla wrażliwego układu nerwowego dziecka jest najlepsza. Zabawy w pobliżu 
domu i krótkie spacery zupełnie im wystarczają”– pisała ze znawstwem dr J. Starkiewiczowa 
(1939). Dlatego właśnie kolonie lecznicze organizowano w miejscowościach uzdrowisko-
wych, ale w osobnych budynkach (Ciechocinek) czy pensjonatach (Rabka). Dzieci miały 
wówczas możliwość korzystania z dobrodziejstw zabiegów leczniczych, przebywając pod 
stałą opieką lekarzy specjalistów. Chore, potrzebujące stałej opieki lekarskiej i leczenia 
sanatoryjnego, przebywały najczęściej w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekuna 
w sanatorium. Gwoli ścisłości należy dodać, że dzieci wojskowych mogły, w uzasadnionych 
przypadkach, korzystać z leczenia sanatoryjnego instytucji cywilnych.

Obozy

W marcu 1937 roku Koło SRW w Toruniu zorganizowało obóz w Cetniewie dla 30 
chłopców, na co dzień korzystających ze świetlicy. Sześciotygodniowy Obóz Zimowy 
Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego został zorganizowany w celu prze-
szkolenia młodych adeptów sztuki wojskowej, wywodzących się z najuboższych środowisk 
Torunia. „Było to sześć tygodni zdrowego, czynnego życia, ćwiczeń fizycznych, pracy i po-
rządnego jedzenia. Mieli tam kilka godzin dziennie pracy przy rozbiórce baraków, a poza 
tym ćwiczenia, musztrę, strzelanie i wykłady” (Na obozie w Cetniewie 1937). Obóz nauczył 
ich karności, dyscypliny i połączył więzami koleżeństwa, a ponadto zobaczyli Gdańsk, 
Gdynię i półwysep Hel. Później wspominali poranną gimnastykę, mecze siatkówki i częste 
strzelania, które otwierały drogę do uzyskania odznaki strzeleckiej. 

W dniach od 8 maja do 8 czerwca 1937 roku Rada Okręgowa Wileńska zorganizo-
wała w Trokach Kurs Przysposobienia do Obrony Kraju (PdOK) o charakterze obozu. 
Uczestniczki zakwaterowano w lokalu schroniska szkolnego położonego nad brzegiem ma-
lowniczych jezior trackich. Całą gospodarkę i zajęcia prowadzono we własnym zakresie. 
Uczestniczki kursu były podzielone na dwie grupy, z których jedna przerabiała program 
kursu dla kierowniczek sekcji, druga zaś – administracyjny. Kurs nosił charakter życia obo-
zowego, a oprócz normalnych zajęć programowych obowiązywało wychowanie fizyczne:, 
gimnastyka poranna, gry sportowe, pływanie i wycieczki terenoznawcze. 

Kierowniczką kursu była przewodnicząca Rady Okręgowej Wileńskiej Stella Grubiańska, 
komendantką obozu referentka PDOK przy Radzie Okręgowej Halina Wiszowa, a kurs ad-
ministracyjny prowadziła instruktorka Wydziału PDOK Zarządu Naczelnego Stanisława 
Grafowska. W kursie wzięły udział członkinie kół z: Wilna, Grodna, Lidy, Mołodeczna, 
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Trok, Druji, Podświla, Łużek, Krasnego i wieńca. Kurs dla kierowniczek sekcji ukończyło 
17, a administracyjny 11 osób.

W dniach 12-23 czerwca 1938 roku krakowska Rada Okręgowa SRW zorganizowała 
w Zakopanem obóz szkoleniowy dla kierowniczek sekcji PDOK i dla pracownic administra-
cyjnych punktów kwaterunkowo-żywnościowych. Na obozie, oprócz zajęć obejmujących 
wiedzę fachową, szkolono także w zakresie ogólnoobronnym i wpajano zasady ochrony 
tajemnicy wojskowej i państwowej. Nie zabrakło także zajęć z wychowania fizycznego, 
o czym świadczy codzienna gimnastyka poranna, i sportu, w tym gier zespołowych, zwłasz-
cza piłki siatkowej. Korzystając z dobrej pogody, organizowano również niezwykle atrak-
cyjne i dopełniające wysiłek fizyczny wycieczki do Morskiego Oka, Czarnego Stawu i na 
Kasprowy Wierch (O obozie P.D.O.K…. 1937).

