
83

2011 nr 4 (V)
BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA

Janusz Wojtycza
Przysposobienie wojskowe jako element 
systemu bezpieczeństwa II RP (1920–1926)

Pierwsze projekty systemu przysposobienia wojskowego należą do dorobku Komisji 
Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu. W działającym w jej składzie Referacie Prac 
Przygotowawczych ułożono regulamin dla organizacji społecznych mogących współ-
pracować przy tworzeniu zrębów przyszłych sił zbrojnych. Natomiast w równolegle 
działającym Referacie Wychowania Wojskowego zapoznawano się z doświadcze-
niami zagranicznymi, badano i studiowano literaturę dotyczącą wychowania woj-
skowego oraz sporządzono ewidencję stowarzyszeń w kraju. Opracowano także 
projekty zasad organizacji Związku Wychowania Wojskowego Młodzieży, programu 
wychowania wojskowego realizowanego przez szkołę, zreformowania w tym kie-
runku programu skautowego, wytycznych wyszkolenia w związkach młodzieży oraz 
zasad i programu pracy dla chłopców w wieku do 15 lat1. Podjęte prace kontynu-
owano następnie na Wydziale Studiów nad Wojskowością Polską i Sekcji Naukowej, 
będących również jednostkami wchodzącymi w skład Komisji Wojskowej2.

Zapowiedź wprowadzenia w życie przysposobienia wojskowego znajdujemy 
w Tymczasowej ustawie o powszechnym obowiązku służby wojskowej wydanej przez 
Radę Regencyjną 27 X 1918 r., gdzie znajduje się zapis: „Komenda Główna wojsk 
polskich może w porozumieniu z odpowiednimi ministerstwami zarządzić dla mło-
dzieży ogólne przygotowawcze wyszkolenie wojskowe”3. Niebawem, w lutym 1919 r. 
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Mini-
sterstwem Spraw Wojskowych powołało Komisję Tymczasową do spraw Wyszkolenia 
Wojskowego Młodzieży, która podjęła prace nad kolejnym projektem wyszkolenia woj-

1 Archiwum Akt Nowych, zespół ZHP, sygn. 76/II (dalej: AAN, ZHP), t. 290, k. 49–50, 54; Referat Wychowania Wojskowego.
2 Por. B. Woszczyński, Ministerstwo Spraw Wojskowych 1918–1921. Zarys organizacji i działalności, Warszawa 1972, 

s. 25.
3 Tymczasowa Ustawa o powszechnym obowiązku służby wojskowej, Dodatek do nr 2 z 1 XI [1918] „Dziennika Zarządzeń 

Komisji Wojskowej”, art. 18, s. 2.
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skowego młodzieży na całym obszarze Rzeczypospolitej, a równocześnie przystąpiła 
do organizacji na razie tylko w Warszawie pierwszych oddziałów wyszkolenia4. Od-
działy te pod nazwą Batalionu Młodzieży Szkolnej, podporządkowanego komendan-
towi Szkoły Podchorążych prowadziły szkolenie od kwietnia do końca czerwca 1919 r. 
Stan ich sięgnął 299 uczniów. W kolejnym roku, wskutek małej liczby zgłoszeń, a na-
stępnie ogólnej sytuacji w kraju eksperymentu nie kontynuowano. 

W tym okresie jedyną organizacją traktowaną przez władze wojskowe jako orga-
nizacja przysposobienia wojskowego było harcerstwo. Dopiero w kwietniu 1919 r. po-
łączyły się działające na ziemiach polskich związki sokole, które następnie w 1922 r. 
zgłosiły chęć współpracy w dziedzinie PW, natomiast Związek Strzelecki reaktywował 
się w listopadzie 1919 r. Rozwój organizacji podejmujących działalność w zakresie 
przygotowania do służby wojskowej był powodem powołania w marcu 1920 r. przy 
Oddziale II Sztabu Generalnego Wydziału Stowarzyszeń Wojskowo-Wychowawczych5. 
Zadaniem wydziału było sporządzenie ewidencji stowarzyszeń prowadzących dzia-
łalność w dziedzinie wychowania fizyczno-wojskowego w celu uzgodnienia ich prac 
zgodnie z planami wojska w związku z planowanym udzieleniem tym stowarzysze-
niom pomocy. Wydział składający się początkowo z jednego oficera został w okresie 
ofensywy wojsk sowieckich zlikwidowany6.

