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WSTĘP 
 

Szefowa Związku Patriotów Polskich (ZPP)
1
 i jedna z głównych animatorek 

utworzenia w roku 1943 polskich oddziałów wojskowych w ZSRR, Wanda Wasilewska, 

określiła cel szkolenia politycznego w jasny sposób, pisząc, iż oficer polityczny: „przestawiał 

na nowe tory myślenia mózgi tysięcy ludzi”
2
. Uwaga ta dotyczyła formowania pierwszych 

jednostek Wojska Polskiego na terenie ZSRR, lecz można ją odnieść do całego okresu 

istnienia Sił Zbrojnych PRL, z tą różnicą, że owym przestawianiem tysięcy (a później już 

milionów
3
) mózgów zajmowali się nie tylko poszczególni oficerowie, ale też potężny, 

rozbudowany aparat polityczny, zarządzający systemem szkolenia politycznego, przenikający 

struktury wojska i wywierający wpływ na wszystkie sfery jego działania. 

Tworzenie tego systemu rozpoczęto w roku 1943, kiedy w Sielcach nad Oką 

formowało się Wojsko Polskie, zwane już wówczas – i przez kolejne dekady – ludowym
4
. 

Wojsko to, powołane z inicjatywy ZPP, stanowiło środek do zdobycia i utrzymania władzy 

przez lewicę komunistyczną, która z kolei sama była dla Stalina środkiem do zdobycia i 

utrzymania dominacji nad Polską, a także kartą przetargową w rozgrywce z aliantami 

zachodnimi i z rządem polskim w Londynie. 

Ukształtowane po roku 1943 Wojsko Polskie uznawane było przez jego twórców za 

wojsko nowego typu, którego najważniejszą cechą było upolitycznienie
5
. Obowiązującą w 

                                                 
1
 Organizacja polskich komunistów w ZSRR, utworzona formalnie w czerwcu 1943 r. z inicjatywy 

Stalina, który już kilka miesięcy wcześniej polecił najaktywniejszej działaczce lewicy komunistycznej w ZSRR, 

W. Wasilewskiej, założenie organizacji i zaproponował jej nazwę. Wasilewska została przewodniczącą ZPP, 

który stał się organem zwierzchnim powstającego „ludowego” wojska. Por.: Janusz Tomaszewski, Geneza armii 

Berlinga, [w:] Polska i Polacy poza granicami kraju w polskiej polityce i myśli politycznej XX wieku, red. 

Małgorzata Alberska, Rafał Juchnowski, Wrocław 2006. s. 241. 
2
 W. Wasilewska w przedmowie do książki z wyborem tekstów Wiktora Grosza, pt. Gdy rodziło się 

Wojsko Polskie, Warszawa 1954, s. 8. 
3
 Tylko do roku 1975 zasadniczą służbę wojskową odbyło 4,5 mln poborowych. Por.: Jan Bogusz, 

Dydaktyczne problemy szkolenia ideowo-politycznego w wojsku, Warszawa 1975, s. 7. 
4
 Określenie „ludowe” było stosowane już w okresie tworzenia 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza 

Kościuszki. Chodziło o podkreślenie plebejskiego (w odróżnieniu od przedwojennego – pańskiego) charakteru 

armii nowego typu. 
5
 „Żołnierz armii socjalistycznego narodu jest świadomie i celowo  u p o l i t y c z n i a n y”; por.: 

Wiktor Szczerba, Pedagogika wojskowa, Warszawa 1966, s. 222. Także: „Kierownicza rola PZPR wobec 

wojska gwarantuje, że wojsko nie może stać się apolityczne i być w społeczeństwie siłą neutralną, oraz sprawia, 

że jest ono integralnym ogniwem socjalistycznego państwa jako zbrojna jego część, jako narzędzie ochrony 
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armiach demokratycznych zasadę apolityczności wojska uznano za szkodliwą dla budowy 

nowego ustroju. To upolitycznienie polskich sił zbrojnych w ZSRR przerodziło się później w 

upartyjnienie, w gruncie rzeczy bowiem oba te terminy – „polityczny” i „partyjny” – 

funkcjonowały na zasadzie synonimów. Aż do roku 1989 działalność polityczna w wojsku 

była nierozerwalnie związana z działalnością partyjną. 

Dla ściągających do Sielc ochotników przygotowano odpowiednią oprawę 

patriotyczno-narodową. Symbolika i starannie dobrane tradycje polskiego oręża miały ułatwić 

żołnierzom zaakceptowanie nowych realiów politycznych. Wartość propagandowa polskiego 

sztafażu była oczywista dla Stalina, przy czym radziecki przywódca miał jasno określone 

poglądy na zakres owego nawiązania do polskich tradycji. Jak zauważył Zygmunt Berling w 

swoich wspomnieniach: „Stalin uważał słusznie, że jest szczególnie ważne, by nasze wojsko 

prezentowało się przede wszystkim zewnętrznie jako wojsko polskie […]”
6
. 

Ale nie tylko zewnętrzna manifestacja polskości nowego wojska była dla jego 

twórców istotna. Należało też zadbać o to, by czuło się ono polskie. Temu miało służyć 

szkolenie polityczne; tym zresztą ważniejsze, że zgodnie z panującymi w radzieckiej armii 

poglądami uznawano, iż wartość bojowa żołnierza zależy od jego politycznej świadomości. 

Dlatego: „Jednym z najważniejszych elementów przygotowania bojowego 1 dywizji piechoty 

było niewątpliwie kształtowanie postawy moralnej i politycznej żołnierzy”
7
. Cel był jasny. 

Chodziło o to, by przedstawić nowe wojsko jako kontynuatora polskiej tradycji militarnej i 

przekonać do tego żołnierzy. 

Jednak ograniczenia związane z ideologią nie pozwoliły na zaimplementowanie 

wszystkich polskich tradycji orężnych. Najlepiej oddaje to cytat: „W procesie wychowania 

należy równolegle i z zachowaniem właściwych proporcji uwzględniać trzy elementy: wiedzę 

o chlubnej historii naszego narodu, znajomość aktualnych problemów naszego życia 

państwowego oraz wizję socjalistycznej Polski przyszłości”
8
. Odwołanie do właściwych 

proporcji niedwuznacznie wskazuje na koniunkturalne podejście do kształtowania programów 

szkolenia politycznego. 

Pomimo wszystkich starań o utrwalenie tradycyjnego wizerunku powstającego 

wojska, można uznać za oczywiste, że ostatecznym celem działalności kulturalno-oświatowej 

(później: polityczno-wychowawczej) było w dłuższej perspektywie oswojenie żołnierzy ze 

świadomością, iż służą w wojsku zupełnie innym niż wcześniejsze – w wojsku „ludowym”
9
. 

Jednakże potrzeby bieżącej pracy politycznej nakazywały osiągać ten cel stopniowo. Stąd też 

charakterystyczne dla pierwszych lat istnienia sił zbrojnych w ZSRR częste przypadki 

pomieszania elementów nowych ze starymi. 

Stanowiło to zresztą celowy zabieg socjotechniczny aparatu politycznego. Jak pisze 

Fryderyk Zbiniewicz: „Powszechnie stosowano również metodę wprowadzania nowych treści 

                                                                                                                                                         
socjalistycznego ustroju”; por.: Jerzy Muszyński, Ludowe Wojsko Polskie w mechanizmie władzy PRL, [w:] 40 

lat ludowego Wojska Polskiego, Wrocław 1984, s. 406. 
6
 Zygmunt Berling, Wspomnienia, t. 2: Przeciw 17 republice, Warszawa 1991, s. 67. 

7
 Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej, t. 3: Ludowe Wojsko Polskie 1943–1945, red. Wacław 

Jurgielewicz, Warszawa 1973, s. 43. 
8
 Wybrane zagadnienia teorii wychowania wojskowego, Warszawa 1971, s. 58. 

9
 Ową inność podkreślało także używane często w propagandzie określenie „odrodzone Wojsko 

Polskie”. Implikowało to oczywiście konkluzję, że wojsko wrześniowe, sanacyjne, umarło i że Siły Zbrojne na 

Zachodzie nie są prawowitym kontynuatorem polskiej tradycji militarnej. 
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do wielu zwyczajów i upodobań przejętych w dywizji po wojsku przedwojennym”
10

. 

Charakterystycznym przykładem są losy pieśni My Pierwsza Brygada śpiewanej w Sielcach. 

Aparat polityczny obawiał się „legionowo-sanacyjnych tradycji”, jakie z sobą niosła. 

Zdawano sobie jednak sprawę, że zakaz jej śpiewania nie wchodzi w grę. Toteż poeta i 

jednocześnie oficer kulturalno-oświatowy, Leon Pasternak, napisał nowe słowa do starej 

melodii. Nowy tekst przyjął się i od tej chwili żołnierze śpiewali: My Pierwsza Dywizja. 

Za największego zwolennika zaszczepiania w siłach zbrojnych w ZSRR polskich 

tradycji wojskowych uchodził Z. Berling, który sam był zresztą swego rodzaju symbolem. O 

jego wyborze zadecydował Stalin, mimo iż rozpatrywano także inne kandydatury. Co 

charakterystyczne, jedna z nich cieszyła się szczególnym poparciem NKWD, bowiem ppłk 

Leon Nałęcz-Bukojemski – gdyż to o jego kandydaturze mowa – nosił, zdaniem radzieckiej 

bezpieki, bardziej od Berlinga polsko brzmiące nazwisko, zatem lepiej nadawał się na symbol 

polskości nowego, „odrodzonego” Wojska Polskiego
11

. 

Przeważył wszakże fakt legionowej przeszłości Berlinga i jego służba w 

przedwojennym wojsku polskim (i to mimo udziału w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 

r.), a zarazem całkowite oddanie sprawie budowania armii pod auspicjami lewicy 

komunistycznej, w sojuszu z ZSRR. Berling – na tej samej zasadzie, co kaplica w sieleckim 

obozie czy Rota – miał być łącznikiem z narodową i wojenną przeszłością
12

. 

Jak wspominał Włodzimierz Muś, Z. Berling: „Ubrany w dobrze skrojony mundur, z 

Orderem Virtuti Militari na piersi, w wysokich oficerskich butach, stanowił wśród tego grona 

rozbitków widomy symbol Rzeczypospolitej, jej wojska i jego tradycji”
13

. 

I jeszcze: „Tu na obczyźnie generał był symbolem najlepszych polskich tradycji 

żołnierskich […]”
14

. 

W dywizyjnej gazecie „Żołnierz Wolności” uprawiano niemal kult jego osoby, 

nazywając „naszym wodzem”. Parafrazując hymn narodowy pisano, na przykład: „[…] pod 

Waszym przewodem […] dojdziemy do wolnej Polski”
15

. 

Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Kiedy Z. Berlinga awansowano do stopnia 

generała (uchwałą Rady Komisarzy Ludowych ZSRR z 10 sierpnia 1943 r.), wśród żołnierzy 

rozległy się sarkania, że otrzymał nominację „z ruskich rąk”. Alojzy Sroga przytacza 

argumenty, jakimi broniono Z. Berlinga w „Żołnierzu Wolności”: „To jedna z polskich 

tradycji, tradycji narodu walczącego po stronie uciskanych. Kościuszko i Pułaski otrzymali 

generalskie stopnie z rąk Waszyngtona; z rąk Napoleona – książę Józef Poniatowski godność 

marszałkowską, a Kniaziewicz i Zajączek – generalskie. Józef Bem był generałem z 

                                                 
10

 Fryderyk Zbiniewicz, Armia Polska w ZSRR. Studia nad problematyką pracy politycznej, Warszawa 

1963, s. 66. 
11

 Daniel Bargiełowski, Konterfekt renegata, Warszawa 1996, s. 8. 
12

 Wydawałoby się, że im większa byłaby liczba oficerów o przedwojennym rodowodzie, tym lepiej z 

propagandowego punktu widzenia. Jednak przeważyła obawa przed „reakcją” i tych nielicznych oficerów, 

którzy wstąpili do sił zbrojnych w ZSRR, szybko się pozbyto. 
13

 Włodzimierz Muś, W służbie boga wojny, Warszawa 1983, s. 54–55. Z. Berling został odznaczony 

Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari za udział w obronie Lwowa w wojnie z bolszewikami w 

1920 r. Miało to oczywiście swoją wymowę w roku 1943, pomagając niewątpliwie w przekonywaniu 

sceptycznie nastawionych żołnierzy do polskości PSZ w ZSRR. 
14

 W. Muś, dz. cyt., s. 55. 
15

 „Żołnierz Wolności” z 15 sierpnia 1943 r. 