Organizowane przez Stowarzyszenie obozy służyły bądź przygotowaniu kadr instruk-
torskich, bądź też przysposobieniu wojskowemu podopiecznych korzystających zwłaszcza 
ze świetlic organizowanych dla chłopców – dzieci bezrobotnych lub najuboższych. W obu 
przypadkach chodziło o naukę dyscypliny, porządku i wpojenie zasad życia w grupie. Pod 
koniec lat trzydziestych, w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony sąsiadów, coraz bardziej 
uwidaczniał się ich charakter paramilitarny, co zgodne było z polityką obronną nakreśloną 
nie tylko przez ZN, ale i MSWojsk. 

Wycieczki

Wycieczki organizowane były przez Wydział Kulturalno-Oświatowy przy Zarządzie 
Naczelnym RW na szczeblu centralnym i przez sekcje kulturalno-oświatowe kół w garnizo-
nach czy jednostkach wojskowych. Należy jednak dodać, że wycieczki organizowały rów-
nież kluby i sekcje sportowe, o czym będzie mowa w II części artykułu, oraz sekcje opieki 
nad dzieckiem. 

W czerwcu 1936 roku Wydział Kulturalno-Oświatowy zorganizował wycieczkę do 
Rumunii i Konstantynopola z udziałem 126 osób. Uczestnicy, pod fachową opieką kierow-
niczek i kierowników specjalnie do tego celu wyznaczonych, zwiedzili najpiękniejsze miej-
scowości uzdrowiskowe nad Morzem Czarnym. Spędzili 10-dniowy wypoczynek w Carmen 
Sylva, a następnie udali się statkiem na 5-dniowy pobyt do Konstantynopola. W drodze do 
Turcji uczestnicy złożyli kwiaty w mauzoleum w Warnie, wybudowanym dla uczczenia bo-
haterskiego króla Władysława Warneńczyka. W czasie pobytu w Konstantynopolu uczestni-
cy mieli okazję odwiedzić osiadłych w Adampolu Polaków. 

Pobrano także ziemię z grobu gen. Langiewicza, znajdującego się w Skutari, która już 
po powrocie została uroczyście złożona przez przedstawicielki ZN i Koła Krakowskiego na 
kopcu Marszałka Piłsudskiego na Słowińcu. W sierpniu goszczono w Warszawie wycieczkę 
dzieci górników z Francji. Wydział Kulturalno-Oświatowy tak ułożył program kilkudniowe-
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go pobytu, by dzieci wywiozły jak najmilsze wrażenia ze stolicy swojej Ojczyzny. Na uwagę 
zasługuje również zorganizowana w listopadzie wycieczka na Dzień Zaduszny do Wilna. 
Jej uczestniczki złożyły, w imieniu Rodziny Wojskowej, wieniec na grobie Serca Marszałka 
Piłsudskiego. 

We wrześniu 1937 roku Wydział Kulturalno-Oświatowy zorganizował wycieczkę za-
graniczną na Międzynarodową Wystawę w Paryżu, na trasie Warszawa – Berlin – Kolonia 
– Paryż – Zürych – Lucerna – Wiedeń – Warszawa, dla 89 uczestników (Sprawozdanie 
Stowarzyszenia… za rok 1937/38, s. 24). W Paryżu, oprócz zwiedzania wystawy, uczestnicy 
złożyli wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz pod przewodnictwem opiekunów zwie-
dzili: Plac Inwalidów, Panteon, Louvre, Muzeum Cluny, Wersal, Trianon, Fontainebleau. 
Doskonale ułożony program pozwolił na kilkudniowy wypad autokarami w dolinę sennie 
płynącej Loary, który „dał jakoby rewię starożytnych ruin, średniowiecznych wspaniałych 
gotyków, królewskich zamków, budowanych lotną fantazją, wytwornym artyzmem i bajoń-
skimi sumami” (Trzecia wycieczka zagraniczna… 1937). W drodze powrotnej zwiedzano 
Zurych, Lucernę i Wiedeń „z roku na rok cichszy, wspomnieniem swej przebrzmiałej świet-
ności żyjący, a zawsze miły beztroską wesołością Prateru czy rozśpiewaniem Grinzingu”, 
gdzie złożono kwiaty na Kahlenbergu. 