Po odparciu wojsk sowieckich przywrócono referaty stowarzyszeń wojskowo-wy-
chowawczych, usytuowane w Wydziałach II Informacyjnych sztabów Dowództw 
Okręgów Generalnych, których zakres kompetencji obejmował „sprawy związków cy-
wilnych, mających za zadanie rozpowszechnianie wiedzy wojskowej pomiędzy mło-
dzieżą”7. W późniejszym okresie sprawy te znalazły się w kompetencjach Oddziału III 
Sztabu MSWojsk. Mniej więcej w tym samym czasie w Ministerstwie Spraw Wojsko-
wych podjęto prace nad projektem ustawy o obowiązkowym wychowaniu fizycznym 
i przysposobieniu wojskowym młodzieży. Komitet Doradczy pod kierunkiem gen. Jana 
Jacyny przygotował wytyczne, które stały się punktem wyjścia dla projektu ustawy8. 
Jednak projekt ten nigdy nie stał się przedmiotem obrad, co prawdopodobnie było wy-
nikiem niekończących się konsultacji z udziałem licznych instytucji i organizacji.

W związku z zakończeniem działań wojennych i przejściem na pokojową organi-
zację wojska wynikła potrzeba uregulowania choćby doraźnie spraw związanych z pro-
wadzeniem przysposobienia wojskowego przez organizacje wojskowo-wychowawcze. 
Wydano więc Instrukcję tymczasową w sprawie stosunku władz wojskowych do or-
ganizacji wojskowo-wychowawczych9. Określała ona warunki, jakie powinna spełniać 
organizacja, aby uzyskać pomoc władz wojskowych. Równocześnie określono struk-
turę terytorialną organów wojskowych upoważnionych do kontroli oddziałów organi-

4 AAN, ZHP, t. 290, k. 6; Pismo MWRiOP do dyrekcji szkół średnich męskich w Warszawie z 13 II 1919 r. 
5 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Gabinet MSWojsk., sygn. I.300.1.351, k. 106; Pismo MSWojsk., Oddz. II. 

Szt. do Biura Prezydialnego L. 6652/20 – II z 14 III 1920 r.
6 M. Fularski, Przysposobienie wojskowe w Polsce, Warszawa 1929, s. 82.
7 CAW, DOK, sygn. I.371.2.1, k. 116–117; Dow. Okr. Gen. Lubelskiego, Tymczasowa organizacja DOG Lublin, Nr 2310/I. 

Okr. z 8 IX 1920 r.
8 CAW, Oddz. III Szt. MSWojsk., sygn. I.300.8.80, npg.; Ustawa z 1920 r. o obowiązkowym wychowaniu fizycznym i przy-

sposobieniu wojskowym młodzieży. Projekt.
9 AAN, ZHP, t. 417, k. 20–21a; Instrukcja tymczasowa w sprawie stosunku władz wojskowych do organizacji wojskowo-wy-

chowawczych L. 746/Reg. Z 8 VI 1921 r.
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zacji wojskowo-wychowawczych. Byli to referenci wchodzący w skład Wydziałów IIIa 
Sztabów DOGen. oraz oficerowie instrukcyjni Powiatowych Komend Uzupełnień. Ure-
gulowano także sposób przygotowania instruktorów dla oddziałów i sposób pozyski-
wania dla nich wyposażenia.

Pod koniec czerwca 1921 r. w ramach Oddziału III Sztabu Generalnego powołano 
Wydział Przysposobienia Rezerw z kierownikiem ppłk. Adamem Kocem. Zadania tego 
wydziału w zakresie przysposobienia wojskowego zostały określone jako: popieranie 
stowarzyszeń wojskowo-wychowawczych, zatwierdzonych przez MSW i uzyskujących 
rezultaty w dziedzinie wyszkolenia wojskowego; propagowanie idei powszechnego 
przygotowania narodu do służby wojskowej poprzez wpływanie na program stowarzy-
szeń; ustalenie stosunku władz wojskowych do poszczególnych stowarzyszeń zgodnie 
z zasadą bezstronności10. Oddział ten istniejący do listopada 1925 r. odegrał zasad-
niczą rolę w powstaniu systemu przysposobienia wojskowego w Polsce.