7 

 

nominacji węgierskiej, a Jarosław Dąbrowski – z woli obrońców Paryża. Tradycja więc 

piękna i godna”
16

. Komentarz odnośnie do tych „argumentów” jest raczej zbędny. 

Swego rodzaju podsumowaniem działań zmierzających do ukształtowania i utrwalenia 

wizerunku polskiego wojska w ZSRR jako spadkobiercy polskich tradycji militarnych może 

być sformułowanie zawarte w rozkazie nr 88 Naczelnego Dowódcy WP z 9 maja 1945 r.: 

„jednoczy w sobie odrodzone Wojsko Polskie najchlubniejsze tradycje patriotyczne oręża 

polskiego”
17

. 

I w zamierzeniu twórców „ludowego” wojska – tylko najchlubniejsze. Mniej chlubne, 

a także politycznie niewygodne, były przemilczane. Zasada ta obowiązywać miała przez cały 

niemal okres istnienia Sił Zbrojnych PRL. 

Niniejsza praca powstała na styku dwóch obszarów wiedzy: historii „ludowego” 

Wojska Polskiego oraz działalności aparatu politycznego. Obszar pierwszy cieszy się 

pewnym – rosnącym, jak się wydaje – zainteresowaniem historyków dzisiejszej doby, 

głównie wszakże w zakresie historii drugiej wojny światowej. Drugi obszar jest eksplorowany 

w stopniu znacznie mniejszym. Praca zawierająca elementy obu – a więc praca traktująca o 

szkoleniu politycznym w Siłach Zbrojnych PRL – dotychczas nie powstała. 

Wyjaśnień wymaga termin „szkolenie polityczne”. Był to zwrot stosowany 

powszechnie. Należy jednak mieć na uwadze, iż w literaturze i praktyce wojskowej używano 

też innych określeń bądź terminów szerszych, jak np.: „praca ideowo-wychowawcza” czy 

„działalność propagandowo-szkoleniowa”. Sam termin „szkolenie” był traktowany jako 

synonim nauczania, czego wprawdzie dydaktyka wojskowa formalnie nie akceptowała, 

jednak musiała się z tą praktyką pogodzić
18

. Ponadto, według ówczesnych założeń, szkolenie 

wojskowe, w tym polityczne, było nierozerwalnie związane z wychowaniem, stąd też 

spotykany niekiedy w literaturze zwrot „wychowanie polityczne”
19

. W okresie późniejszym, 

w drugiej połowie lat 80., postulowano nawet rezygnację z: „przestarzałego już i 

nieadekwatnego do rzeczywistości”
20

 terminu „szkolenie polityczne” i zastąpienie go 

pojęciem „kształcenie polityczne”. Do zmiany tej już jednak nie doszło. 

Występujące w pracy określenie Wojsko Polskie było nazwą oficjalną tylko do roku 

1952. Początkowo polskie jednostki formowane w ZSRR nosiły nazwę Polskich Sił 

                                                 
16

 Artykuł ukazał się w sierpniu 1943 r. Por.: Alojzy Sroga, Początek drogi Lenino. T. 1, Warszawa 

1974, s. 170–171. 
17

 Rozkaz NDWP nr 88 na dzień zakończenia wojny z 9 maja 1945 r., [w:] Z piastowskim orłem. 

Wspomnienia współtwórców i dowódców ludowego Wojska Polskiego, Warszawa 1984, s. 436. 
18

 Pogodzić – dodajmy – niechętnie. Jak pisano: „Aby nie zubożać niezwykle skomplikowanego 

procesu dydaktycznego w naszych siłach zbrojnych, należy zgodnie ze stanem faktycznym mówić o nauczaniu i 

kształceniu żołnierzy […], zaś pojęciem >>szkolenie<< posługiwać się jedynie dla określenia tych czynności 

dydaktycznych, których celem jest kształtowanie prostych umiejętności i nawyków […]”; por.: J. Bogusz, 

Dydaktyka wojskowa, Warszawa 1983, s. 25. Jego postulat, podnoszony także we wcześniejszych publikacjach, 

nie wpłynął jednak, jak się zdaje, na codzienną praktykę i z powszechnego użycia określenia „szkolenie 

polityczne” nie zrezygnowano. 
19

 By powołać się znów na J. Bogusza: „wychowanie wojskowe obejmuje swoim zakresem wychowanie 

polityczne, patriotyczne, internacjonalistyczne, światopoglądowe, ogólnowojskowe, techniczne, specjalistyczne i 

bojowe”; por.: tamże, s. 35. 
20

 Ryszard Stępień, Dydaktyka szkolenia politycznego (Teoria i praktyka), „Zagadnienia i materiały do 

pracy partyjno-politycznej w wojsku”, 1988, nr 3, s. 11. 
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Zbrojnych w ZSRR
21

. Od końca lipca 1944 r. obowiązywała nazwa Wojsko Polskie. 

Natomiast od roku 1952 aż do końca istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

obowiązywała nazwa Siły Zbrojne PRL. Tym niemniej, przez cały ten czas nazwa Wojsko 

Polskie była powszechnie używana. Chętnie też dodawano do niej słowo: ludowe, a nawet 

używano nazwy: Ludowe Wojsko Polskie (LWP) występującej w wielu publikacjach i 

oficjalnych dokumentach. W niniejszej pracy terminy Siły Zbrojne PRL oraz Wojsko Polskie 

(WP bądź LWP) używane są zamiennie. Użycie określenia „ludowe” Wojsko Polskie wydaje 

się szczególnie uzasadnione w kontekście szkolenia politycznego, które przecież miało na 

celu poczucie tej „ludowości” zaszczepić w żołnierzach. Oczywiście, nie ulega dziś 

wątpliwości, iż określenie to nie miało żadnego związku z obliczem społecznym Sił 

Zbrojnych PRL. 

Niniejsza praca koncentruje się na szkoleniu prowadzonym na podstawie programów 

opracowywanych przez Główny Zarząd Polityczny WP (GZP WP), czyli na tzw. 

programowym szkoleniu politycznym, którego elementem był cykl historyczny, podczas 

którego uczono żołnierzy o dziejach oręża polskiego. Pominięte więc zostały inne formy 

pracy politycznej, np. informacja polityczna czy gawęda. 

Z uwagi na obszerność zagadnienia niezbędne stało się ograniczenie badań do jednej 

tylko grupy osobowej wojska (żołnierzy służby zasadniczej), jednego tylko rodzaju sił 

zbrojnych (operacyjnych wojsk lądowych). Praca nie obejmuje więc zagadnień związanych ze 

szkoleniem politycznym uczniów szkół wojskowych, kadry zawodowej oraz pracowników 

cywilnych wojska, a także kwestii szkolenia politycznego w Marynarce Wojennej, lotnictwie, 

wojskach rakietowych, wojskach Obrony Terytorialnej Kraju. 

Szkolenie polityczne żołnierzy służby zasadniczej uznawano za najważniejszy cel 

działań wychowawczych w wojsku. Wyobrażano sobie, że wpojenie młodym ludziom, 

powołanym do odbycia służby wojskowej, określonych idei spowoduje, że po wyjściu z 

wojska rozpowszechnią oni te idee w społeczeństwie. Czy tak się działo w rzeczywistości, 

należy wątpić, tym niemniej aparat polityczny przez cały okres swego istnienia koncentrował 

– przynajmniej w teorii – swoje wysiłki na szczeblu podstawowym szkolenia politycznego – 

szkoleniu żołnierzy służby zasadniczej. 

Potwierdzają to słowa gen. dyw. Wojciecha Jaruzelskiego, wiceministra obrony 

narodowej i szefa GZP WP, z przemówienia wygłoszonego na IV Zjeździe Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w roku 1964: „[…] w okresie 2-letniej służby 

wojskowej żołnierz objęty jest szerszym programem szkolenia politycznego aniżeli każdy 

młody człowiek, od szkoły podstawowej począwszy – na studiach niektórych wyższych 

uczelni skończywszy”
22

. 

Spośród obowiązujących w szkoleniu politycznym żołnierzy służby zasadniczej 

rozmaitych cykli tematycznych zostanie szerzej omówiony tylko cykl historyczny, przy czym 

dokładna analiza treści podręczników i materiałów do cyklu historycznego została 

                                                 
21

 Nazwa Polskie Siły Zbrojne w ZSRR odnosiła się do armii gen. Andersa, która jednak po ewakuacji 

stała się częścią PSZ na Zachodzie (jako Armia Polska na Wschodzie), dlatego też w niniejszej pracy przez PSZ 

w ZSRR będzie się rozumiało siły zbrojne, które rozwinęły się z 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. 
22

 Por.: J. Bogusz, Dydaktyczne problemy…, s.102. 
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przeprowadzona w innym opracowaniu
23

; tutaj przedstawiono zawartość tematyczną tychże 

wydawnictw, ich konstrukcję i występujące pomiędzy nimi różnice i podobieństwa. 

Naszkicowano też ewolucję ich zawartości na przestrzeni czasu. 

Nie cała treść wydawnictw do cyklu historycznego stała się przedmiotem analizy w 

niniejszej pracy. Zakres wojennej przeszłości Polski, z której czerpano tradycje dla Sił 

Zbrojnych PRL, ograniczono do okresu od początku państwowości do powstania 

styczniowego. Dolna granica nie wymaga wyjaśnień. Granica górna jest konsekwencją faktu, 

iż trudno mówić o polskich tradycjach orężnych z okresu po powstaniu styczniowym, do 

których odwoływano by się w szkoleniu politycznym. Późniejsze dzieje Polski i Polaków 

dostarczały bowiem propagandzie już tylko bohaterów związanych z ruchem robotniczym lub 

internacjonalizmem komunistycznym. 

Pochodzenie informacji, w oparciu o które powstała niniejsza praca, jest 

zróżnicowane. Dla analizy nie wydanych drukiem wytycznych i programów szkolenia 

politycznego, przygotowywanych przed rokiem 1950 przez Główny Zarząd Polityczno-

Wychowawczy WP (GZPW WP), zaś później przez GZP WP, konieczne było zapoznanie się 

z dokumentami archiwalnymi znajdującymi się w Centralnym Archiwum Wojskowym (w 

zespołach akt GZPW WP i GZP WP) oraz w Archiwum Wojskowym w Oleśnicy (w zespole 

akt Zarządu Politycznego Śląskiego Okręgu Wojskowego). Informacje dotyczące rozwoju 

struktur wojska oraz aparatu politycznego wymagały sięgnięcia do wydawnictw źródłowych 

oraz opracowań i artykułów, które ukazały się zarówno w okresie istnienia Sił Zbrojnych 

PRL, jak i po roku 1989. Wreszcie, informacje związane z przygotowywaniem i 

prowadzeniem programowego szkolenia politycznego zostały zaczerpnięte głównie z 

opracowań i artykułów o charakterze dydaktycznym i metodycznym, które na ogół wyszły 

spod piór pracowników naukowych Wojskowej Akademii Politycznej (WAP). Część 

informacji pochodzi z opracowań przedstawiających historię aparatu politycznego bądź 

pewne aspekty jego działalności. 

Wykorzystano, w szczególności, programy szkolenia politycznego, wytyczne szefa 

GZPW WP (GZP WP) do szkolenia politycznego, wskazówki metodyczne dla kierowników 

grup szkolenia politycznego (wydawane wraz z opracowaniami do każdego cyklu zajęć przez 

GZP WP), a także zarządzenia szefa GZPW WP (GZP WP), w których precyzowano 

tematykę szkolenia politycznego. 

