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BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA

Janusz Wojtycza*

Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego 
i Przysposobienia Wojskowego 
jako element koordynacji systemu 
bezpieczeństwa w II RP 
w latach 1927–1939

Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego był 
z uwagi na posiadane kompetencje specyficznym organem administracji pań-
stwowej, skutecznie zarządzającym w skali całego państwa sprawami przysposo-
bienia wojskowego, wychowania fizycznego i sportu w latach 1927–1939.

Kręgi wojskowe od początku istnienia II Rzeczypospolitej doceniały rolę, jaką mogły 
spełniać organizacje przysposobienia wojskowego, wychowania fizycznego i sportu dla 
skupienia młodzieży wokół idei budowy państwa. Powszechnie panowało wśród nich 
także przekonanie o służebnej roli wychowania fizycznego i sportu względem przy-
sposobienia wojskowego. Przysposobienie wojskowe zaś było potrzebne dla wsparcia 
wojska w dziele przygotowania obronnego społeczeństwa, wobec niewystarczających 
środków na przeszkolenie kontyngentu w ramach zasadniczej służby wojskowej1. Nie 
bez znaczenia był też wzgląd na fatalny stan zdrowia poborowych2.

Mimo niepowodzenia projektów ustaw o obowiązkowym wychowaniu fizycznym 
i o powszechnym przysposobieniu do obrony Rzeczypospolitej z 1922 roku oraz o po-
wszechnym obowiązku wychowania fizycznego i o przysposobieniu wojskowym z 1924 
roku, w wielu ośrodkach najpierw samoistnie, a potem z inspiracji wojska zaczęły po-

* Dr, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 
1 Por. P. Stawecki, Polityka wojskowa Polski 1921–1926, Warszawa 1981, s. 69.
2 H. Jakubowska, Kształtowanie się struktury organizacyjnej wychowania fizycznego i sportu w Polsce w latach 1918–

1925, „Kultura Fizyczna”, 1960, nr 7–8, s. 507; T. Łopuszański, Zadania Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przy-
sposobienia Wojskowego, „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” 1926, nr 13, s. 147.
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wstawać komitety wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego3. Szczególnie 
w okresie przygotowań do utworzenia Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przy-
sposobienia Wojskowego Ministerstwo Spraw Wojskowych rozwinęło w tym wzglę-
dzie ożywioną działalność. Inspirowane odgórnie Dowództwa Okręgów Korpusów 
wystąpiły jako inicjatorzy i organizatorzy Wojewódzkich Komitetów WF i PW, które po-
dejmowały wysiłki w celu koordynacji i inspiracji działalności społecznych organizacji 
kultury fizycznej, głównie dla celów przysposobienia wojskowego.

W dniu 25.04.1925 roku rząd powołał Radę Naczelną Wychowania Fizycznego 
i Przysposobienia Wojskowego jako ciało społeczno-państwowe, dla koordynacji 
działań w zakresie wf i pw4. Została ona usytuowana przy Ministerstwie Wyznań Re-
ligijnych i Oświecenia Publicznego. W samej radzie decydującą rolę odgrywali woj-
skowi i aparat urzędniczy5. Praca Rady ograniczyła się do pierwszego i jedynego po-
siedzenia, odbytego 28.03.1926 r., zresztą ogólna sytuacja polityczno-społeczna, 
w tym trudności finansowe utrudniała, a w końcu uniemożliwiła działalność Rady, 
usytuowanej dodatkowo przy MWRiOP, najbardziej dotkniętym redukcjami budżetu. 

Trzeba jednak również przyznać, że z chwilą powołania Rady Naczelnej WF i PW 
ruch wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego nabrał powszechnego 
charakteru. W latach 1925–1926 całą Polskę pokryła gęsta sieć wojewódzkich i po-
wiatowych komitetów wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Społe-
czeństwo nie tylko coraz bardziej rozumiało konieczność przygotowania narodu do 
obrony, lecz samo organizowało się w celu niesienia pomocy materialnej i moralnej 
stowarzyszeniom przysposobienia wojskowego6.