Jesienią tegoż roku w Ministerstwie Spraw Wojskowych powstał kolejny, drugi już 
projekt Ustawy o obowiązkowym wychowaniu fizycznym i o powszechnym przysposo-
bieniu do obrony Rzeczypospolitej11. Stanowił on rozwinięcie poprzedniego projektu, 
w większym stopniu rozgraniczając zagadnienia wychowania fizycznego i przysposo-
bienia wojskowego oraz kompetencje ministerstw Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego i Spraw Wojskowych. Jednak i tym razem po długotrwałych konsultacjach 
i dyskusjach na forum Rady ds. Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej projekt nie 
doczekał się wniesienia pod obrady Sejmu.

W listopadzie 1921 r. odbył się w Warszawie kurs informacyjny dla referentów 
przysposobienia rezerw z Dowództw Okręgów Korpusów i oficerów instrukcyjnych 
PKU, natomiast na początku następnego roku Szef Sztabu Generalnego zatwierdził 
Program wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego w organizacjach woj-
skowo-wychowawczych12. Podkreślono w nim, że w organizacjach działających pod 
opieką wojska i korzystających z jego poparcia należy realizować w pierwszym rzędzie 
wychowanie fizyczne, wychowanie obywatelskie i sport, ograniczając do minimum, 
zwłaszcza w jednostkach grupujących młodzież, program ściśle wojskowy. W tym 
samym czasie powstały, niewątpliwie z inspiracji władz wojskowych pierwsze Miejskie 
Komitety Wychowania Fizycznego m.in. w Inowrocławiu (23 I 1922 r.) i Bydgoszczy 
(12 III 1923 r.).

Niebawem, bo już 10 II 1922 r., ukazał się okólnik Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego13 zapowiadający organizację na terenie szkół ćwiczeń z za-
kresu przysposobienia wojskowego. Równocześnie stwierdzono, że młodzież szkolna 
nie powinna wstępować do pozaszkolnych organizacji zajmujących się p.w., takich jak 
drużyny strzeleckie czy sokole (drużyny harcerskie uznano za jednostki przyszkolne). 
Pomimo braku rozporządzeń wykonawczych w nielicznych szkołach (np. w gimna-

10 A. Koc, Przysposobienie wojskowe w r. 1921–1922. Na czasie, „Bellona” 1922, z. 1, s. 53.
11 CAW, Oddz. III Szt. Gen., sygn. I.303.5.199, npg; Ustawa o obowiązkowym wychowaniu fizycznym i o powszechnym 

przysposobieniu do obrony Rzeczypospolitej. Projekt.
12 Program wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego w organizacjach wojskowo-wychowawczych. Stopień I 

Rozkaz MSWojsk. Oddz. III. Szt. Gen. L 1151/P.R./III. Szt. z 19 I 1922 r., „Komunikat Referatu Przysposobienia Rezerw” 
1922, nr 4, s. 21–25.

13 Okólnik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie przysposobienia wojskowego młodzieży 
z 10 II 1922 r. (L. 12/II), Dz.Urz. MWRiOP Nr 13 (82) z 16 IV 1922 r., poz. 128.
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zjum Kulwiecia w Warszawie) przystąpiono do organizacji hufców szkolnych, z kolei 
następne powstały na początku roku szkolnego 1922/23, jednak w większości szkół 
oczekiwano na dalsze decyzje resortu.

W lutym 1922 r. zostały obsadzone oficerami instrukcyjnymi 72 PKU, a w marcu 
nastąpiła odprawa referentów przysposobienia rezerw ze wszystkich DOK. W po-
szczególnych DOK odbywały się odprawy oraz kursy dla kandydatów ze Związku 
Strzeleckiego i ZHP. Zorganizowano również kurs wychowania fizycznego, a po nim 
kurs strzelecki dla oficerów instrukcyjnych i referentów z DOK. Czołowe organizacje 
w dziedzinie p.w. ZHP i Związek Strzelecki podpisały umowę regulującą wzajemne sto-
sunki pomiędzy organizacjami, co wywołało zaniepokojenie w środowiskach endec-
kich, obawiających się opanowania harcerstwa przez Związek Strzelecki, a za jego po-
średnictwem przez PPS14.