Wspomniane wcześniej dwa obszary wiedzy, na styku których powstała niniejsza 

praca (historia Sił Zbrojnych PRL oraz działalność aparatu politycznego), w różnym stopniu 

były i są eksplorowane przez badaczy. 

Najintensywniej pierwszy obszar, ale przede wszystkim w pracach wydanych przed 

1989 r. Jednakże większość z nich prezentuje wizję rozwoju Wojska Polskiego niewiele 

mającą wspólnego z rzeczywistością. Należy także zauważyć, że w ostatnich latach baza 

archiwalna, dostępna badaniom, uległa znacznemu powiększeniu, co dodatkowo przyczyniło 

się do dezaktualizacji – całkowitej lub częściowej – dużej liczby publikacji. 

Wśród piśmiennictwa dotyczącego dziejów Wojska Polskiego do roku 1989 można 

znaleźć publikacje źródeł, wspomnienia ogłoszone drukiem bądź pozostające w rękopisie, 

                                                 
23

 Andrzej Sejan, Spadkobiercy wybranych tradycji. Wojenna przeszłość Polski w szkoleniu politycznym 

żołnierzy służby zasadniczej Sił Zbrojnych PRL, Warszawa 2018. 
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prace naukowe oraz książki i artykuły o charakterze popularyzatorskim. Większość z nich 

traktuje o okresie II wojny światowej. 

Samych opublikowanych prac naukowych odnoszących się jedynie do kwestii 

formowania się „ludowego” Wojska Polskiego i jego udziału w wojnie, a więc okresu lat 

1943–1945, jest znaczna liczba: około 400 opublikowanych książek oraz 4000 artykułów, 

które ukazały się w czasopismach historycznych
24

. Należy do tego doliczyć trudną do 

sprecyzowania liczbę prac nieopublikowanych, głównie doktorskich i magisterskich, 

szacowaną na ponad 600 pozycji. 

Dobrą orientację w proporcjach między liczbą publikacji dotyczących dziejów Wojska 

Polskiego w czasie II wojny światowej i tuż po niej, a liczbą publikacji odnoszących się do 

późniejszej historii Sił Zbrojnych PRL, daje spis bibliograficzny opracowania pt. Mała 

kronika ludowego Wojska Polskiego1943–1973
25

. Choć obejmuje ono okres 30 lat, 

przytłaczająca większość pozycji bibliograficznych (zarówno opracowań, jak i artykułów) 

odnosi się do lat 1943–1948
26

. 

Po roku 1975 proporcja ta nie zmieniła się znacząco. Dowodzi to, że przed rokiem 

1989 historyków wojskowości interesował przede wszystkim odleglejszy okres dziejów 

wojska „ludowego”. Po roku 1989 niewiele się w tym względzie zmieniło; tyle tylko, że 

spadła liczba publikacji dotyczących historii LWP w ogóle. 

Badania nad dziejami LWP prowadził przede wszystkim Wojskowy Instytut 

Historyczny (WIH), a także WAP. Z inicjatywy WIH gromadzono materiały związane z 

dziejami „ludowego” wojska, w wyniku czego powstały tzw. Dzieła: Dzieło 1 (Ludowe 

Wojsko Polskie 1945–1955, Warszawa 1986) oraz Dzieło 2 (Rozwój Ludowego Wojska 

Polskiego w latach 1956–1980, Warszawa 1986). Zawierają one dużą liczbę 

wyselekcjonowanych archiwaliów o zróżnicowanej wartości. 

Do najważniejszych opracowań wydanych przed 1989 r., a omawiających powstanie 

Wojska Polskiego, należy zaliczyć pracę zbiorową Ludowe Wojsko Polskie 1943–1945
27

. 

Obszerna ta pozycja zachowała wiele ze swej wartości poznawczej, szczególnie w 

odniesieniu do rekonstrukcji działań bojowych Wojska Polskiego. Inne fragmenty, zwłaszcza 

dotyczące aspektów politycznych, straciły aktualność. Jednakże w tym niewątpliwie 

przydatnym wydawnictwie nie ustrzeżono się błędów. 

W rok później ukazało się inne wydawnictwo zbiorowe, również pod redakcją 

Wacława Jurgielewicza, będące pokłosiem konferencji poświęconej XXX-leciu „ludowego” 

Wojska Polskiego
28

. 

                                                 
24

 Henryk Stańczyk, Historiografia wojennych dziejów Wojska Polskiego na froncie wschodnim 1943–

1945, [w:] Polska historiografia wojskowa. Stan badań i perspektywy rozwoju. VI Ogólnopolskie Forum 

Historyków Wojskowości, red. Henryk Stańczyk, Toruń 2002, s. 185. 
25

 Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943–1973, Warszawa 1975. 
26

 Na 293 pozycje bibliograficzne (92 opracowania i 201 artykułów) tylko 79 odnosi się do okresu po 

roku 1948 (14 opracowań i 65 artykułów), a zatem – w sumie niecałe 27 proc. (ok. 15 proc. opracowań i ok. 32 

proc. artykułów). 
27

 Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej, t. 3: Ludowe Wojsko Polskie 1943–1945, red. Wacław 

Jurgielewicz, Warszawa 1973. 
28

 Ludowe Wojsko Polskie 1943–1973. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 

XXX-lecia ludowego Wojska Polskiego 5–6 września 1973 r., Warszawa 1974. 
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Redaktor obu tych prac, Wacław Jurgielewicz, wydał wcześniej monografię 

poświęconą całościowemu ujęciu formowania armii polskiej w ZSRR: Organizacja ludowego 

Wojska Polskiego (22.VII.1944–9.V.1945), Warszawa 1968. W pracy tej znajdują się 

informacje odnośnie do tworzenia i funkcjonowania aparatu politycznego. 

Problemom głównie organizacyjnym, i to jedynie w krótkim okresie od maja do lipca 

1944 r., poświęcona jest książka Igora Błagowieszczańskiego
29

. 

Okres przechodzenia Wojska Polskiego na stopę pokojową i związane z tym zmiany 

organizacyjne omawia Kazimierz Frontczak
30

, którego praca uznawana jest do dzisiaj za 

wartościową
31

. 

Pierwsza próba całościowego przedstawienia powojennych dziejów Wojska Polskiego 

miała miejsce w roku 1988 i wiąże się z pracą Leszka Grota, Tadeusza Koneckiego i Edwarda 

Nalepy
32

. Ciekawych informacji odnośnie do szkolenia politycznego, również z uwagi na 

szeroki zakres czasowy, jaki obejmuje, dostarcza opracowanie przedstawiające historię 

Pomorskiego Okręgu Wojskowego
33

. 

Obszar drugi – działalność aparatu politycznego i szkolenie polityczne – doczekał się 

znacznej liczby publikacji przed rokiem 1989, choć tylko nieliczne w całości zajmowały się 

pracą polityczną w Wojsku Polskim. Większość z nich dotyczyła okresu wojennego. Niektóre 

tylko obejmowały lata późniejsze. 

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych kwestie szkolenia politycznego w PSZ w ZSRR, 

poruszane wcześniej okazyjnie, podjął Ignacy Blum
34

. Opracowanie to zdezaktualizowało się 

już, zwłaszcza w świetle późniejszych, dokładniejszych i opartych na szerszej bazie 

faktograficznej, opracowań. 

Pracy politycznej w czasie wojny została poświęcona w całości książka Fryderyka 

Zbiniewicza
35

, która zawiera stosunkowo najwięcej informacji dotyczących programów i 

organizacji szkolenia politycznego. Trudno ją jednak z dzisiejszej perspektywy uznać za 

rzetelną. Dla przykładu – pisząc o wyruszeniu 1 dywizji na front, autor ani słowem nie 

wspomina o kulisach przyspieszenia wyjazdu (a właściwie wspomina, lecz jedynie o chęci 

uczczenia w ten sposób rocznicy napaści Niemiec na Polskę 1 września 1939 r., podczas gdy 

chodziło także o uniknięcie skojarzenia terminu ruszenia do walki z datą 17 września). 

Inną pracą dotyczącą aparatu politycznego w okresie wojny jest opracowanie 

Władysława Honkisza
36

. Nad pracą tą zaciążyły propagandowo-polityczne zaszłości. Trudno 

tu wymieniać wszystkie przykłady mijania się autora z prawdą bądź co najmniej jej 

przemilczania. Wydaje się, że autor „odziedziczył” po swoich poprzednikach, trzymających 

się określonej „linii”, pewne nawyki. Jak choćby wówczas, kiedy pisząc o Wytycznych 

                                                 
29

 Igor Błagowieszczański, Dzieje 1 Armii Polskiej w ZSRR. Maj–lipiec 1944 r., Warszawa 1972. 
30

 Kazimierz Frontczak, Siły Zbrojne Polski Ludowej. Przejście na stopę pokojową 1945–1947, 

Warszawa 1974. 
31

 Por. np.: opinia wyrażona przez Pawła Piotrowskiego we wstępie do jego pracy: Śląski Okręg 

Wojskowy. Przekształcenia organizacyjne 1945–1956, Warszawa 2003, s. 13–14. 
32

 Leszek Grot, Tadeusz Konecki, Edward Nalepa, Pokojowe dzieje Wojska Polskiego, Warszawa 1988. 
33

 Pomorski Okręg Wojskowy 1945–1987. Zarys dziejów, red. Antoni Karnowski, Bydgoszcz 1989. 
34

 Ignacy Blum, Z dziejów aparatu politycznego Wojska Polskiego. Szkice i dokumenty, Warszawa 

1957. 
35

 F. Zbiniewicz, dz. cyt. 
36

 Władysław Honkisz, W pierwszym szeregu. Formowanie, kształcenie i działanie korpusu oficerów 

polityczno-wychowawczych maj 1943–maj 1945, Warszawa 1984. 
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ideowych polskiej jednostki wojskowej dodaje, iż zostały opracowane przez ZPP
37

. Nie jest to, 

oczywiście, nieprawda, lecz  t y l k o  znamienne niedopowiedzenie. Na dokument ten 

znaczny wpływ wywarł dowódca 1 dywizji, Z. Berling, którego nazwiska W. Honkisz zdołał 

nie wymienić ani razu na pierwszych kilkudziesięciu stronach swojej książki (pojawia się ono 

dopiero na stronie 44, ale tylko jako delegata na zjazd ZPP, a nie dowódcy 1 dywizji!), choć 

kilkakrotnie wspomina bezosobowo o rozkazach dowódcy 1 DP. 

Za przykład błędu bądź niezachowania należytej ścisłości wywodu może posłużyć 

poruszona przez W. Honkisza kwestia przemianowania korpusu oficerów kulturalno-

oświatowych na polityczno-wychowawczych. Honkisz powtarza tu propagandową wersję o 

uczynieniu tego niejako w nagrodę za: „ogromną rolę, jaką odegrali oficerowie kulturalno-

oświatowi 1 dywizji piechoty im. Tadeusza Kościuszki w czasie działań bojowych pod 

Lenino”
38

. Miałoby się to więc stać  p o  bitwie. Istotnie, wydział kulturalno-oświatowy 1 

korpusu PSZ w ZSRR zmienił nazwę na wydział polityczno-wychowawczy dopiero 25 

listopada 1943 r. Jednakże, o czym W. Honkisz już nie wspomina, zmiana nazwy została 

wprowadzona jeszcze  p r z e d  bitwą pod Lenino w samej 1 dywizji. Decyzja więc o zmianie 

zapadła wcześniej
39

. 

Artykuł W. Honkisza z 1976 r., opublikowany na łamach „Wojskowego Przeglądu 

Historycznego”
40

, zawiera w większości informacje, które znalazły się później w omówionym 

wyżej opracowaniu. 

Natomiast późniejsza publikacja tego autora
41

 dostarcza istotnych wiadomości 

zwłaszcza dla okresu po roku 1980. 