Tymczasem już 10 lutego 1926 r. na wniosek ministra spraw wewnętrznych Rada 
Ministrów przyjęła uchwałę zapowiadającą przystąpienie rządu do wprowadzenia 
w drodze ustawy powszechnego obowiązku wychowania fizycznego i przysposo-
bienia wojskowego7. Pomimo wysiłków propagandowych zapowiadane podporządko-
wanie całokształtu przysposobienia wojskowego, a zwłaszcza wychowania fizycznego 
w szkolnictwie, wojsku wzbudzało opory. Świadczy o tym obecna na łamach gazet 
obrona stanowiska rządu.

Przewrót majowy i następujące po nim wypadki odroczyły nieco działania organi-
zacyjne dotyczące zagadnień wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. 
Jednak już w listopadzie Rada Ministrów uchwaliła wspólny wniosek ministrów: Spraw 
Wojskowych, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Spraw Wewnętrz-
nych w sprawie podniesienia wychowania fizycznego. Jeszcze w tym samym miesiącu 
ukazało się w całej niemal prasie exposé wygłoszone w zastępstwie ministra spraw 
wojskowych przez ppłk dypl. Juliusza Ulrycha. Miało ono przygotować społeczeństwo, 
w tym przede wszystkim środowisko teoretyków i nauczycieli wf oraz działaczy spor-

3 Pierwszy Miejski Komitet WF powstał 23 I 1922 w Inowrocławiu, drugi założony przez dowódcę garnizonu bydgo-
skiego, gen. dyw. W. Junga 12.03.1922 w Bydgoszczy. W. Jastrzębski, Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe 
w II Rzeczypospolitej [w:] Polska Odrodzona w 1918 roku, Bydgoszcz 1990, s. 114.

4 Dz. Urz. RP Nr 9 z 1925 r., poz. 86.
5 Por. H. Młodzianowska-Jakubowska, Kultura fizyczna w Polsce w latach 1918–1939, [w:] Wybór materiałów do nauki 

kultury fizycznej, red. H. Młodzinowska-Jakubowska, Warszawa 1963, s. 256.
6 W. Jastrzębski, op. cit., s. 115; P. Stawecki, op. cit., s. 142.
7 K. Pindel, Państwowy urząd wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego w dziejach II RP (1927–1939), 

„PO-OC w Szkole” 1992, nr 4, s. 196.
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towych, do utworzenia przy Ministerstwie Spraw Wojskowych centralnej instytucji po-
siadającej uprawnienia nadzoru i kontroli nad działalnością innych resortów w dzie-
dzinie wychowania fizycznego, przysposobienia wojskowego i sportu8. Na przełomie 
1926 i 1927 roku prasa donosiła o szeregu krótkich informacji o działaniach przygo-
towawczych do tego kroku.

Wreszcie 28.01.1927 r. zostało wydane rozporządzenie wykonawcze w sprawie 
utworzenia Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Woj-
skowego, Rady Naukowej Wychowania Fizycznego oraz Wojewódzkich, Powiatowych 
i Miejskich Komitetów Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego9. Or-
ganizację i szczegółowy zakres działania PUWFiPW ustalił minister Spraw Wojsko-
wych w porozumieniu z ministrami Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego w swym rozporządzeniu z dnia 21.03.1927. Nieco wcze-
śniej (18.02.1927) został powołany na stanowisko dyrektora PUWFiPW ppłk dypl. Ju-
liusz Ulrych. 

Zakres działania PUWFiPW określono jako kierowanie wszelkimi pracami dotyczą-
cymi powszechnego wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, a w szcze-
gólności:
• ustalanie wytycznych w sprawach wf i pw i ich kolejności,
• przedstawianie zainteresowanym ministrom wniosków i opinii, dotyczących wyda-

wania niezbędnych ustaw i rozporządzeń, oraz co do wydawania przez poszcze-
gólnych ministrów zarządzeń w zakresie wf i pw,

• nadzór instytucji i organizacji wf i pw oraz wizytowanie ich, 
• przedstawianie ministrowi Spraw Wojskowych propozycji obsady stanowisk 

w PUWFiPW oraz składu Rady Naukowej WF, Wojewódzkich Komitetów WF i in-
nych stanowisk wojskowych związanych z wf i pw, 

• przedstawianie zainteresowanym ministerstwom postulatów dotyczących plano-
wania w budżecie wydatków na cele wf i pw,

• opiniowanie wniosków, projektów i zarządzeń MWRiOP oraz MSW w zakresie wf 
i pw,

• wydawanie dyrektyw dla Wojewódzkich Komitetów WF i PW,
• wydawanie czasopism i wydawnictw poświęconych wf i pw10.