Wśród wycieczek organizowanych przez sekcje w garnizonach i jednostkach dominowa-
ły wycieczki do miejscowych muzeów i instytucji publicznych. Początek już w 1929 roku 
dała Sekcja Kulturalno-Oświatowa Koła w Warszawie, która zorganizowała wycieczki m. 
in. do: Zachęty – w celu obejrzenia Salonu Francuskiego, PKA – w celu obejrzenia drze-
worytów, na Zamek, do Obserwatorium Astronomicznego, na Stare Miasto, do kamienicy 
Baraczków i Kaden-Studia. W każdej wycieczce uczestniczyło od 20 do 30 osób, a celem 
głównym było poznanie i zżycie się, a w konsekwencji nawiązanie więzów koleżeńskich i, 
z czasem, przyjacielskich (Sprawozdanie Stowarzyszenia… za rok 1929, s. 16). 

W początkach czerwca 1937 roku Koło SRW garnizonu łowickiego zorganizowało wy-
cieczkę do Krakowa dla 32 członkiń. Po drodze zatrzymano się w Częstochowie, gdzie 
uczestniczki były na odsłonięciu cudownego obrazu Matki Boskiej oraz na uroczystej mszy 
świętej. Po zwiedzeniu historycznych wałów i kaplicy św. Barbary udano się w dalszą drogę 
i jeszcze tego samego dnia wycieczka znalazła się na Sowińcu, gdzie przez kilkadziesiąt 
minut uczestniczono w sypaniu kopca. W ciągu trzech dni zwiedzono Ojców i kopalnię soli 
w Wieliczce, a także Wawel i groby królów. Niezapomniana była wizyta u grobu pierwsze-
go marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, inicjatora utworzenia SRW, któremu oddano hołd 
i cześć Jego prochom (Ligęzowa 1937).

Rozwijająca się Gdynia przyciągała coraz liczniejsze wycieczki, zwłaszcza ze środowisk 
wojskowych, dlatego koło gdyńskie przyczyniło się do zbudowania „Domu wycieczkowe-
go” (Nowowiejska 1937). W schludnych i czystych pokoikach można było zatrzymać się 
niedrogo i miło, bowiem jeden nocleg kosztował 1 zł 50 gr. W ten sposób SRW zyskało nie 
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tylko własny hotel, ale i możliwość obsługi wycieczek przybywających z garnizonów znaj-
dujących się na terenie całej Rzeczypospolitej. O cennej inicjatywie powiadomione zostały 
całe stany osobowe poszczególnych garnizonów i jednostek, o co zadbali dowódcy poszcze-
gólnych Okręgów Korpusów (Dz. Rozk. DOK Nr I Warszawa, nr 46).

Członkinie koła w Lublinie wiosną 1938 roku po odbytym kursie spółdzielczym udały 
się na wycieczkę do Kielc, a miejscem docelowym była fabryka „Społem”, słynąca wów-
czas z produkcji mydła, proszków do prania i kosmetyków (Danyszowa 1938). Trzydzieści 
kobiet miało okazję zobaczyć na własne oczy proces produkcyjny wytworów, których były 
użytkowniczkami. Wycieczka zrobiła na wszystkich wyjątkowe wrażenie i pozwoliła na 
zrozumienie, ile pracy kosztuje wyprodukowanie artykułów codziennego użytku, potrzeb-
nych zwłaszcza kobietom.