Latem odbyły się pierwsze obozy przysposobienia rezerw, które miały na celu wy-
szkolenie instruktorów z grona młodzieży szkolnej i członków stowarzyszeń wojsko-
wo-wychowawczych jako pomocników oficerów kierujących przysposobieniem woj-
skowym. Zasady ich organizacji regulował Tymczasowy statut obozów i kursów 
wakacyjnych wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego15. Obozami, prze-
widzianymi dla około trzech tysięcy uczestników, mieli kierować komendanci miano-
wani przez DOK, natomiast na obozy młodzieży szkolnej władze oświatowe miały 
kierować nauczycieli-wychowawców. Statut określał, że uczestnicy obozów powinni 
uzyskać bardziej usystematyzowane wiadomości z zakresu p.w., powiązać je z prak-
tyką, otrzymać wskazówki do instruowania i w ten sposób przygotować się do peł-
nienia funkcji pomocników. Określono również zakres oraz sposób przeprowadzania 
egzaminów dla uczestników obozów i kursów16. Łącznie odbyło się 27 obozów, w tym 
9 dla młodzieży szkolnej, 8 dla harcerzy, 8 dla członków stowarzyszeń wojskowo-wy-
chowawczych, 1 dla członków „Sokoła” i 1 dla młodzieży akademickiej, a ponadto wa-
kacyjny kurs PW dla nauczycieli gimnastyki w Rembertowie17.

W tym okresie czołową organizacją przysposobienia wojskowego był Związek 
Strzelecki, natomiast w harcerstwie, które realizowało szeroki program wychowawczy, 
w tym elementy PW, przez całą jesień trwały dyskusje spowodowane różnicą zdań 
w sprawie sposobów realizacji PW. „Sokół” dopiero w tym roku zgłosił akces do 
pracy w zakresie przysposobienia rezerw. Podjęto rozmowy ze Zjednoczeniem Sto-
warzyszeń Młodzieży Polskiej, a nawiązane kontakty ze Związkiem Młodzieży Wiej-
skiej zostały przerwane. W październiku powstał Komitet Społeczny Przysposobienia 
Kobiet do Obrony Kraju, w skład którego weszła grupa dawnych legionistek, peowia-
czek i przedstawicielek kilkunastu działających w Polsce organizacji. Jego celem było 
przeszkolenie wojskowe kobiet i popularyzowanie wśród nich problematyki obronnej. 
W okresie zimowym na wzór obozów letnich zorganizowano kursy zimowe przyspo-

14 Por. Umowa między Zarządem Głównym Związku Strzeleckiego a Naczelnictwem Związku Harcerstwa Polskiego, „Ko-
munikat Referatu Przysposobienia Rezerw” 1922, nr 3, s. 18.

15 AAN, ZHP, t. 417, k. 143–146; Tymczasowy statut obozów i kursów wakacyjnych wychowania fizycznego i przysposobie-
nia wojskowego, L. dz. 6552/P.R. z 14 VI 1922 r.

16 Egzaminy uczestników kursów oraz obozów letnich wychowania fizycznego i przysp. wojsk., „Komunikat Referatu Przy-
sposobienia Rezerw” 1922, nr 9, s. 64–66.

17 J. Wądołkowski, Obozy letnie, „Przysposobienie Rezerw. Komunikat Wydziału P.R. Oddziału III Sztab. Gen.” 1922, nr 2–3, 
s. 4.
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sobienia rezerw dla kandydatów ze stowarzyszeń prowadzących działalność w środo-
wisku wiejskim. W akcji wzięło udział około tysiąca uczestników18.

Po trwających przez całą jesień konsultacjach pomiędzy ministerstwami Spraw 
Wojskowych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na przełomie 1922 
i 1923 r. ukazały się zarządzenia obu ministerstw dotyczące powołania hufców szkol-
nych przysposobienia wojskowego19. Powodem tego kroku była ocena dotychczasowej 
pracy stowarzyszeń wojskowo-wychowawczych, którą uznano za niewystarczającą. 
Zaistniała też potrzeba ujęcia w ramy organizacyjne spontanicznie powstających 
w niektórych rejonach hufców szkolnych. Zarządzeniu towarzyszył tymczasowy pro-
gram. Władze szkolne podkreślały, że dla powołania hufca szkolnego placówka winna 
spełnić niezbędne warunki: posiadać osobę o odpowiednich kwalifikacjach, tereny, 
urządzenia i środki oraz należyty poziom wychowawczy. Takie postawienie sprawy 
w początkowym okresie zahamowało rozwój akcji na terenie szkół.