Jak widać urząd posiadał szczególne uprawnienia w stosunku do innych resortów. 
Miał również prawo bezpośredniego zwracania się do poszczególnych władz i urzędów 
w zakresie swoich kompetencji. Wobec takiego usytuowania i zakresu uprawnień 
można uznać, że powołanie PUWFiPW to najważniejsze wydarzenie stanowiące ce-
zurę czasową w historii przysposobienia wojskowego w okresie międzywojennym11.

Skład Rady Naukowej Wychowania Fizycznego wywołał liczne polemiki i inter-
wencje, w wyniku których J. Piłsudski zgodził się na uzupełnienie jej przez szereg teore-

8 Por. J. Ulrych, Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe. Założenia i wytyczne Marsz. Józefa Piłsudskiego, „Nie-
podległość”, t. 6: 1958, s. 208–219.

9 Dz.Urz. nr 3 z 1927 r., poz. 37.
10 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-

nego oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych co do wykonania § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 
1927 r. w sprawie utworzenia Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, Rady Na-
ukowej Wychowania Fizycznego oraz Wojewódzkich, Powiatowych i Miejskich Komitetów Wychowania Fizycznego i Przy-
sposobienia Wojskowego („Monitor Polski” nr 26/27, poz. 59). Dz.Urz. nr 6 z 1927 r., poz. 81.

11 Por. R. Wroczyński, Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wrocław 1985, s. 338.
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tyków wychowania fizycznego i działaczy kultury fizycznej. Nie wpłynęło to zasadniczo 
na charakter rady, gdyż byli oni w mniejszości i nie dysponowali żadnym aparatem 
wykonawczym, a ich głos miał jedynie znaczenie doradcze. Ponadto ich poglądy od-
biegały od poglądów wojskowych jedynie w kwestii metod i środków, nie zaś w odnie-
sieniu do zadań i treści wychowania fizycznego. Jednak można uznać, że udało im się 
wpłynąć na formułowanie postulatów w kierunku powszechności wf i poprawę zdro-
wotności społeczeństwa. Ich obecność była szczególnie widoczna w komisjach proble-
mowych rady12. 

Rada rozpoczęła swoją działalność w dniu 15 lutego 1927 roku pod przewodnic-
twem ministra Spraw Wojskowych marszałka J. Piłsudskiego. Po jego śmierci prze-
wodniczył jej E. Rydz-Śmigły, którego często zastępował szef departamentu zdrowia 
MSWojsk. gen. S. Rouppert. Zakres jej zadań był bardzo szeroki i obejmował opinio-
wanie projektów rządowych oraz opracowywanie założeń teoretycznych, regulujących 
całokształt działalności w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojsko-
wego13. Odbyto sześć posiedzeń, ponadto powołano komisje problemowe, z których 
niektóre prowadziły prace niemal przez cały okres istnienia rady. Mimo że działal-
ność rady na skutek jej składu i podporządkowania ministrowi MSWojsk. była bardzo 
ograniczona, do jej trwałego dorobku należy zaliczyć prace Komisji Miernika, która 
opracowała wskaźniki rozwoju fizycznego młodzieży, będące naukową podstawą wy-
chowania fizycznego; Komisji Kontroli Lekarskiej, wdrażającej postulat nadzoru lekar-
skiego nad wf i sportem oraz Komisji Wydawniczej, która przyczyniła się do wzboga-
cenia literatury naukowej i popularnonaukowej z tego zakresu.