Niezwykle ciekawa wycieczka została zorganizowana przez Koło SRW z Chorzowa na 
Zaolzie z początkiem 1939 roku. Dwa autobusy wynajęte ze Śląskich Linii Autobusowych 
przemierzyły trasę z Chorzowa do Cieszyna, Cierlicka, Frysztat, Orłową, Karwinę, Darków 
i Bogumił. Wycieczka, podobnie jak i inne organizowane na Zaolzie, miała charakter krajo-
znawczo-sentymentalny. Po przyjeździe do Cieszyna uczestniczki zwiedziły zamek książąt 
cieszyńskich z XIII wieku, a następnie poszły na most cieszyński. „Ten historyczny most, 
który przez tyle czasu rozdzielał Polaków, mieszkających po obu stronach Olzy i przez który 
w dniu 2 października twardym żołnierskim krokiem przeszło wojsko polskie” (Habowska 
1939) – z dumą pisała autorka reportażu. Dnia 2 października 1938 roku oddziały pol-
skie wkroczyły na Zaolzie, przejmując w posiadanie sporne tereny, a następstwem była, 
oprócz zmiany administracji państwowej, także zmiana ulic na: Al. Marszałka Piłsudskiego, 
Wojewody Grażyńskiego, gen. Bortnowskiego itd. 

W Darkowie zwiedzano sanatorium, wcześniej znane jako uzdrowisko czeskie, i pałac 
hr. Larischa, w którym mieszkali kuracjusze – arystokraci. We Frysztacie zwiedzano kościół 
gotycki pamiętający walki husytów z katolikami, spalony w XVI wieku, a następnie od-
budowany przez Czechów, stąd na serwetach pokrywających ołtarz znajdowały się napisy 
czeskie. W Karwinie zorganizowano spotkanie z przedstawicielami miejscowej społeczno-
ści w „Domu Polskim”, lokalu wcześniejszego towarzystwa „Praca Polska”, które skupiało 
Polaków w czasach panowania czeskiego. W Cierlicku złożono kwiaty na „Zwirkowisku” 
i oddano hołd poległym w tym miejscu bohaterskim lotnikom – Żwirce i Wigurze. Wycieczkę 
zakończono w Boguminie, w którym uczestniczki wycieczki zostały przyjęte na obiedzie 
w miejscowym, prowizorycznym jeszcze kasynie. Następnie po zwiedzeniu miasta, w któ-
rym stykały się granice: polska i niemiecka, a samo miasto było otoczone fortyfikacjami 
wojskowymi, powrócono do Chorzowa.

Stowarzyszenie nie tylko organizowało wycieczki wyjazdowe, ale i stwarzało warunki 
pobytowe dla wycieczek przyjazdowych. Przykładem jest przyjazd, w sierpniu 1936 roku, 
do Polski wycieczki dzieci górników polskich we Francji (Sprawozdanie Stowarzyszenia… 
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za rok 1936-/37, s. 17). Wydział Kulturalno-Oświatowy ułożył program kilkudniowego po-
bytu w Warszawie w taki sposób, aby dzieci wywiozły jak najmilsze wspomnienia ze stolicy 
swojej Ojczyzny. Dzięki temu mali rodacy mogli poznać stolicę, jej zabytki i ludzi. 

Innym przykładem był przyjazd wycieczki Dzieci Pogranicza, która w liczbie 631 
dzieci z pow. kępińskiego, 58 z pow. ostrowskiego i 47 nauczycielek i nauczycieli bawiła 
w Poznaniu w dniach 2-5 maja 1939 roku. Dzieci były gośćmi rodziców uczniów i uczennic 
szkół powszechnych, państwowych i prywatnych oraz gimnazjów i „Rodziny Wojskowej”. 
Koło poznańskie zaopiekowało się 85 dziećmi, oferując im zakwaterowanie i gościnę w do-
mach swoich członkiń. Program wycieczki dla dzieci obejmował: nabożeństwo w Farze, 
udział w defiladzie wojskowej, zwiedzanie najważniejszych zabytków miasta, wizytę w ki-
nie i teatrze marionetek oraz ogrodzie zoologicznym. 4 maja odbyła się w Domu Żołnierza 
akademia, po której dzieci będące gośćmi rodzin wojskowych zostały zaproszone na uroczy-
sty podwieczorek urządzony przez „RW”, w czasie którego przygrywała orkiestra pułkowa. 
Nazajutrz zadowolone dzieci opuszczały gościnny Poznań, mając w pamięci serdeczność, 
z jaką były przyjmowane przez rodziny wojskowe.