Czasu wojny dotyczy również opracowanie Jerzego Cytowskiego
42

, lecz znacznie 

ważniejsze informacje, szczególnie o programach szkolenia politycznego, zawierają inne jego 

opracowania
43

. Warto w tym kontekście wspomnieć także o pracy współautorstwa Jerzego 

Cytowskiego i Stanisława Rutkowskiego
44

. Pracę polityczną z żołnierzami w okresie II wojny 

analizował również Kazimierz Sobczak
45

. 

                                                 
37

 Tamże, s. 12. 
38

 Tamże, s. 51. 
39

 Gwoli sprawiedliwości trzeba dodać, że W. Honkisz kilkadziesiąt stron dalej podaje właściwą datę (9 

października 1943 r.) przemianowania korpusu oficerów kulturalno-oświatowych na polityczno-

wychowawczych. Czyni to jednak bez wyjaśnienia, dlaczego data ta różni się od podanej przez niego wcześniej. 

Por.: tamże, s. 103. 
40

 W. Honkisz, Z dziejów kształcenia oficerów polityczno-wychowawczych 6.5.1944–9.5.1945 r., 

„Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1976, nr 2(76), s. 39–64. 
41

 W. Honkisz, Kronika aparatu partyjno-politycznego Wojska Polskiego 1943–1986, cz. 1, Warszawa 

1987. 
42

 Jerzy Cytowski, Praca wychowawcza z aktywem żołnierskim w czasie działań bojowych. Z 

doświadczeń aparatu politycznego 1 armii WP w latach 1944–1945, Warszawa 1966. 
43

 J. Cytowski, System szkolenia politycznego i partyjnego żołnierzy ludowego Wojska Polskiego w 

latach 1945–1970, Warszawa 1982; tenże, Wychowanie w ludowym Wojsku Polskim w latach 1945–1970, 

Warszawa 1987. 
44

 Jerzy Cytowski, Stanisław Rutkowski, Z dziejów wychowania w ludowym Wojsku Polskim w latach 

1945–1948, Warszawa 1980. 
45

 Kazimierz Sobczak, Praca aparatu polityczno-wychowawczego 1 armii WP w operacji warszawskiej, 

Warszawa 1962. W późniejszym opracowaniu autor w zasadzie powtarza najważniejsze zagadnienia; por.: tenże, 

Lenino–Warszawa–Berlin. Wojenne dzieje 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, Warszawa 1978. 
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Przydatna dla odtworzenia struktury aparatu politycznego oraz organizacji szkolenia 

politycznego w okresie bezpośrednio po wojnie okazała się praca Czesława Nawrota
46

. Inne 

jego opracowanie
47

 dotyczy, co prawda, okresu wojny, lecz przedstawia rozwój aparatu 

politycznego z nieco innej perspektywy niż prace wspomniane wyżej i dostarcza nowych 

informacji. Przydatne wiadomości, odnoszące się do pierwszych lat powojennych, znajdują 

się w pracy Andrzeja Rejowskiego
48

. Kwestią szkolenia 2 armii (jednak tylko w niewielkim 

stopniu szkolenia politycznego) zajął się Kazimierz Kaczmarek w artykule, który ukazał się w 

„Wojskowym Przeglądzie Historycznym”
49

. Jego rozwinięciem było opracowanie pt. Druga 

Armia Wojska Polskiego
50

, w którym szkolenie polityczne także zostało potraktowane 

marginalnie. Charakter bardziej ogólny ma praca Zdzisława Kosyrza, Waleriana Magonia 

oraz Bogdana Nowakowskiego
51

. 

Jeśli chodzi o artykuły naukowe, okresem, na którym koncentrowało się 

zainteresowanie historyków, była II wojna światowa. Prac dotyczących późniejszych dziejów 

aparatu politycznego powstało zdecydowanie mniej. Najchętniej po temat działalności aparatu 

politycznego w Wojsku Polskim sięgali pracownicy naukowi WIH, Akademii Sztabu 

Generalnego oraz WAP. Większość z tych artykułów została zamieszczona na łamach 

„Wojskowego Przeglądu Historycznego”. 

Okresu wojny dotyczy artykuł Remigiusza Surgiewicza
52

. W artykule W. Honkisza
53

 

znajdują się informacje dotyczące głównie wczesnego okresu formowania się aparatu 

politycznego. O działalności aparatu politycznego i szkoleniu politycznym w czasie wojny i w 

okresie bezpośrednio po wojnie traktuje artykuł Stefana Chojneckiego
54

. Nieco większy 

zasięg czasowy ma artykuł Stefana Zwolińskiego
55

. 

Na działalności aparatu politycznego w okresie przygotowywania żołnierzy do boju i 

w warunkach bojowych koncentruje się praca Józefa Karwina: Wychowanie żołnierza 

ludowego Wojska Polskiego w okresie działań bojowych 1943–1945. Na przykładzie 1 

Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, Warszawa 1964. 

                                                 
46

 Czesław Nawrot, Organizacja i kierownictwo szkolenia politycznego w latach 1945–1948, „Zeszyty 

Naukowe WAP”, Seria pedagogiczna, 1971, nr 23. 
47

 Cz. Nawrot, Doświadczenia radzieckie a kształtowanie się aparatu polityczno-wychowawczego 

Wojska Polskiego w II wojnie światowej, „Zeszyty Naukowe WAP”, Seria pedagogiczna, 1968, nr 17. 
48

 Andrzej Rejowski, Aparat polityczny Śląskiego Okręgu Wojskowego w latach 1945–1956, Wrocław 

1989. 
49

 Kazimierz Kaczmarek, Z problematyki szkolenia 2 AWP, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1973, 

nr 1. 
50

 K. Kaczmarek, Druga Armia Wojska Polskiego, Warszawa 1978. 
51

 Zdzisław Kosyrz, Walerian Magoń, Bogdan Nowakowski, Wychowanie w ludowym Wojsku Polskim. 

Wybrane problemy, Warszawa 1978. 
52

 Remigiusz Surgiewicz, Z dziejów prasy frontowej ludowego Wojska Polskiego 1944–1945, 

„Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1963, nr 1. 
53

 W. Honkisz, Z dziejów korpusu podoficerów polityczno-wychowawczych Wojska Polskiego, 

„Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1980, nr 3. 
54

 Stefan Chojnecki, Struktura organizacyjna aparatu polityczno-wychowawczego Wojska Polskiego w 

latach 1945–1948, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1981, nr 1. 
55

 Stefan Zwoliński, Szkolenie polityczne i partyjne w ludowym Wojsku Polskim w latach 1945–1955, 

„Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1976, nr 3. 
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Przydatny dla odtworzenia mechanizmu przygotowywania i prowadzenia zajęć 

politycznych okazał się artykuł Leszka Jastrzębskiego
56

. 

O początkach kształcenia oficerów kulturalno-oświatowych, a następnie polityczno-

wychowawczych traktuje praca Michała Pirko: Wyższa Szkoła Oficerów Polityczno-

Wychowawczych w latach 1943–1948, Zeszyty Naukowe WAP. Seria historyczna, 1964, nr 

10. 

Ogólnych informacji o szkołach i kursach oficerów kulturalno-oświatowych i 

polityczno-wychowawczych, w okresie wojny oraz w początkach PRL, dostarcza praca 

Stanisława Rutkowskiego: Zarys dziejów polskiego wojskowego szkolnictwa, Warszawa 1970. 

Wiele opracowań dotyczy poszczególnych związków operacyjnych i taktycznych 

Wojska Polskiego, a także oddziałów. Szkoły oficerskie i niektóre rodzaje broni doczekały się 

swoich monografii. Zwłaszcza w monografiach pułków można znaleźć informacje o 

działalności aparatu kulturalno-oświatowego i polityczno-wychowawczego, jednak nie 

wykraczają one poza zakres wiadomości, jakie można uzyskać ze wspomnianych wyżej 

opracowań. 

Pewnych informacji o okresie formowania „ludowego” wojska oraz tworzenia aparatu 

politycznego dostarczyły wspomnienia ówczesnych oficerów politycznych: Jerzego 

Putramenta
57

, Jana Pokrzywy
58

, Włodzimierza Sokorskiego
59

, Alojzego Srogi
60

, Henryka 

Huberta
61

, Leona Małka
62

, Mieczysława Cygana
63

, Franciszka Bąka
64

, Czesława 

Podgórskiego
65

. Naturalnie, jak wszelkie relacje mające bardzo subiektywny charakter, należy 

te informacje traktować ostrożnie. We wspomnieniach W. Sokorskiego – głównego 

współtwórcy aparatu politycznego PSZ w ZSRR – wręcz roi się od nieścisłości. Pisze on, na 

przykład, w kilku miejscach o: „oficerach oświatowo-wychowawczych”
66

, podczas gdy takiej 

nazwy nigdy nie nosili. O czym doskonale powinien był wiedzieć. 

J. Putrament, pisząc o pracy oficerów polityczno-wychowawczych, podaje: „Tak się 

już zwaliśmy, po Bitwie, w nagrodę za Bitwę…”
67

. Nie jest to prawda. Jak już wyżej 

wspomniano, nazwa została wprowadzona przed bitwą pod Lenino, początkowo w 1 dywizji; 

właśnie po to, aby przed bitwą podnieść rangę oficerów oświatowych. Była to więc „nagroda 

za Bitwę”, ale za bitwę, którą dopiero trzeba było stoczyć. 

Niewiele natomiast ukazało się drukiem wspomnień oficerów politycznych LWP 

odnośnie do okresu powojennego. Jednym z najnowszych wyjątków jest książka Eugeniusza 

Stefaniaka
68

. 

                                                 
56

 Leszek Jastrzębski, Warsztat pracy kierownika grupy, „Zagadnienia i materiały do pracy partyjno-

politycznej w wojsku”, 1988, nr 3. 
57

 Jerzy Putrament, Pół wieku, t. 1 i 2, Warszawa 1962. 
58

 Jan Pokrzywa, Wiele przeszliśmy rzek, Warszawa 1967. 
59

 Włodzimierz Sokorski, Tamte lata. Wspomnienia z lat wojny, Warszawa 1979. 
60

 Alojzy Sroga, Jednostka 08205, Warszawa 1960; tenże, „Święci?”. Wspomnienia i refleksje, 

Warszawa 1967; tenże, Początek drogi… 
61

 Henryk Hubert, Do widzenia na Unter den Linden, Warszawa 1965. 
62

 Leon Małek, Strzępy żołnierskiej epopei, Warszawa 1968. 
63

 Mieczysław Cygan, Poczta polowa 19358, Warszawa 1968. 
64

 Franciszek Bąk, O lepsze jutro, Warszawa 1969. 
65

 Czesław Podgórski, Żołnierskie drogi, Warszawa 1963. 
66

 Por np.: Włodzimierz Sokorski, Polacy pod Lenino, Warszawa 1971, s. 14. 
67

 J. Putrament, dz. cyt., t. 2, Wojna, Warszawa 1964, s. 208. 
68

 Eugeniusz Stefaniak, Byłem oficerem politycznym Ludowego Wojska Polskiego, Toruń 2007. 
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Dla niniejszej pracy duże znaczenie miały opracowania z zakresu dydaktyki szkolenia 

politycznego. Przyniosły one informacje o problematyce związanej z przygotowywaniem 

zajęć politycznych oraz stosowaniem odpowiednich metod i środków dydaktycznych w 

szkoleniu politycznym. Z zakresu dydaktyki szkolenia politycznego w Wojsku Polskim 

opracowaniem, które można uznać za całościowe, jest praca J. Bogusza Dydaktyczne 

problemy… Zbiorowe wydawnictwo Praca partyjno-polityczna w ludowym Wojsku Polskim. 

Podstawowe zagadnienia
69

 w rozdziale poświęconym szkoleniu politycznemu przedstawia 

problematykę związaną z przygotowywaniem zajęć politycznych, stosowaniem odpowiednich 

metod i środków dydaktycznych. Niewielką ilość informacji o formach działalności 

szkoleniowej zawiera opracowanie zbiorowe: Praca partyjno-polityczna w ludowym Wojsku 

Polskim. Teoria i metodyka propagandy, Warszawa 1987. 