Szczegółową strukturę organizacyjną i kompetencje Państwowego Urzędu Wycho-
wania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego określił rozkaz Sztabu Generalnego 
o organizacji i składach osobowych PUWFiPW oraz dodatek tajny do rozkazu z 24 III 
192714. Wyglądała ona następująco. Na czele urzędu stał dyrektor i jego zastępca. 
Urząd podzielony był na trzy wydziały: Ogólno-Organizacyjny, Wychowania Fizycz-
nego, Przysposobienia Wojskowego oraz Samodzielny Referat Rachunkowo-Budże-
towy i kancelarię. W skład urzędu wchodzili jeszcze delegaci Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Spraw Wewnętrznych. 

W ciągu roku 1927 prace urzędu polegały przede wszystkim na dostosowaniu do-
tychczas obowiązujących instrukcji, przepisów i programów, które w dużej części stały 
się nieaktualne w zmienionych warunkach. Równocześnie dokonano reorganizacji 
wojewódzkich, powiatowych i miejskich komitetów wf i pw, w kierunku ograniczenia 
zbędnej biurokracji i wprowadzenia do nich przedstawicieli lokalnego społeczeństwa 
oraz działaczy kultury fizycznej i sportu. Były to organa społeczne, pracujące pod prze-
wodnictwem wojewodów i starostów15. Jako sekretarze wchodzili w ich skład oficero-
wie-komendanci pw odpowiedniego szczebla. Jak można sądzić, wojewodowie i sta-
rostowie nie poświęcali zbyt wiele uwagi komitetom, skoro MSW dwukrotnie, w 1927 
i w 1929 roku, było zmuszone przypomnieć im o tej sprawie.

12 H. Młodzianowska-Jakubowska, Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Polsce do 
1939 r., „Roczniki Naukowe AWF w Warszawie”, t. 2: 1963, s. 363–364.

13 Por. Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Wychowania Fizycznego, Warszawa 1927, s. 12.
14 Rozkaz Sztabu Głównego O. I. l. dz. 759/Org.; Dodatek tajny nr 4 do rozkazu wojskowego nr 10 z 24.03. 1927, poz. 21.
15 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), zesp. PUWFiPW, sygn. 300.69.68, k. 37, Sprawozdanie z dotychczasowej 

działalności PUWFiPW przeznaczone do sprawozdania Rządu, brudnopis.
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PUWFiPW opracował i wydał regulamin, instrukcje i program hufców szkolnych 
pw. Były one organizowane na wzór jednostek wojskowych. Komendantem hufca 
władze wojskowe mianowały oficera służby czynnej lub oficera rezerwy. Wchodził on 
w skład rady pedagogicznej placówki. Opiekunem hufca był natomiast wyznaczony 
przez szkołę nauczyciel. Celem hufców było przygotowanie kandydatów na przyszłych 
oficerów służby stałej i rezerwy. Obejmowało ono wychowanie i wyszkolenie wojskowe. 
W jego skład wchodziło wyszkolenie podstawowe szeregowych z cenzusem w pie-
chocie, przy czym pierwszy stopień realizowano w ciągu pierwszego roku szkolenia. 
Odpowiadał on szkoleniu rekruta. Natomiast drugi stopień realizowano w ciągu na-
stępnego roku i w czasie obozu letniego. Przysposobienie młodzieży szkół zawodo-
wych i rzemieślniczych miało przygotować do służby wojskowej w charakterze podofi-
cerów. Zawierało ono wyszkolenie szeregowca w ramach drużyny16. 

Jeszcze w tym samym roku wprowadzono ulgi w służbie czynnej dla członków przy-
sposobienia wojskowego. Przewidywały one za osiągnięcie 1. stopnia pw m.in. udzie-
lanie urlopów okolicznościowych i przepustek, pierwszeństwo w przyjmowaniu do 
szkół podoficerskich, przyspieszenie awansu w tych szkołach, zwalnianie od cięższych 
prac porządkowych, zaś w przypadku osiągnięcia 2. stopnia pw również skrócenie 
czasu służby wojskowej17. Akcję budowy obiektów sportowych wsparło MSW przez wy-
danie okólnika do podległych mu władz administracyjnych oraz Bank Gospodarstwa 
Krajowego, udzielając niezbędnych kredytów. Również Zjazd Gospodarczy Związku 
Miast Polskich podjął stosowną uchwałę popierającą tę akcję18. 