Wycieczki organizowane przez Stowarzyszenie, niezależnie czy to przez ZN, czy też 
przez koła poszczególnych jednostek i garnizonów, miały za zadanie przyczynić się do po-
znania swojego kraju. Wyraźnie wśród tych wycieczek daje się zauważyć podział na regio-
nalne, organizowane we własnym mieście i okolicach, oraz ogólnokrajowe, urządzane do 
miejsc historycznych, najczęściej ze względów emocjonalnych, kształcących patriotyzm. 
Przykładem są wycieczki do miejsc związanych z polami bitew, nie tylko ówczesnych, ale 
i minionych. Godne podkreślenia są tu wycieczki organizowane, już po śmierci marszałka 
Piłsudskiego, do miejsc jego walk i miejsc związanych z jego życiem i działalnością czy 
pochówkiem. Na osobną uwagę zasługują wycieczki zagraniczne organizowane przez ZN, 
które były niezbyt liczne, ale nie mniej patriotyczne, chociaż ich głównym zadaniem było 
pokazanie, jak żyją inni. Siłą rzeczy były one zjawiskiem, ze względu choćby na koszt, 
niezbyt częstym.

Podsumowanie

Trudy służby wojskowej, które wyjątkowo dotykały kadrę zawodową i nie mniej ich 
rodziny, stanęły u podstaw utworzenia Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”, którego 
protektorem był marszałek Piłsudski i wyższa kadra dowódcza. Sam pomysł zrodził się 
jeszcze w czasach Legionów i związany był z wyjątkowym, ojcowskim wręcz stosunkiem 
marszałka do kobiet, zwłaszcza matek, a także do rodzin wojskowych. Zatem utworzenie 
Stowarzyszenia było, z jednej strony, realizacją wcześniejszych zamierzeń, z drugiej – po-
trzebą chwili. Trudna sytuacja gospodarcza i związana z tym nie mniej trudna sytuacja ro-
dzin wojskowych wymagały utworzenia organizacji społecznej, która postawi sobie za cel 
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samopomoc ekonomiczną. Stąd najpierw utworzono sekcje, później wydziały: porad praw-
nych, kształcenia zawodowego, przemysłowo-handlowy, kulturalno-oświatowy i dochodów 
niestałych; w dalszej kolejności: sanitarny, sportu i wychowania fizycznego. Na czele każ-
dego z wydziałów stała członkini Zarządu Głównego, mająca do dyspozycji instruktorki 
wysyłane w teren do nowo tworzonych kół. 

Stowarzyszenie, pomyślane początkowo jako grupujące żony oficerów, od pierwsze-
go Zjazdu Walnego (czerwiec 1926 roku) objęło swoim zasięgiem również żony i rodzi-
ny podoficerów zawodowych. Od początku swojej działalności w pracy Stowarzyszenia, 
oprócz dbałości o warunki ekonomiczne, bytowe, pojawiła się troska o dzieci, stąd ekspo-
nowanie działalności utworzonego Wydziału Opieki nad Dzieckiem, Wydziału Kulturalno-
Oświatowego, Wydziału Zdrowia a z czasem Przysposobienia do Obrony Kraju. To w gestii 
tych wydziałów leżało organizowanie, w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży, kolonii uzdro-
wiskowych (referat uzdrowiskowy) i zwykłych oraz krajoznawstwa w postaci turystyki wę-
drownej (referat krajoznawczo-wycieczkowy). 