Charakter poradnikowy mają dwie publikacje z roku 1985. Opracowanie Stanisława 

Krowickiego
70

 zawiera wskazówki dydaktyczne i porady odnoszące się do organizacji i 

prowadzenia zajęć politycznych, w tym wykorzystywania materiałów poglądowych i 

sposobów utrwalania nabytej wiedzy. Druga pozycja, zbiorowe wydanie: Poradnik 

metodyczny pracy partyjno-politycznej w pododdziale, Warszawa 1985, przynosi tylko 

nieliczne informacje dotyczące szkolenia politycznego. 

O metodyce szkolenia politycznego w wojsku traktuje też opracowanie Ryszarda 

Stępnia
71

, choć, jak wskazuje tytuł, poświęcone jest ono przede wszystkim wykorzystaniu 

rozmaitych urządzeń i akcesoriów audiowizualnych podczas zajęć politycznych. Nieco więcej 

ogólnych informacji dostarcza o rok późniejszy artykuł tegoż autora
72

. Niewielką ilość 

informacji o szkoleniu politycznym zawiera praca Wiktora Szczerby
73

. 

W niniejszym opracowaniu wykorzystano również prace kwalifikacyjne znajdujące się 

w zasobach nie istniejącej już WAP, Akademii Obrony Narodowej i również nieistniejącego 

Wojskowego Biura Badań Historycznych (WBBH; dawniej WIH). 

Po roku 1989 liczba publikacji o Wojsku Polskim z okresu PRL znacznie zmalała. W 

większości są to opracowania dotyczące II wojny światowej. Należą do nich prace Czesława 

Grzelaka, Henryka Stańczyka i Stefana Zwolińskiego
74

; Edwarda Kospath-Pawłowskiego
75

; 

D. Bargiełowskiego
76

; Cz. Grzelaka
77

; J. Tomaszewskiego
78

; Tadeusza Żenczykowskiego
79

. 

Informacji związanych z genezą „ludowego” wojska dostarcza też opracowanie zbiorowe 

                                                 
69

 Praca partyjno-polityczna w ludowym Wojsku Polskim. Podstawowe zagadnienia, red. nauk. Józef 

Mazurek, Warszawa 1980. 
70

 Stanisław Krowicki, Z zagadnień metodyki szkolenia politycznego, Warszawa 1985. 
71

 Ryszard Stępień, Techniczne środki dydaktyczne w szkoleniu politycznym, Warszawa 1987. 
72

 R. Stępień, Dydaktyka szkolenia politycznego… 
73

 W. Szczerba, dz. cyt. 
74

 Czesław Grzelak, Henryk Stańczyk, Stefan Zwoliński, Bez możliwości wyboru. Wojsko Polskie na 

froncie wschodnim 1943–1945, Warszawa 1993. 
75

 Edward Kospath-Pawłowski, Wojsko Polskie na Wschodzie 1943–1945, Pruszków 1993. 
76

 D. Bargiełowski, dz. cyt. 
77

 Cz. Grzelak, Wojenna edukacja kadr Wojska Polskiego na froncie wschodnim 1943–1945, Warszawa 

2004. 
78

 J. Tomaszewski, dz. cyt. 
79

 Tadeusz Żenczykowski, Polska Lubelska 1944, Warszawa 1990. 
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Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR
80

 oraz wspomnienia Z. Berlinga
81

, z tym że te ostatnie 

są pełne przeinaczeń i kłamstw
82

. 

W okresie ostatnich kilkunastu lat ukazała się pewna liczba opracowań o dziejach 

Wojska Polskiego po roku 1945. Należą do nich prace: Jerzego Kajetanowicza
83

, P. 

Piotrowskiego
84

, Zenona Trejnisa
85

 oraz opracowania zbiorowe
86

. 

W niektórych opracowaniach poruszano temat szkolenia politycznego w latach 

powojennych, ale w sposób bardzo ogólnikowy bądź powielając informacje z opracowań 

opublikowanych przed 1989 r. Z ważniejszych warto wymienić prace: Juliana Babuli
87

, serię 

artykułów Bogdana Rudnickiego
88

, wspomnienia Tadeusza Pióro
89

, a także prace Jerzego 

Zalewskiego
90

, który konsekwentnie analizował proces transformacji Sił Zbrojnych PRL w 

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej po roku 1989. Wiele jego uwag odnosi się do pracy 

politycznej okresu 1943–1989, jednak są to w dużej mierze informacje oparte na 

opracowaniach wymienionych wcześniej autorów, głównie F. Zbiniewicza i W. Honkisza. 

Warte uwagi są badania J. Zalewskiego dotyczące okresu po roku 1989, a więc szczególnie 

skomplikowanych kwestii transformacji armii modelu autorytarnego w armię państwa 

demokratycznego. 

Kulisy upolitycznienia wojska „ludowego” przedstawił, w oparciu o dokumenty z 

archiwów partyjnych, Jerzy Poksiński
91

.  

Dużą przydatność ma opracowanie J. Tomaszewskiego o sowietyzacji Wojska 

Polskiego w latach 1943–1956
92

. Omawiane w nim kwestie rozwoju Sił Zbrojnych PRL, a 

także dotyczące struktury aparatu politycznego oraz systemu szkolenia politycznego 

pozwalają zweryfikować wiele danych zawartych w opracowaniach sprzed 1989 r. Podobną 

tematykę poruszył w swoim artykule Romuald Turkowski
93

. 

                                                 
80

 Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR, red. Hieronim Kubiak, Tadeusz Paleczny, Jarosław Rokicki, 

Małgorzata Wawrykiewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992. 
81

 Z. Berling, dz. cyt. 
82

 Wiele przykładów mijania się Z. Berlinga z prawdą podaje D. Bargiełowski; por.: dz. cyt. 
83

 Jerzy Kajetanowicz, Polskie wojska lądowe 1945–1960. Skład bojowy, struktury organizacyjne i 

uzbrojenie, Toruń 2005. 
84

 P. Piotrowski, dz. cyt. 
85

 Zenon Trejnis, Siły zbrojne w państwie demokratycznym i autorytarnym, Warszawa 1997. 
86

 Wojsko Polskie na froncie wschodnim 1943–1945. W 50 rocznicę bitwy pod Lenino. Materiały z 

konferencji naukowej zorganizowanej przez WIH i dowództwo I Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej, red. 

Henryk Stańczyk, Warszawa 1994; Polska historiografia wojskowa…; Siły zbrojne III Rzeczypospolitej Polskiej, 

red. Janusz Zajdzik, Warszawa 1996. 
87

 Julian Babula, Wojsko Polskie 1945–1989. Próba analizy operacyjnej, Warszawa 1998. 
88

 Bogdan Rudnicki, Wychowanie w Wojsku Polskim w latach 1945–1989, „Wojsko i Wychowanie”, 

1998, nr 11–12; 1999, nr 3. 
89

 Tadeusz Pióro, Armia ze skazą. W wojsku polskim 1945–1968 (wspomnienia i refleksje), Warszawa 

1994. 
90

 Jerzy Zalewski, Wojsko Polskie w przemianach ustrojowych 1989–2001, Warszawa 2002; tenże, 

Wokół tożsamości Wojska Polskiego przełomu XX/XXI wieku, Warszawa 2004. 
91

 Jerzy Poksiński, Kierownictwo PPR i PZPR wobec wojska w latach 1944–1956, [w:] Kierownictwo 

PPR i PZPR wobec wojska 1944–1956, „Dokumenty do dziejów PRL”, zesz. 16, oprac. Jerzy Poksiński, 

Aleksander Kochański, Krzysztof Persak, Warszawa 2003. 
92

 J. Tomaszewski, Sowietyzacja Wojska Polskiego w latach 1943–1956, Wrocław 2012. 
93

 Romuald Turkowski, Z dziejów sowietyzacji i indoktrynacji wojska polskiego w latach 1949–1956, 

„Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej”, 1999, nr 3. 
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Pomimo rosnącej liczby nowych prac, brak jest nadal monografii dziejów Sił 

Zbrojnych PRL. Z ważniejszych opracowań warto wymienić Pokojowe dzieje Wojska 

Polskiego
94

, które ukazało się tuż przed transformacją ustrojową. 

Choć odnosi się tylko do jednego okręgu wojskowego i jest ograniczona czasowo, na 

uwagę zasługuje monografia pt. Oficerowie piechoty, wojsk pancernych i zmechanizowanych 

Śląskiego Okręgu Wojskowego w latach 1945–1961, red. Franciszek Kusiak, Wrocław 1999. 

Po roku 1989 nie pojawiło się żadne opracowanie dotyczące w całości szkolenia 

politycznego w wojskach lądowych
95

. 

Z ostatnich lat można wskazać tylko jedną pracę
96

, która koncentruje się na 

patriotyzmie wojskowym z okresu PRL. Jednakże kwestia szkolenia politycznego jest tam 

potraktowana marginalnie. 

Zmiany w polskich siłach zbrojnych po roku 1989 nie mieszczą się w zakresie 

tematycznym niniejszej pracy, tym niemniej zostaną wykorzystane niektóre informacje 

dotyczące ważniejszych zmian w strukturach wychowawczych armii w okresie przełomu lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Informacje te, w mniejszym lub większym zakresie, 

można znaleźć we wspomnieniach: Stanisława Dronicza (Wojsko nieocenzurowane: od 

Lenino do Drawska, Warszawa 1997; Od Berlinga do Komorowskiego, Warszawa 2002), 

Ireneusza Czyżewskiego (Trzęsienie ziemi w MON, Warszawa 1993), W. Honkisza (Trudna 

historia najnowsza, Warszawa 2000), Zbigniewa Ciećkowskiego (Droga do NATO, 

Warszawa 2003). 

Ramy czasowe niniejszej pracy obejmują lata 1943–1989, z tym że o programowym 

szkoleniu politycznym żołnierzy służby zasadniczej – co stanowi główny wątek pracy – 

można mówić dopiero od roku 1947, dlatego okres formowania polskich jednostek 

„ludowych” w ZSRR został przedstawiony w znacznym uproszczeniu. W roku 1947 proces 

przechodzenia Wojska Polskiego na stopę pokojową został ukończony. Wprowadzono system 

dwuletniej służby wojskowej. Struktura centralnych władz wojskowych uzyskała kształt, 

który do roku 1989 podlegał już tylko mniejszym lub większym modyfikacjom. Podobnie 

rzecz się przedstawiała z pionem politycznym. Miało miejsce w tym czasie szereg kolejnych 

reorganizacji GZPW WP, a następnie GZP WP, jednak – ogólnie biorąc – zasadnicze 

elementy struktury centralnych władz aparatu politycznego, ukształtowane w drugiej połowie 

lat 40., utrzymały się przez cały czas istnienia szkolenia politycznego w wojsku. Niejako 

symbolicznym zwieńczeniem tych wszystkich działań było utworzenie w roku 1947 pierwszej 

wojskowej uczelni wyższej stopnia akademickiego – Akademii Sztabu Generalnego. 

Z rokiem 1947 wiąże się też wdrożenie nowego systemu szkolenia politycznego 

szeregowców i podoficerów opartego na dwuletnich na ogół programach, w przeciwieństwie 

do stosowanych wcześniej programów miesięcznych bądź dwumiesięcznych. W roku 1947 

opracowano i wydano pierwszy, tymczasowy podręcznik do szkolenia politycznego. W rok 

później ukazał się jego następca, pozbawiony już statusu tymczasowości. Rozpoczął on długi 

                                                 
94

 L. Grot, T. Konecki, E. Nalepa, dz. cyt. 
95

 W 2012 r. na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku została 

obroniona praca doktorska Jarosława Kroplewskiego traktująca o działalności oświatowo-wychowawczej w 

Marynarce Wojennej w latach 1918–1999. Pomijając już fakt, że chodzi o rodzaj sił zbrojnych nie mieszczący 

się w temacie niniejszej rozprawy, nie wspomina się tam o tradycjach orężnych w szkoleniu politycznym. 
96

 Łukasz Polniak, Patriotyzm wojskowy w PRL w latach 1956–1970, Warszawa 2011. 
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szereg podręczników i materiałów do szkolenia politycznego wydawanych w latach 

następnych. 