Można uznać, że na początku 1923 r. struktura przysposobienia wojskowego była 
już ostatecznie ukształtowana. Na jej czele stał Wydział Przysposobienia Rezerw20 
podporządkowany Oddziałowi III Sztabu Generalnego, w DOK działali referenci przy-
sposobienia rezerw, zaś w terenie oficerowie instrukcyjni. Obok stowarzyszeń wojsko-
wo-wychowawczych zaczęły powstawać w coraz większej liczbie hufce szkolne. Podjęto 
akcję letnich i zimowych obozów i kursów dla młodzieży ze stowarzyszeń i szkolnej. 
Taka sytuacja z uwzględnieniem niewielkich zmian trwała aż do powołania w 1927 r. 
Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego21.

W następnych latach zwiększyła się liczba stowarzyszeń przysposobienia wojsko-
wego. Obok już wymienionych podjęły taką działalność Związek Powstańców i Wo-
jaków, Związek Powstańców Górnośląskich, Zjednoczenie Stowarzyszeń Młodzieży 
Polskiej, Związek Młodzieży Wiejskiej, Związek Osadników i Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych22. Natomiast liczba ćwiczących w stowarzyszeniach wzrastała po-
woli, wynosząc w roku 1923 – ok. 80 tys., w 1924 – 95 tys., a w 1925 – ok. 100 tys.23 
Ćwiczenia te były różnie realizowane w poszczególnych organizacjach, co wynikało 
z ich zadań statutowych i charakteru. Związek Strzelecki, ZHP i „Sokół” opracowały 
do 1926 r. własne programy przysposobienia wojskowego. Praca była prowadzona 
głównie w środowisku miejskim, w wiejskim zaś tylko w niektórych okręgach. Nie pro-
wadzono jej także wśród mniejszości narodowych. Przysposobienie wojskowe rozwi-
jało się nierównomiernie, w trzech okręgach korpusów wschodnich nie sięgało 10% 

18 A.M. [A. Minkowski], Kursy zimowe wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, „Wychowanie Sportowe 
i Wojskowe” 1923, nr 2, s. 3–5.

19 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Ministra Spraw Wojskowych w sprawie or-
ganizacji przysposobienia wojskowego w szkołach średnich i zawodowych, Dz. Urz. MWRiOP Nr 1 (102) z 15 I 1923, 
poz. 2.

20 W połowie roku 1923 wprowadzono zamiast nazwy „przysposobienie rezerw” – „przysposobienie wojskowe”. Dziennik 
rozkazów i dodatek tajny oraz Rozkaz dzienny MSWojk. i dodatek tajny do rozk. dziennego (skorowidz), Warszawa 1924, 
s. 65.

21 W listopadzie 1925 r. kierownictwo przysposobienia wojskowego powierzono szefowi Departamentu I Piechoty, którego 
organem wykonawczym był Wydział WF i PW. Równocześnie kierownictwo p.w., spoczywające dotychczas na dowód-
cach okręgów korpusów, zdecentralizowano i powierzono również dowódcom dywizji i pułków. Jednak te zmiany struk-
turalne nie wpłynęły zasadniczo na funkcjonowanie systemu.

22 AAN, ZHP, t. 1674, k. 4; Pismo w sprawie O. de B. stowarzyszeń z 18 XII 1925 r.
23 P. Stawecki, Polityka wojskowa Polski 1921–1926, Warszawa 1981, s. 141–142.
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ogólnej liczby uczestników. Ogólna liczba szkolonych w organizacjach szacowana 
była w roku 1925 na około 7% rocznika poborowego24.

Niewystarczająca sprawność przysposobienia wojskowego prowadzonego przez 
organizacje społeczne wynikała z ich ochotniczego charakteru, specyfiki realizowa-
nych przez nie programów, braku instruktorów i sprzętu, jak również niedostosowania 
struktur organizacji do organizacji wojska. Trzeba również dodać, że organizacje te 
były przedmiotem zainteresowania stronnictw politycznych, co nie zachęcało władz 
wojskowych do przekazywania im wyposażenia wojskowego. Wszystko to wpłynęło 
na zainteresowanie władz wojskowych szkolnictwem jako miejscem realizacji przyspo-
sobienia wojskowego. Akcję przysposobienia wojskowego na terenie szkół rozpoczęto 
na początku 1923 r., kiedy władze wojskowe nawiązały współpracę z szeregiem ku-
ratoriów. Następne hufce szkolne powstały z początkiem roku szkolnego 1923/24. 
W kolejnych latach ulegały doskonaleniu programy nauczania, a kursy dla nauczycieli 
dostarczały kwalifikowanej kadry. Liczba członków hufców szkolnych z ok. 12 tysięcy 
w połowie roku 1923 wzrosła do około 40 tysięcy w roku 1925.