Przyjęta terenowa struktura organizacyjna nie wytrzymała długo próby życia i już 
w dniu 1 IV 1928 powołano przy każdym DOK Okręgowe Urzędy WF i PW, które 
„stały się organizacyjnie wyraźną miniaturą PUWFiPW”, zaś zamierzone pierwotnie 
Powiatowe Urzędy zastąpili rejonowi, obwodowi i powiatowi komendanci wf i pw19. 
Od tej chwili Wojewódzkie i Powiatowe Komitety WF i PW zaczęły pełnić rolę pomoc-
niczą w stosunku do Okręgowych Urzędów, a ich głównym zadaniem stało się dostar-
czanie środków materialnych i oparcie pracy pw o zorganizowany czynnik samorzą-
dowo-społeczny. 

Równocześnie uległa zmianie organizacja samego PUWFiPW. Po zmianie jej skład 
obejmował: dyrektora i jego zastępcę, kancelarię, trzy wydziały: Ogólny, Wychowania 
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, dwa samodzielne referaty: WFiPW Ko-
biet i Zaopatrzenia oraz Biuro Projektów i Badań Technicznych. PUWFiPW zatrudniał 
w tym czasie 24 oficerów, 32 urzędników i 6 pracowników pomocniczych20. Dalsze 
zmiany nastąpiły w roku 1931.

Urząd realizował powierzone zadania także poprzez odpowiednie komórki w zainte-
resowanych ministerstwach. Na jego interwencje przywrócono Wydział Higieny Szkolnej 

16 K. Pindel, Dydaktyczno-wychowawcze aspekty przysposobienia wojskowego w drugiej Rzeczypospolitej, „PO-OC 
w Szkole” 1993, nr 5, s. 263.

17 Rozporządzenie o stosowaniu ulg w służbie czynnej dla członków przysposobienia wojskowego. MSWojsk. PUWFiPW 
L.dz. 2480/og. org.; K. Kierzkowski, Ulgi dla członków przysposobienia wojskowego. Rozkaz Komendy Głównej, „Strze-
lec” 1927, nr 24, s. 9.

18 M. Fularski, Przysposobienie wojskowe w Polsce, Warszawa 1929, s. 96.
19 W. Kiliński, Sprawozdanie z działalności Państwowego Urzędu Wych. Fiz. i Przysp. Wojsk. za rok 1928/29 [w:] Trzecie 

Plenarne Posiedzenie Rady Naukowej Wychowania Fizycznego, [Warszawa 1929], s. 5.
20 CAW, PUWFiPW, sygn. 300.69.68, k. 59–62, Organizacja pracy Państwowego Urzędu Wych. Fiz. i Przysp. Wojsk. L. dz. 

3547/og. z 20.12.1928.
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i WF w MWRiOP, w MSW sprawami tymi kierował Wydział Wojskowy, a w MSWojsk. 
Wydział WF w Departamencie Zdrowia. W Ministerstwie Poczt i Telegrafów oraz w Mi-
nisterstwie Komunikacji utworzono organizacje Pocztowego i Kolejowego Przysposo-
bienia Wojskowego.

Z końcem roku 1928 wydano instrukcje o przyjmowaniu do prac pw i wf instruk-
torów kontraktowych21. Umożliwiała ona zatrudnianie rezerwistów jako instruktorów 
jednostek pw poza ich zasadniczym zatrudnieniem. Sama akcja świadczy o rozwoju 
hufców pw, a równocześnie o poważnym braku wykwalifikowanej kadry. 

W roku 1929 tereny wschodniego i północno-wschodniego pogranicza oddano 
w ręce Inspektoratów WF i PW Korpusów Ochrony Pogranicza. W latach 1927–1929 
przy dziesięciu DOK oraz w Wilnie, Łucku i Katowicach zorganizowano Ośrodki Szko-
leniowe, zwane Ośrodkami WF. Służyły one celom wyszkolenia, będąc również cen-
tralnymi terytorialnymi urządzeniami sportowymi. PUWFiPW podporządkowano 
nowo utworzony Centralny Instytut Wychowania Fizycznego. Po przekształceniu go 
w 1936 r. w AWF i nadaniu akademickiej uczelni wojskowej w 1938 r. nadal podlegał 
on Urzędowi. 