Rok 1989 w naturalny sposób zamknął dzieje aparatu politycznego w Wojsku 

Polskim, choć należy pamiętać, że likwidacja tej struktury stanowiła proces, a nie akt 

jednorazowy. Wprawdzie przekształcenie GZP WP w Główny Zarząd Wychowawczy WP 

nastąpiło w tymże roku, lecz WAP – uczelnię kształcącą oficerów politycznych – rozwiązano 

dopiero w roku 1990. 

Struktura rozprawy ma charakter problemowy. Praca składa się z czterech rozdziałów. 

W pierwszym rozdziale został przedstawiony rozwój aparatu politycznego i system szkolenia 

jego kadr. W rozdziale drugim znajdują się informacje o systemie szkolenia politycznego – o 

jego planowaniu, przygotowaniu i przebiegu. Trzeci rozdział zawiera omówienie szkolenia 

politycznego żołnierzy przed rokiem 1947 oraz analizę programów cyklu historycznego 

począwszy od roku 1947. W rozdziale czwartym przedstawiono system przygotowywania 

wydawnictw do szkolenia politycznego żołnierzy służby zasadniczej, a także omówiono 

konstrukcję i zawartość podręczników i materiałów do szkolenia politycznego do cyklu 

historycznego. 
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ROZDZIAŁ I 
Rozwój struktur aparatu politycznego 
Wojska Polskiego 

 

W odróżnieniu od szkolenia politycznego, gdzie wyraźna cezura czasowa występuje w 

roku 1947, kiedy rozpoczęto szkolenie polityczne według nowego systemu, w rozwoju 

struktur aparatu politycznego za datę przełomową należy uznać rok 1950. Wówczas to 

utworzono GZP WP, który nie był tylko prostą kontynuacją istniejącego do tego czasu GZPW 

WP, ale wnosił nową jakość, jaką było oficjalne połączenie w jednej instytucji wojskowej 

nadzoru nad szkoleniem politycznym i partyjnym. 

Ostateczne decyzje o formowaniu na terenie ZSRR armii polskiej pod kierownictwem 

lewicy komunistycznej zapadły po ujawnieniu w kwietniu 1943 r. przez radio berlińskie 

znalezienia zwłok oficerów polskich w lesie katyńskim. Wówczas też toczące się już od kilku 

miesięcy rozmowy Stalina z polskimi komunistami
97

, pod przewodnictwem W. Wasilewskiej, 

zaowocowały konkretnymi uzgodnieniami. Przewidywały one utworzenie w pierwszej fazie 

jednej dywizji piechoty i typowały na jej dowódcę ppłk. Z. Berlinga
98

. 

                                                 
97

 W styczniu 1943 r. deklarację utworzenia ośrodka do spraw polskich złożyli w liście do zastępcy 

przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych ZSRR, Wiaczesława Mołotowa, W. Wasilewska i Alfred Lampe 

(wówczas jeszcze nie widzieli celowości tworzenia polskiego wojska). Zaś 20 stycznia 1943 r. ukazał się w 

„Nowych Widnokręgach” list Alfreda Tadeusza Wiślickiego apelujący o tworzenie oddziałów polskich. W liście 

do Stalina, w kwietniu 1943 r., W. Wasilewska pisała już o potrzebie utworzenia polskich oddziałów, 

początkowo w wymiarze dywizji piechoty. A 28 kwietnia 1943 r. w przemówieniu radiowym uzasadniła 

konieczność utworzenia nowego wojska. 
98

 Prawdopodobnie już przed wybuchem wojny niemiecko-radzieckiej, na początku czerwca 1941 r., Z. 

Berling był typowany na dowódcę polskiej dywizji, ale chodziło nie o zalążek Wojska Polskiego, lecz o złożoną 

z Polaków dywizję w składzie Armii Czerwonej, do czego jednak nie doszło z powodu agresji Niemiec na 

ZSRR; por.: S. Zwoliński, Radziecki plan wojny z III Rzeszą i próby utworzenia polskiej dywizji w składzie Armii 

Czerwonej (VI 1940–VII 1941), [w:] Wojsko Polskie w ZSRR w 1943 roku wobec powstającego systemu władzy. 

Udział 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Lenino, red. S. Zwoliński, Warszawa 2003, s. 

23 i 26. Por. także: D. Bargiełowski, dz. cyt., s. 264 n. We wrześniu 1942 r. Z. Berling sformułował program, w 

którym zakładał utworzenie na terytorium ZSRR nowego polskiego wojska. 
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8 maja 1943 r. radziecka prasa i radio poinformowały o tworzeniu 1 dywizji piechoty 

im. Tadeusza Kościuszki
99

, zaś 14 maja jej dowódca – awansowany do stopnia pułkownika
100

 

Z. Berling – podpisał pierwszy rozkaz. 

Na miejsce tworzenia polskich oddziałów wybrano letni obóz ćwiczebny 

Moskiewskiego Okręgu Wojskowego w Sielcach nad Oką, niedaleko Riazania. 

Formujące się wojsko „ludowe” stanowiło dość osobliwą zbieraninę ludzi. Najwięcej 

było Polaków przesiedlonych z ziem wschodnich Rzeczypospolitej w głąb ZSRR
101

, w latach 

1940–1941. Kolejną grupę stanowili Polacy zwolnieni z więzień i obozów na mocy amnestii z 

1941 r. Przybywali też Polacy z ziem wschodnich wcieleni do Armii Czerwonej bądź 

batalionów budowlanych i zwolnieni stamtąd do tworzącego się polskiego wojska. Niemało 

było Polaków zamieszkujących wcześniej ZSRR bądź osób pochodzenia polskiego służących 

w Armii Czerwonej – również oni otrzymali skierowanie do obozu w Sielcach. Do wojska 

napłynęła też pewna liczba byłych jeńców wojennych – Polaków z Pomorza i Śląska 

wcielonych do Wehrmachtu. Ostatnią grupę stanowili oficerowie i podoficerowie radzieccy, 

których oddelegowano do służby w polskich jednostkach. 

Większość przybywających do obozu w Sielcach cechowała co najmniej nieufność 

wobec Związku Radzieckiego
102

. I to właśnie stanowiło główny kłopot dla polskich 

komunistów – organizatorów sił zbrojnych w ZSRR. 

Dowództwo 1 dywizji i jej polityczne zwierzchnictwo w postaci ZPP dobrze 

przygotowały się do poradzenia sobie z tym problemem. W artykule wstępnym organu ZPP 

„Wolna Polska” 16 maja 1943 r. można było przeczytać, że: „Pod sztandarem biało-

czerwonym, pod znakiem Orła Białego, w polskim mundurze, pod polską komendą, z polską 

                                                 
99

 Komunikat o utworzeniu 1 dywizji ukazał się w „Wolnej Polsce” nr 10 z 8 maja 1943 r. Ten sam 

komunikat zamieszczono w majowym wydaniu „Nowych Widnokręgów”; por.: Organizacja i działania bojowe 

ludowego Wojska Polskiego w latach 1943–1945. Wybór materiałów źródłowych, t. 1, oprac. Leon Ponahajba, 

Warszawa 1958, dok. 2, s .3. 
100

 Ten „awans” przedstawia się niezbyt jasno. Z. Berling był podpułkownikiem. Jednak po przybyciu 

do obozu w Sielcach używał już stopnia pułkownika. Prawdopodobnie uzyskał na to zgodę W. Wasilewskiej i 

strony radzieckiej. „Awans” ten był jednak widocznie dość niewygodny z propagandowego punktu widzenia, 

bowiem nawet najbliższy w początkowym okresie współpracownik Berlinga, W. Sokorski, usiłował w swoich 

wspomnieniach zafałszować historię. Pisząc o okolicznościach pozostania w ZSRR grupy oficerów, którzy nie 

wyjechali z gen. Andersem, mówi o płk. Berlingu, ale już – zgodnie z prawdą – o ppłk. Bukojemskim. 

Tymczasem obaj byli wówczas podpułkownikami. Por.: W. Sokorski, Tamte lata…, s. 18. Na s. 41 natomiast 

przytacza wypowiedź Wasilewskiej, że: „Berling otrzyma nominację generalską zaraz po przysiędze, a więc już 

po sformowaniu dywizji, na razie jednak zachowa swój dotychczasowy stopień pułkownika”. Również jako o 

pułkowniku pisze o nim F. Zbiniewicz, informując o powołaniu Z. Berlinga na funkcję dowódcy 1 dywizji; por.: 

dz. cyt., s. 36. W biografii Z. Berlinga Stanisław Jaczyński stwierdza, że nie udało mu się natrafić na ślad 

formalnej nominacji Berlinga na stopień pułkownika; por.: Zygmunt Berling. Między sławą a potępieniem, 

Warszawa 1993, s. 148. Należy podkreślić, że nie istniała wówczas w ZSRR legalna – z punktu widzenia 

polskiego prawa – ścieżka otrzymania takiego awansu. Co więcej, Berling został zdegradowany (skreślony z 

listy oficerów) przez Dowództwo Armii Polskiej na Wschodzie (gen. Andersa) za samowolne opuszczenie 

wojska i pozostanie w ZSRR, formalnie zatem nie był w roku 1943 nawet oficerem. 
101

 I. Błagowieszczański, dz. cyt., s. 106. 
102

 Należy pamiętać, że wielka część żołnierzy powstającego wojska „ludowego” pochodziła z terenów, 

które miały – zgodnie z planami Stalina, na jakie godziła się lewica komunistyczna – od Polski odpaść. Jak 

napisał Jan. E. Zamojski, przedstawiając skład osobowy zarówno armii Andersa, jak i armii „ludowej”: „Można 

więc rzec, iż w regularnych formacjach Polskich Sił Zbrojnych na wszystkich frontach bił się przede wszystkim 

żołnierz-kresowiak, z losem tych ziem i ich mieszkańców już  z a  s o b ą  i bez nadziei powrotu do swej „małej 

ojczyzny” –  p r z e d  s o b ą”. Por.: Jan. E. Zamojski, Polskie formacje wojskowe w ZSRR w latach II wojny 

światowej. Refleksje generalne, [w:] Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR, red. Hieronim Kubiak, Tadeusz 

Paleczny, Jarosław Rokicki, Małgorzata Wawrykiewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 83. 
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pieśnią żołnierską na ustach pójdzie walczyć o Polskę wolną i niepodległą Polak, mieszkający 

w ZSRR”
103

. 

Było to o tyle istotne, że żołnierze na każdym kroku stykali się z sytuacjami 

świadczącymi o czymś wręcz przeciwnym. Wystarczy wspomnieć o radzieckiej w 

przeważającej mierze kadrze dowódczej. Wśród dowódców pułków, na przykład, był tylko 

jeden Polak: ppłk Leon Nałęcz-Bukojemski
104

. 

Problem ten został dostrzeżony bardzo szybko. Z pomocy oficerów radzieckich 

wprawdzie nie można było zrezygnować, ale można było sprawić, by ich obecność nie 

rzucała się nadmiernie w oczy. Toteż już 27 maja płk Berling wydał rozkaz, by oficerowie 

radzieccy nosili polskie mundury
105

. Wcześniej było to zresztą niemożliwe, jako że pierwsze 

polskie mundury i czapki rogatywki dla oficerów przywieziono do Sielc dopiero w drugiej 

połowie maja. Żołnierze musieli czekać na polskie mundury jeszcze miesiąc – do końca 

czerwca. 

Nie sposób lekceważyć faktu wyposażenia PSZ w ZSRR w polskie umundurowanie. 

Warto zauważyć, że polscy żołnierze walczący w formacjach na Zachodzie nie nosili polskich 

mundurów, a jedynie emblematy wskazujące na ich przynależność narodową. Niewątpliwie 

twórcy ludowego wojska doskonale zdawali sobie sprawę z psychologicznej wartości tego 

symbolu i jego propagandowej siły
106

. 

Dlatego też zresztą ostatecznie zdecydowano się na polskie nazwy stopni 

wojskowych. Nie było to początkowo wcale oczywiste dla twórców PSZ w ZSRR. Podczas 

dyskusji w gronie działaczy ZPP większość postulowała wprowadzenie nazw radzieckich, np. 

starszyny jako „starszego sierżanta”, motywując to wymogami radzieckich regulaminów. 