Wpływ na taki stan rzeczy miał niewątpliwie rozwój obozów przysposobienia woj-
skowego, których liczba z 27 w roku 1922 wzrosła do około 80 w roku 192525. W ko-
lejnych latach daje się zauważyć tendencja do zwiększania się liczby obozów prze-
znaczonych dla młodzieży szkolnej (około 55 w 1925 r.) przy mniejszej liczbie obozów 
dla młodzieży pozaszkolnej i harcerskiej (Związek Strzelecki organizował obozy sa-
modzielne). Organizowane na atrakcyjnych terenach i cieszące się znaczną popular-
nością, były uważane za poważne osiągnięcie w akcji p.w. oraz za znakomitą formę 
wypoczynku. W środowiskach pedagogicznych spotykały się nierzadko z krytyką, co 
jednak nie zmienia ich ogólnie pozytywnej oceny26.

W marcu 1923 r. zatwierdzono Statut Komitetu Przysposobienia Kobiet do Obrony 
Kraju, który określił zadania komitetu jako dążenie do wytworzenia jak najliczniej-
szych kobiecych rezerw społecznych do służby pomocniczej przy obronie kraju i two-
rzenie frontu moralnego poparcia dla tej idei. Działalność jego sprowadzała się do 
propagandy idei pomocniczej służby kobiet i związanego z tym przygotowania fa-
chowego, prowadzenia prac przysposobienia, rejestracji przeszkolonych ochotniczek 
i jednostek, zakładania komitetów lokalnych, wydawania regulaminów, instrukcji oraz 
prasy organizacyjnej27. W końcu tegoż roku Sztab Generalny zatwierdził Zasadnicze 
wytyczne przysposobienia rezerw kobiecych, w których określono jego cel jako po-
wszechne przygotowanie do zadań wojennych. Jeszcze w 1926 r. płk F. Wład ocenił 
przysposobienie wojskowe kobiet jako słabe28.

Na początku 1925 r. w Oddziale III Sztabu Generalnego powstał kolejny projekt 
ustawy regulującej całokształt spraw związanych w wychowaniem fizycznym i przy-
sposobieniem wojskowym pt. Tymczasowa ustawa o powszechnym obowiązku wy-
chowania fizycznego młodzieży i o przysposobieniu wojskowym. Projekt ten został 

24 F. Wład, Zagadnienie przysposobienia wojskowego w Polsce, „Bellona” 1926, t. XXII, s. 2, s. 33.
25 Obozy letnie przysposobienia wojskowego, „Strzelec” 1925, nr 9, s. 12.
26 Por. J. Wojtycza, Powstanie i rozwój obozów przysposobienia wojskowego do 1926 roku [w:] idem, Studia i materiały 

z dziejów przysposobienia wojskowego w latach 1918–1926, Kraków 2001, s. 31–50.
27 E. Zawacka, Czekając na rozkaz. Pogotowie Społeczne Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet w przededniu 

II wojny światowej, Lublin 1992, s. 336.
28 F. Wład, op. cit., s. 33.
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przesłany do konsultacji instytucjom wojskowym i cywilnym. Zanim trafił pod obrady 
parlamentu, rząd rozpoczął jego wdrażanie. 25 IV 1925 r. ukazało się rozporządzenie 
w sprawie utworzenia przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz 
Wojewódzkich i Powiatowych Komitetów Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego29. Do zadań rady zaliczono: wypowiadanie opinii w sprawach dotyczą-
cych WF i PW; przedstawianie właściwym ministerstwom wniosków w tych sprawach; 
podejmowanie prac teoretycznych z tego zakresu; szerzenie idei WF i PW do obrony 
państwa; koordynowanie działalności poszczególnych organów państwowych oraz 
samodzielną inicjatywę w dziedzinie organizacji WF i PW.