Przysposobienie wojskowe w praktyce było realizowane w formie hufców szkolnych 
oraz w organizacjach pw, za które uznawano głównie Związek Harcerstwa Polskiego, 
Związek Strzelecki i Związek Rezerwistów. Działalność wśród kobiet prowadziły orga-
nizacje skupione w Komitecie Społecznym Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju. 
Stopniowo rozwijał się dział pw specjalnego, który w połowie lat trzydziestych obej-
mował pw lotnicze, elektrotechniczne, radiotelegraficzne, konne, pocztowe, leśników, 
kolarskie i motocyklowe i pionierskie22. Spośród nich najbardziej popularne było pw 
konne – tzw. „Krakusi”. Były to niejako nieskoszarowane pododdziały kawalerii roz-
lokowane w terenie. W 1935 r. w oddziałach pw konnego służyło blisko 5 tys. ochot-
ników, a przed wybuchem wojny liczba ta wzrosła do około 7,5–8 tys.23

W latach trzydziestych PUWFiPW doskonalił swoją sprawność w zarządzaniu ca-
łością zagadnień kultury fizycznej, sportu i pw, czego nie można powiedzieć o Powia-
towych, a nawet Wojewódzkich Komitetach WF i PW, które czasem istniały jedynie 
na papierze24. Wzrastał także procent przeszkolonych w zakresie pw w stosunku do 
ogólnej liczby poborowych i rezerwistów (rok 1929 – 57,7 %, rok 1930 – 71,5 %)25.

Wprowadzony w lutym 1931 r. nowy program przysposobienia wojskowego26 
przewidywał prowadzenie zajęć z tego zakresu w klasach VI i VII szkół średnich ogól-
nokształcących, na III i IV kursie seminariów nauczycielskich, na II i III roku w zawo-
dowych szkołach średnich, na I i II roku w szkołach wyższych oraz dla uczniów, którzy 
ukończyli 16 rok życia w innych szkołach zawodowych. Nauczanie przewidywało po-

21 MSWojsk. UWFiPW, L. dz. 1263/O. z 29.11.1928 r.
22 CAW, PUWFiPW, sygn. 300.69.72, k. 61, Cele i drogi realizacji przysposobienia wojskowego. Odczyt dla Parlamentarnej 

Grupy Oświatowej wygłoszony przez Dyrektora Państwowego Urzędu WF i PW dnia 10 IX 36 r.
23 L. Szymański, Kultura fizyczna w polityce II Rzeczypospolitej, Wrocław 1995, s. 87.
24 CAW, PUWFiPW, sygn. I.300.69.1, k. 30, Pismo DOK Nr. VII, Okr. Urz. WF i PW z 31 XII 1934, sygn. I.300.69.1, k. 27, 

Okólnik Wojewody Warszawskiego do Panów Starostów Powiatowych /Prezydentów Miast/ jako przewodniczących Po-
wiatowych /Miejskich/ Komitetów Wych. Fiz. i Przysp. Wojsk. z 4.03.1935.

25 CAW, Oddz. IV SG, sygn. I.303.7.327, Sprawozdanie z prac wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego na 
lata 1929–1930 [za:] J. Kęsik, Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918–1939, 
Wrocław 1998, s. 96.

26 Zarządzenie MWRiOP oraz MSWojsk. Nr I WF 637/31 z 4.02.1931 r.
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dział na dwa okresy (stopnie). W programie większość godzin przewidziano na przed-
mioty przydatne bezpośrednio na polu walki, uwzględniając w następujące działy: 
walka, a w nim musztra, nauka terenu ze służbą polową, szkoła walki, obrona przeciw-
gazowa i przeciwlotnicza, walka na bagnety i granatami; strzelectwo obejmujące wy-
szkolenie strzeleckie i naukę o broni oraz służbę z nauką służby z wychowaniem woj-
skowym i służbą wartowniczą. 