Dopiero gdy na Kremlu zapadła decyzja o politycznym zwierzchnictwie ZPP nad 

powstającym wojskiem, otoczenie W. Wasilewskiej zaakceptowało polskie nazwy
107

. 

Oznaki stopni również nawiązywały do tradycji przedwojennej, a za jej 

pośrednictwem do okresu I Rzeczypospolitej. Oficerskie gwiazdki pięcioramienne, noszone 

na naramiennikach, wprowadzono bowiem 23 sierpnia 1785 r., na podstawie Ordynansu 

Departamentu Wojskowego Obojga Narodów
108

. 

                                                 
103

 Organizacja i działania bojowe Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943–1945. Wybór 

dokumentów. T. IV: Działalność aparatu polityczno-wychowawczego, kier. i red. nauk. I. Blum, Warszawa 1963, 

dok. nr 4, s. 46. Warto zauważyć, że szefowa ZPP, W. Wasilewska, jeszcze kilka miesięcy wcześniej 

deklarowała – według Z. Berlinga – co następuje: „Ja jestem obywatelką radziecką i członkiem WKP(b), od 

spraw polskich odeszłam i nic mnie to nie obchodzi”; por.: Z. Berling, dz. cyt., s. 33. 
104

 Na początku lipca 1943 r. w siedleckim obozie znajdowało się 451 radzieckich oficerów, co 

stanowiło 66 proc. kadry oficerskiej 1 dywizji; por.: Cz. Grzelak, Okoliczności utworzenia i przygotowania do 

walki 1 dywizji piechoty im. Tadeusza Kościuszki, [w:] Wojsko Polskie na froncie wschodnim…, s. 33. Między 

majem 1943 r. a majem 1945 r. w wojsku polskim służyło ok. 19 tys. oficerów i ponad 13 tys. podoficerów i 

szeregowców radzieckich; por.: Ludowe Wojsko Polskie 1943–1973…, s. 568. Por. także: T. Żenczykowski, dz. 

cyt., s. 116. 
105

 Rozkaz dzienny dowództwa dywizji nr 8 z 27 maja 1943 r., CAW, III–11–81, k. 2. 
106

 Kiedy w roku 1944 transport polskiego umundurowania utknął gdzieś w drodze do ośrodka 

formowania w Sumach, niektóre pododdziały ubrano w mundury radzieckie, co wywołało wiele negatywnych 

komentarzy odnośnie do polskiego charakteru wojska. Por.: F. Zbiniewicz, dz. cyt., s. 246–247. 
107

 J. Putrament, dz. cyt., s. 165. 
108

 Aleksander Mazur, Ceremoniał promocyjny w Wojsku Polskim 966–1996, Warszawa 1997, s. 9. 
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Wprowadzone w 1 dywizji stopnie oficerskie (od chorążego do generała brygady
109

) 

nie różniły się dystynkcjami od przedwojennych, z wyjątkiem chorążego. 

Obóz w Sielcach pełen był polskiej symboliki, co, zgodnie z zamiarem jego 

organizatorów, samo w sobie dość skutecznie oddziaływało na żołnierzy. Znajduje to 

potwierdzenie we wspomnieniach osób, które – często po pełnej udręki poniewierce na obcej 

ziemi – trafiały tam niczym do oazy polskości
110

. 

Z dużą ostrożnością należy jednak mówić o polskich tradycjach, do których 

nawiązywano podczas tworzenia PSZ w ZSRR. W wielu dziedzinach było to nie tyle 

nawiązywanie, co raczej tworzenie polskich tradycji. Daje temu niedwuznacznie świadectwo 

następujący fragment wspomnień Z. Berlinga: „Niespodziewanie natrafiliśmy na duże 

trudności w realizacji spraw, które pozornie wydawały się bardzo proste. Tak na przykład 

było z wykonaniem rysunków technicznych munduru, guzików, odznak, stopni i różnych 

części oporządzenia. Nikt nie pamiętał szczegółów i z dużym mozołem udało się je 

odtworzyć”
111

. 

Potwierdza to Janina Broniewska, prominentna działaczka ZPP. Według niej, 

polecenie przygotowania projektu munduru otrzymała telefonicznie od W. Wasilewskiej: „- 

Jasia? Na jutro narysujesz przepisowy mundur żołnierski. Polski. Dokładnie – powiedziała 

Wanda”
112

. 

Z pomocą pospieszył Z. Berling, który, wbrew temu, co sam pisze: „Powiedział jak z 

nut, jednym tchem. W centymetrach >>przepisowych<<. Odstępy między guzikami, 

szerokość i długość kieszeni. I klapki też”
113

. 

„Narysowałam na dużym arkuszu papieru. Zieloną kredą cieniując wycięcia klapek, 

dziurki pod guzikami – brązową. Zabrali ten projekt do fabryki mundurów”
114

 – wspomina J. 

Broniewska. Dziennikarka i pisarka stała się w ten sposób dyktatorką wojskowej mody. 

 

 

1. Rozwój struktur aparatu politycznego 
przed rokiem 1950 

 

Oficerem odpowiedzialnym za polityczną indoktrynację żołnierzy został mjr W. 

Sokorski
115

, który objął kluczową funkcję zastępcy dowódcy dywizji do spraw kulturalno-

                                                 
109

 Etat generała brygady utworzono dla dowódcy, Z. Berlinga. Generałem brygady został w sierpniu 

1943 r. (właściwie nadano mu, na mocy uchwały Rady Komisarzy Ludowych ZSRR, radziecki stopień generała 

majora). Stopień chorążego był pierwszym stopniem oficerskim do roku 1957. Od tej daty pierwszym stopniem 

oficerskim stał się stopień podporucznika. 
110

 Drukiem ukazało się wiele pozycji wspomnieniowych. Swoje wrażenia opisali zarówno dowódcy, 

jak i szeregowi żołnierze. Na kwestię zasygnalizowaną w powyższym akapicie najciekawsze światło rzucają 

wspomnienia tych drugich. To dla nich przecież przygotowano cały ten polski, patriotyczny sztafaż. Ich 

odczucia dają więc pojęcie o skuteczności tych działań. Por. np.: Przemysław Przewłocki, Rozszumiały się cedry 

i sosny, Warszawa 1979, s. 53. Warto dodać, że wiele relacji z okresu formowania sił zbrojnych w ZSRR 

pozostaje wciąż w rękopisie. 
111

 Z. Berling, dz. cyt., s. 68. 
112

 Janina Broniewska, Z notatnika korespondenta wojennego, Warszawa 1961, s. 84. 
113

 Tamże, s. 85. 
114

 Tamże. 
115

 Właściwie posiadał on początkowo stopień tzw. majora oświatowego. W rozkazie z 20 maja 1943 r. 

dowódca dywizji zezwolił niektórym pracownikom oświatowym (nie będącym wcześniej żołnierzami bądź 
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oświatowych. Stał się on prekursorem długiego szeregu oficerów politycznych w nowo 

utworzonym polskim wojsku. 

Szefem wydziału kulturalno-oświatowego dywizji został mjr H. Minc. Wydział był 

organem wykonawczym zastępcy dowódcy dywizji do spraw kulturalno-oświatowych. 

Organizował pracę polityczną i kontrolował ją. Na szczeblu pułków utworzono sekcje 

kulturalno-oświatowe, których kierownikami byli zastępcy dowódców pułków ds. kulturalno-

oświatowych. Sekcje w zmniejszonym wymiarze powielały strukturę wydziału. W skład 

sekcji wchodzili: wykładowca pułku, instruktor propagandy, instruktor propagandy 

artystycznej, bibliotekarz, kinomechanik, pisarz pułkowy
116

. Pracą polityczną w 

samodzielnych batalionach i dywizjonach kierowali: zastępca dowódcy ds. kulturalno-

oświatowych oraz instruktor propagandy. W batalionach, dywizjonach, kompaniach i 

bateriach zajmowali się tym zastępcy dowódców pododdziałów ds. kulturalno-oświatowych. 

Etat wydziału przewidywał, oprócz szefa i jego zastępcy, 47 pracowników, m.in.: 

wykładowcę dywizji, instruktora propagandy, starszego instruktora propagandy wśród wojsk 

nieprzyjaciela, instruktora propagandy artystycznej, kronikarza dywizji. W tej liczbie mieściła 

się także obsada personalna instytucji podległych wydziałowi: klubu dywizji (włącznie z 

aktorami teatru), czołówki filmowej oraz redakcji i drukarni gazety dywizyjnej
117

. 

W sierpniu 1943 r. wprowadzono służbę podoficerów kulturalno-oświatowych na 

szczeblu zastępców dowódców plutonów. 

Jeszcze bliżej żołnierzy znaleźli się tzw. aktywiści – nieetatowi współpracownicy 

aparatu politycznego rekrutowani z szeregów żołnierzy szczególnie zaangażowanych po 

stronie nowo powstającego systemu władzy. W okresie późniejszym formalne podstawy do 

działania aktywistów stworzyła Instrukcja GZPW WP o pracy z aktywem żołnierskim, 

podoficerskim i oficerskim, wprowadzona do użytku służbowego 12 grudnia 1944 r. (wydana 

20 stycznia 1945 r.)
118

. Kursy na aktywistów zaczęto przeprowadzać po utworzeniu 1 

korpusu, na przełomie 1943 i 1944 r. Dążono do tego, by w każdej drużynie znajdował się 

aktywista
119

. Najlepszych i „najbardziej wyrobionych politycznie” absolwentów kursów 

kierowano na stanowiska zastępców dowódców plutonów do spraw polityczno-

wychowawczych
120

. 

Ta struktura aparatu kulturalno-oświatowego 1 dywizji w swych głównych zarysach 

przetrwała zmiany organizacyjne wojska, związane z jego rozbudową. PSZ w ZSRR
121

 

                                                                                                                                                         
oficerami w wojsku polskim) na nałożenie oznak stopni wojskowych. Majorem oświatowym został także Hilary 

Minc, szef wydziału kulturalno-oświatowego dywizji. 
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 Etaty aparatu oświatowego pułków. Por.: F. Zbiniewicz, dz. cyt., s. 54. 
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 Etat aparatu oświatowego 1 DP. Por.: tamże. 
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 Instrukcja GZPW WP o pracy z aktywem żołnierskim, podoficerskim i oficerskim, [w:] Organizacja i 

działania bojowe ludowego Wojska Polskiego w latach 1943–1945. Wybór materiałów źródłowych…, s. 629–

631. 
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 F. Zbiniewicz, dz. cyt., s. 224. 
120

 Jan Powała, Praca polityczno-wychowawcza w 4 DP im. J. Kilińskiego 1.4.1944–31.3.1945 r., 

„Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1977, nr 2(80), s. 46. 
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 Już podczas formowania 1 dywizji, poza jej etatem tworzono też inne jednostki: 1 pułk czołgów, trzy 

dywizjony artylerii, kompanię rusznic przeciwpancernych, batalion szkolny z Dywizyjną Szkołą Podchorążych, 

batalion kobiecy, zapasowy pułk piechoty, eskadrę lotnictwa myśliwskiego, kompanię karną, kursy oficerskie; 

por.: Wojsko Polskie w II wojnie światowej, red. nauk. Edward Kospath-Pawłowski, Warszawa 1994, s. 169. Por. 

także: S. Zwoliński, Dalsza rozbudowa WP w 1943 r. 1. Korpus PSZ w ZSRR wobec powstającego systemu 
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rozwinięto początkowo w korpus
122

, następnie rozpoczęto formowanie armii
123

, wreszcie, 21 

lipca 1944 r., dekretem Krajowej Rady Narodowej (KRN) utworzono Wojsko Polskie scalając 

Polskie Siły Zbrojne w ZSRR z konspiracyjną Armią Ludową
124

. 