W skład rady mieli wchodzić: minister WRiOP jako przewodniczący, po dwóch de-
legatów ministerstw WRiOP, Spraw Wojskowych, MSW oraz Pracy i Opieki Społecznej, 
po jednym delegacie Wojewódzkich Komitetów WF i PW oraz instytucji zaproszonych 
przez ministra WRiOP w porozumieniu z ministrem Spraw Wojskowych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem znawców zagadnień zdrowia, WF i PW. W radzie, jak widać, 
przeważali reprezentanci instytucji państwowych przy braku gwarancji liczniejszego 
udziału w jej pracach przedstawicieli stowarzyszeń p.w. i związków sportowych. Nic 
też dziwnego, że stowarzyszenia zaniepokojone takim stanem i obawiając się pozba-
wienia wpływu na kształt projektowanej ustawy 16 V 1925 r. powołały Komitet Sto-
warzyszeń Przysposobienia Wojskowego. W jego skład weszli przedstawiciele Cen-
tralnego Związku Młodzieży Wiejskiej, Głównego Związku Straży Pożarnych, ZHP, 
„Sokoła” i Związku Strzeleckiego30, a później również i inne organizacje. Komitet złożył 
memoriały w sprawie składu Rady Naczelnej WF i PW do ministra Spraw Wojsko-
wych, WRiOP i MSW. Następnie zajął się projektem ustawy, przedstawiając w marcu 
1926 r. projekty poprawek do jego treści. Sam projekt 16 IX 1925 r. na mocy uchwały 
Rady Ministrów został przesłany do sejmu, a następnie skierowany do komisji sejmo-
wych31.

Jesienią władze wojskowe przystąpiły do reorganizacji systemu PW, która przewi-
dywała podział terytorialny na okręgi korpusów, a niżej na rejony dywizji i pułków pie-
choty. Kierownictwo sprawami p.w. poruczono szefowi Departamentu I Piechoty, któ-
rego organem wykonawczym został Wydział WF i PW. Wzmocniono kadrowo wszystkie 
szczeble. Termin zakończenia całości reorganizacji ustalono na 1 II 1926 r.32

* * *

Powstały na początku drugiej dekady XX wieku system przysposobienia wojskowego 
stał się podstawą, a poglądy uczestniczących w tym dziele wojskowych, pedagogów 
i teoretyków WF inspiracją do dalszego rozwoju przysposobienia wojskowego. Nie-
sprawiedliwa byłaby więc w tym miejscu ocena formułowana w latach trzydzie-

29 Dz. Urz. MWRiOP Nr 9 (151) z 15 V 1925 r., poz. 86.
30 AAN, ZHP, t. 368, k. 1; Protokół L. 1 z zebrania Komitetu Stowarzyszeń Przysposobienia Wojskowego z 16 V 1925 r.
31 Z powodu długotrwałych dyskusji i negocjacji z Komitetem Stowarzyszeń PW prace legislacyjne nigdy nie zostały zakoń-

czone, czemu stanął na przeszkodzie przewrót majowy, po którym w lipcu 1926 r. projekt został wycofany z sejmu przez 
rząd K. Bartla.

32 CAW, Oddz. IV Szt. Gen., sygn. I.303.7.326, npg.; Rozkaz wykonawczy do organizacji przysposobienia wojskowego. Roz-
kaz MSWojsk. Szt. Gen. Oddz. III. L. 590/Tjn./P.W. z 27 XI 1925.
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stych, jakoby był to wyłącznie okres prób i eksperymentów. Obok tego działania po-
dejmowane w tej sferze przyczyniły się do zmiany mentalności społeczeństwa, które 
zmęczone długotrwałymi działaniami wojennymi nie było skłonne popierać powsta-
jące koncepcje „narodu pod bronią”, a które jednak ten program zaakceptowało. 
Przysposobienie wojskowe w istotny sposób wpłynęło na postawy pokolenia wycho-
wującego się i wchodzącego w dorosłe życie w okresie międzywojennym. Jest to wy-
raźnie widoczne w jego udziale w wojnie obronnej 1939 r., a następnie w tworzeniu 
polskiego państwa podziemnego w okresie okupacji. 

Przysposobienie wojskowe realizowane w Polsce w okresie międzywojennym jest 
przykładem właściwie rozumianego przygotowania społeczeństwa na wypadek za-
grożenia wojennego stanowiącego element systemu bezpieczeństwa II RP. 