Zaplanowano ponadto dwie godziny zajęć tygodniowo oraz trzy dni dodatkowego 
szkolenia, które przeznaczano na ćwiczenia i gry polowe, połączone z wycieczkami 
krajoznawczymi. Dwa dni w maju lub czerwcu przeznaczono na ćwiczenia połączone 
z biwakiem i zajęciami nocnymi. W okresie letnim, dla kończących naukę w zakresie 
II stopnia PW organizowano czternastodniowy obóz27.

W roku 1935 pod kierunkiem ówczesnego dyrektora płk. Władysława Kilińskiego 
dokonano kolejnej reorganizacji urzędu. Nowa struktura przewidywała sekretariat, 
wydziały: Ogólny, Wychowania Fizycznego i Sportu; Przysposobienia Obronnego; Wy-
chowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego Kobiet i Zaopatrzenia. Dokonane 
zmiany miały dostosować instytucję do nowych zadań związanych ze wzrastającym 
zagrożeniem zewnętrznym. Równocześnie zwiększyły się uprawnienia urzędu. Nasta-
wiono się na tworzenie silnych i dużych klubów sportowych oraz popieranie tych dys-
cyplin sportowych, które mogły mieć znaczenie dla poprawienia obronności państwa. 
Za takie uznano: lekką atletykę, pływanie, wioślarstwo, żeglarstwo, narciarstwo, strze-
lectwo, kolarstwo, automobilizm i lotnictwo sportowe.

W kwietniu 1935 r. wojskowi pełniący funkcje kierowników centralnych, społecznych 
i państwowych instytucji wf i sportu28 podpisali umowę o współpracy, nazwaną przez 
prasę „konstytucją sportową”. Stanowiła ona, że „1. Sport polski ujęty w ramy samo-
dzielnych organizacji społecznych, ale znajduje się pod opieką, nadzorem i ogólnym 
kierownictwem państwa, stanowiąc ważną funkcję jego życia. 2. Do opiekowania się 
i ogólnego kierowania sportem z ramienia państwa powołany jest w pierwszym rzę-
dzie PUWFiPW jako państwowy organ fachowy. 3. Bezpośrednie kierowanie sportem 
zrzeszonym, w myśl wytycznych ustalonych wspólnie z PUWFiPW należy do ZPSZ 
(PKOl), który jest naczelnym organem społecznym sportu zrzeszonego i fachowym 
organem doradczym PUWFiPW. 4. W razie rozbieżności zdań między tymi dwoma 
organami kierowniczymi głos decydujący ma PUWFiPW”29. Już z samego tego frag-
mentu wyraźnie widać, że „konstytucja” likwidowała resztki demokratycznego charak-
teru społecznego ruchu sportowego, zgodnie z zasadą podporządkowania wf i sportu 
wychowaniu wojskowemu.

W roku 1937 jeszcze raz dokonano zmian w programie przysposobienia wojskowego 
w szkole. Nauczanie odbywało się w godzinach przedpołudniowych, w czasie przezna-
czonym na zajęcia lekcyjne, a ocena umieszczana była na świadectwie szkolnym30.

27 MSWojsk. PUWFiPW, Program dla hufców szkolnych szkół średnich-ogólnokształcących, L. dz. 800/Wyszk. 31 z 11 III 
1931 r., s. 2–10, 27, 29 [za:] K. Zaczyński-Zaczek, Doskonalenie programów kształcenia obronnego młodzieży, War-
szawa 1989, s. 79–80.

28 Na czele tych instytucji stali wówczas: prezes Zw. Pol. Zw. Sport. – płk. Juliusz Ulrych, prezes PKOl. – płk. Kazimierz Gla-
bisz, dyrektor PUWFiPW – płk. Władysław Kiliński, przewodniczący Rady Naukowej WF – marsz. Edward Rydz-Śmigły, 
bądź w jego zastępstwie gen. Stanisław Rouppert. 