Już od początku działalność środowiska kobiecego znalazła wsparcie wyższych dowód-
ców, którzy polecili swoim podwładnym uczestniczenie w organizowaniu kolonii letnich 
dla dzieci i obozów dla młodzieży. Do tego celu najczęściej wykorzystywano budynki 
wojskowe, opuszczone przez wojsko na czas wymarszu do obozów letnich, np. w Małkini, 
Różanach, Działdowie i Ostrowie-Komorowie na terenie Okręgu Korpusu Nr I. W tyle nie 
pozostały także inne okręgi wojskowe, stąd kolonie w Leśnej, Puszczykowie, Pomiechówku, 
Cetniewie, Niemenczynie czy Ciechanowie. W ten sposób tylko w 1938 r. zorganizowa-
no 9 kolonii i półkolonii dla dzieci wojskowych. Z czasem podjęto decyzję o organizowa-
niu także kolonii dla dzieci z rodzin najuboższych i bezrobotnych, dzięki temu w latach 
II Rzeczypospolitej z tej formy wypoczynku i opieki skorzystało kilka tysięcy dzieci. Nie 
mniej ważna w tym przypadku była wdzięczność i sympatia najmłodszych i ich rodziców, 
co na Kresach Wschodnich miało szczególne znaczenie.

Ponieważ dzieci w tamtych latach miały poważne problemy zdrowotne, a gruźlica, krzy-
wica i nieżyty dróg oddechowych czyniły wręcz spustoszenie, zaczęto organizować kolonie 
lecznicze. Najbardziej znane i cenione organizowano w Ciechocinku i Rabce. Tu w bardzo 
dobrych warunkach i przy pełnej opiece lekarskiej i możliwościach korzystania z zabie-
gów młodzi kuracjusze odzyskiwali zdrowie i siły, o czym świadczyło dobre samopoczucie 
i przyrost wagi. W sumie z tej formy wypoczynku i leczenia skorzystało ponad 2000 dzieci 
i młodzieży.

Niezwykle ważne, tym razem dla osób dorosłych, były organizowane przez Radę 
Naczelną międzynarodowe, a przez same koła w terenie – krajowe wycieczki krajoznawcze. 
Początkowo organizowano wycieczki w swoim mieście lub regionie, z czasem także krajowe, 
najczęściej do Warszawy, czy po 1938 roku – na Zaolzie. Spośród wycieczek zagranicznych 
na szczególną uwagę zasługują wycieczki zorganizowane do Rumunii i Konstantynopola 

Zeszyty-naukowe-54_2017.indd   258 2017-07-31   16:00:45



ALEKSY CHMIEL 259

oraz Berlina i Paryża. Warto podkreślić, że celem wycieczek najczęściej było zwiedzanie 
miejsc historycznych związanych czy to z władcami, jak Konstantynopol, czy Kraków po 
śmierci marszałka Piłsudskiego. Wszystkie one miały podłoże emocjonalne, dzięki temu 
kształciły poczucie patriotyzmu. W sumie jednak wycieczki, zwłaszcza zagraniczne, były 
nieliczne, a przeszkodą najczęściej był ich wysoki koszt. 
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Holiday and touring tourism in the activities of ‘Military Family’ 
Association in the years 1925-1939

Summary

The ‘Military Family’ Association was established as a social organisation predominantly aim-
ing at ensuring economic support and to promote various forms of physical culture in the military 
milieu, including officers, and later also non-commissioned officers of the Polish ‘army. Through the 
entire period of its activity, it focused on taking care of kids and school children, as well as civilians 
by organising holiday camps, semi-camps, and – to a smaller extent – military training camps. The 
Association had major achievements in the field of children’s healthcare by organising therapeutic 
camps in health resorts, mostly in Ciechocinek and Rabka, attended by well over 2000 individuals. 
Complementary initiatives in the field of physical culture included the propagation of sightseeing and 
hiking tourism, i.e. the organisation of sightseeing tours of not only the place of residence and its im-
mediate vicinity, but of the entire country, or – to a smaller extent – also foreign trips. 

Key words: Military Family Association, holidaytourism, hikingtourism, sightseeingtours, health-
carecamps (therapeuticcamps)

JEL codes: L83

Artykuł nadesłany do redakcji w lutym 2017 roku

© All rights reserved

Zeszyty-naukowe-54_2017.indd   260 2017-07-31   16:00:45



ALEKSY CHMIEL 261

Afiliacja:
dr Aleksy Chmiel
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. Choiny 2
20-816 Lublin
tel.: 81 740 25 03
e-mail: aleksychmiel@gmail.com

Zeszyty-naukowe-54_2017.indd   261 2017-07-31   16:00:45