29 Zasady ogólne konstytucji sportowej, „Przegląd Sportowy” nr 35 z 20.04.1935.
30 K. Zaczyński-Zaczek, Programy przysposobienia wojskowego w II Rzeczypospolitej, „PO-OC w Szkole”, 1992, nr 4, 

s. 205.
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W drugiej połowie lat trzydziestych PUWFiPW był instytucją bardzo rozbudowaną, 
opierającą swoją pracę na zdobytych w ciągu niemal dziesięciu lat działalności do-
świadczeniach. Obejmował swoim działaniem nawet ośrodki polonijne. Podlegały 
mu komendy PW i PWK, Komenda Główna Związku Strzeleckiego, Legia Akade-
micka, utworzone w latach 1936–1939 Junackie Hufce Pracy i jednostki Obrony Na-
rodowej oraz Federację Polskich Związków Obrońców Ojczyzny i Związków Rezerwy. 
31.05.1939 r. dyrektor PUWFiPW gen. bryg. Kazimierz Sawicki został równocześnie 
generałem ds. Obrony Narodowej. Pracami na tym odcinku kierowało Biuro ds. Jed-
nostek Obrony Narodowej31.

Ocena Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojsko-
wego podobnie jak całej działalności w zakresie obronnego przygotowania społeczeń-
stwa w okresie II Rzeczypospolitej nie jest łatwa. Historycy kultury fizycznej zarzucają 
sanacji podporządkowanie sobie społecznego nurtu w wychowaniu fizycznym i spo-
rcie, do czego zdążano konsekwentnie, wykorzystując zarówno środki nacisku admini-
stracyjnego, jak i możliwości personalne32. Proces ten zakończył się formalnym aktem 
zgody ze strony sportu społecznego na kontrolę państwowo-wojskową. Trzeba chyba 
jednak zgodzić się z twierdzeniem L. Szymańskiego, że w tym przypadku przekroczono 
granice bezpieczeństwa niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania, demokratycz-
nego z zasady społecznego ruchu sportowego33. Równocześnie zarówno wówczas, 
jak i obecnie podkreśla się nierówne traktowanie zagadnień wychowania fizycznego 
i przysposobienia wojskowego; jest to widoczne tak w założonej służebnej roli wf w sto-
sunku do pw, jak i w kwestii finansowania obu dziedzin działalności. Dodać jednak 
trzeba, że w dużej mierze wynikało to z trudności finansowych, występujących w tym 
okresie.

Natomiast jeśli chodzi o przysposobienie wojskowe, to skuteczność działania urzę du 
trzeba rozpatrywać na tle podobnych systemów, funkcjonujących w interesującym 
nas okresie w innych krajach oraz możliwości finansowych państwa. Władze woj-
skowe miały do wyboru bądź powołanie scentralizowanej państwowej organizacji 
przysposobienia wojskowego, bądź pozostawienie jej w rękach organizacji społecz-
nych. Skuteczniejszym rozwiązaniem byłoby przejęcie kierownictwa nad wyspecjali-
zowaną w tej dziedzinie organizacją. Niestety nie było to możliwe z przyczyn finanso-
wych, bowiem taki krok niósłby za sobą zobowiązania do zabezpieczenia wszystkim 
podlegającym obowiązkowi wyszkolenia w zakresie pw warunków wypełnienia tego 
obowiązku, jak np. instruktorów, obiektów czy sprzętu. Jak wiemy, nie mieliśmy wów-
czas nawet możliwości wyszkolenia całego kontyngentu, podlegającego zasadniczej 
służbie wojskowej. W tej sytuacji zdecydowano się na rozwiązanie połowiczne, wpro-
wadzając przysposobienie wojskowe do szkół, a równocześnie pozostawiając przyspo-
sobienie wojskowe młodzieży pozaszkolnej w rękach organizacji społecznych. Było ono 
najlepsze z możliwych i okazało się skuteczne, czego dowiodły tysiące młodych żoł-
nierzy polskiego państwa podziemnego w latach II wojny światowej.

31 K. Pindel, Państwowy urząd..., op. cit., s. 200.
32 H. Młodzianowska-Jakubowska, Państwowy Urząd..., op. cit., s. 371.
33 L. Szymański, Model zarządzania kultura fizyczną w II Rzeczypospolitej i Polsce Ludowej, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 

1997, nr 1–2, s. 329.