W 1 korpusie PSZ w ZSRR zastępcy dowódcy korpusu ds. polityczno-

wychowawczych podlegał oddział polityczno-wychowawczy. Na szczeblu dywizji i brygad 

funkcjonowały wydziały polityczno-wychowawcze, zaś w pułkach – sekcje polityczno-

wychowawcze. W batalionach i dywizjonach pracę polityczną organizował i prowadził 

zastępca dowódcy ds. polityczno-wychowawczych wraz z instruktorem propagandy. W 

kompaniach i bateriach – zastępca dowódcy ds. polityczno-wychowawczych. Natomiast w 

plutonach – podoficerowie polityczno-wychowawczy jako zastępcy dowódców. 

Po utworzeniu Armii Polskiej w ZSRR organem zastępcy dowódcy armii ds. 

polityczno-wychowawczych stał się pod koniec kwietnia 1944 r. Zarząd Polityczno-

Wychowawczy Armii Polskiej w ZSRR. Nadzorował on pracę wydziałów polityczno-

wychowawczych dywizji i brygad, a także Ośrodka Uzupełnień Armii w Sumach i Polskiego 

Sztabu Partyzanckiego. W pułkach działały sekcje polityczno-wychowawcze, w batalionach i 

dywizjonach – zastępcy dowódców ds. polityczno-wychowawczych oraz instruktorzy 

propagandy. W kompaniach i bateriach – tylko zastępcy dowódców ds. polityczno-

wychowawczych, zaś w plutonach – podoficerowie polityczno-wychowawczy. 

Utworzenie we wrześniu 1944 r. GZPW WP nie spowodowało w zasadzie zmian 

jakościowych w strukturze aparatu politycznego. GZPW WP zostały podporządkowane 

zarządy polityczno-wychowawcze 1 i 2 armii, natomiast w korpusach, dywizjach i brygadach: 

wydziały polityczno-wychowawcze. Na szczeblu oddziałów, np. w pułkach, działały sekcje 

polityczno-wychowawcze, będące organem zastępców ds. polityczno-wychowawczych, oraz 

instruktorzy propagandy. W batalionach i kompaniach – etatowi zastępcy ds. polityczno-

wychowawczych, natomiast w plutonach – początkowo nieetatowi, później zaś etatowi 

zastępcy ds. polityczno-wychowawczych. 

Nazwa struktur politycznych w wojsku ulegała zmianom. Początkowo nazwano je 

kulturalno-oświatowymi
125

, pod naciskiem Z. Berlinga, który nie chciał, aby służba ta 

                                                                                                                                                         
władzy, [w:] Wojsko Polskie w ZSRR…, s. 66. Stanowiło to sygnał, że wojsko polskie w ZSRR będzie 

rozbudowywane. 
122

 Stalin (a formalnie Ludowy Komisariat Obrony Związku Radzieckiego) wyraził na to zgodę w 

sierpniu 1943 r. Dowódcą 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR został gen. Berling, zachowując 

jednocześnie funkcję dowódcy 1 dywizji. Również jego zastępca ds. oświatowych, ppłk Sokorski, sprawował 

jednocześnie swoją funkcję w korpusie i w dywizji (obaj – do listopada 1943 r.). 
123

 Decyzja Stalina (formalnie: zarządzenie Sztabu Generalnego Armii Czerwonej) zapadła w marcu 

1944 r. Już 16 marca zezwolono formalnie na rozwinięcie 1 korpusu w Armię Polską w ZSRR. Początkowo 

uformowano 1 armię, następnie rozpoczęto formowanie dwóch kolejnych. Miały one stać się częściami 

składowymi polskiego frontu, ale z tego pomysłu zrezygnowano. 2 armia rozpoczęła szkolenie 15 września 1944 

r. Jej dowódcą mianowano gen. Karola Świerczewskiego. Zalążki 3 armii rozformowano. 
124

 Dekret KRN z dnia 21 lipca 1944 r. o przejęciu zwierzchnictwa nad Armią Polską w ZSRR i o 

scaleniu Armii Ludowej i Armii Polskiej w ZSRR, w jednolite Wojsko Polskie, Dz. U. RP nr 1, poz. 2, 

21.07.1944 r. Por. także: Organizacja i działania bojowe ludowego Wojska Polskiego w latach 1943–1945. 

Wybór materiałów źródłowych…, s. 106, dok. 96. Istniejąca wówczas 1 Armia Polska (armia czynna) została 

przemianowana na 1 armię Wojska Polskiego. 2 armia WP znajdowała się w fazie formowania. 
125

 Potocznie przyjęła się nazwa „oficerowie oświatowi”, która używana jest również w opracowaniach 

dotyczących pracy politycznej w tym okresie formowania sił zbrojnych w ZSRR. W dalszej części niniejszej 

pracy struktury polityczne w wojsku (niezależnie od zmian nazwy: kulturalno-oświatowe, polityczno-

wychowawcze) będą niekiedy nazywane ogólnie aparatem politycznym, a ich działalność pracą polityczną. 
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nadmiernie przypominała analogiczną z Armii Czerwonej
126

, choć przyznawał, że wzorowano 

się na tamtej. Ponadto, w jego mniemaniu, jako kulturalno-oświatowa była bliższa polskiej, 

przedwrześniowej tradycji
127

, chociaż – znów – przyznawał, że w takiej formie nie istniała w 

armii przedwrześniowej. 

Jako zasadniczą różnicę między aparatem kulturalno-oświatowym 1 dywizji a pionem 

politycznym Armii Czerwonej podawano niewielki udział członków partii komunistycznej w 

polskim aparacie politycznym wobec faktu, że w aparacie radzieckim, będącym organem 

Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) w wojsku, wszyscy kierownicy 

polityczni należeli do partii. Jednak wystarczy porównać zakresy obowiązków radzieckich 

komisarzy wojskowych oraz polskich oficerów kulturalno-oświatowych, by pozbyć się 

wątpliwości, co do wspólnego pochodzenia ideologicznego obu tych struktur. 

Do obowiązków komisarzy należało: „prowadzenie pracy partyjno-politycznej, 

udzielanie pomocy dowódcom w procesie szkolenia, wychowania i umacniania autorytetu 

dowódców. Ponosili oni na równi z dowódcami odpowiedzialność za stan moralno-polityczny 

i wypełnianie zadań bojowych, byli organizatorami pracy partyjno-politycznej”
128

. 

Z kolei, oficer kulturalno-oświatowy miał pomagać dowódcy w wychowaniu i 

szkoleniu żołnierzy; jego obowiązkiem było umacnianie i podnoszenie autorytetu dowódcy. 

Ustalono też, że: „jest wychowawcą ideowym swej formacji […] i wespół z dowódcą ponosi 

odpowiedzialność za jej stan polityczno-moralny”
129

. 

Kluczowe stanowiska w tworzącym się aparacie politycznym Wojska Polskiego objęli 

przebywający w ZSRR komuniści polscy (byli członkowie Komunistycznej Partii Polski, 

Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi i 

Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej)
130

. Niejeden z nich służył wcześniej w Armii 

Czerwonej. 
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 Instytucja komisarzy wojskowych została wprowadzona w 1918 r. Zniesiono ją w roku 1925, lecz w 

1937 przywrócono. Ponowne jej zniesienie nastąpiło w 1940 r., ale już w lipcu 1941 r. komisarze wojskowi 

wrócili w struktury Armii Czerwonej, do szczebla kompanii włącznie. Warto dodać, że funkcja komisarza 

politycznego występowała także w brygadach międzynarodowych podczas wojny domowej w Hiszpanii. 
127

 Tradycję jeszcze odleglejszą znalazł dla tej struktury W. Honkisz, który sugeruje, iż: „wyraźny 

program działalności oświatowej, uwzględniający konkretne problemy wychowawcze, dostrzec można już w 

Wojsku Polskim w XVIII wieku”. Przytacza w tym kontekście zalecenia Tadeusza Kościuszki, aby: „uczyć 

żołnierzy czytania, pisania, rachunków oraz wszczepiania powinności cnotliwych obywatelom i żołnierzom 

przyzwoitym”. Por.: W. Honkisz, W pierwszym szeregu…, s. 46–47. Fragment wypowiedzi Kościuszki z 

Encyklopedii wojskowej, red. Otton Laskowski. T. IV, Warszawa 1937, s. 738. Idąc dalej tym tokiem 

rozumowania W. Honkisz w rodowodzie aparatu politycznego umieszcza także pracę oświatową wśród 

żołnierzy Legionów Polskich we Włoszech, w Legii Naddunajskiej, w formacjach Księstwa Warszawskiego, a 

także w formacjach polskich na Zachodzie podczas II wojny światowej, gdzie istniała służba oświatowa, 

kierowana (w Anglii) przez Biuro Propagandy i Oświaty. Służba ta istniała też w armii gen. Andersa. Wypada 

jednak zauważyć, iż w żadnym z wymienionych przypadków nie była to służba bądź działalność upolityczniona, 

sterowana przez jedną opcję polityczną. Przyznaje to zresztą pośrednio sam W. Honkisz, pisząc, że: „od 

pierwszej chwili swego powstania Wojsko Polskie było ściśle związane z partią”; por.: W pierwszym szeregu…, 

s. 48. 
128

 Tamże. 
129

 Instrukcja tymczasowa o służbie kulturalno-oświatowej 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, 

maj 1943 r. Jej treść w: Organizacja i działania bojowe ludowego Wojska Polskiego w latach 1943–1945. Wybór 

materiałów źródłowych…, s. 53–54. Por. także: W. Honkisz, W pierwszym szeregu…, s. 252–253, zał. nr 2. 
130

 W sierpniu 1943 r. na 168 oficerów oświatowych 1 dywizji było ich 68; por.: F. Zbiniewicz, dz. cyt., 

s. 57. Ponadto, więcej niż 20 byłych członków KPP znajdowało się wówczas w pułku zapasowym oraz w 

czasowej dyspozycji dowództwa dywizji; w sumie więc starych działaczy partii komunistycznej było w Sielcach 

ok. 90; por.: J. Tomaszewski, Sowietyzacja Wojska Polskiego…, s. 283. Proporcja ta pozostała niewiele 
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Identyczność aparatu kulturalno-oświatowego z aparatem politycznym w sposób jasny 

sformułował w swoich wspomnieniach W. Sokorski: „Istotną również sprawą w naszych 

rozmowach był własny korpus oficerów oświatowo-wychowawczych, mimo że w danym 

wypadku chodziło o oficerów politycznych […]”
131

. 

Podobna była opinia J. Broniewskiej piszącej o H. Mincu jako o szefie: „wydziału 

politycznego, zwanego oświatowo-kulturalnym”
132

. 

Jeszcze mniej oględny był (oczywiście nie w czasie tworzenia 1 dywizji, ale wiele lat 

później) J. Putrament, pisząc, że: „powstał trzon aparatu >>oświatowego<<, który dokonał 

cudu tak gruntownego przekształcenia dziesięciu tysięcy ludzi […]”
133

. Ujęcie terminu 

„oświatowy” w cudzysłów mówi samo za siebie. 

W maju 1943 r. przygotowywano w ZPP projekt Tymczasowego Statutu oficerów 

politycznych na okres szkolenia jednostki
134

, jednak nie wszedł on w życie, a ze stosowania 

już na tym etapie określenia „oficer polityczny” zrezygnowano. 

W sierpniu 1943 r. nastąpiła kolejna próba korekty nazwy aparatu politycznego. W 

związku z formowaniem 1 korpusu zaczęto używać określenia „aparat oświatowo-

wychowawczy”. Przy czym zmiana ta nie miała charakteru formalnego i nie utrwaliła się. 

Została zawarta w wydanym wówczas Tymczasowym statucie pracy oświatowo-

wychowawczej 1 Polskiego Korpusu Piechoty
135

. 

Wkrótce jednak, na kilka dni przed bitwą pod Lenino (stoczoną w dniach 12–13 

października 1943 r.), pion kulturalno-oświatowy 1 dywizji został formalnie przemianowany 

na polityczno-wychowawczy
136

. Zmiana nazwy wydziału kulturalno-oświatowego korpusu na 

wydział polityczno-wychowawczy korpusu nastąpiła w miesiąc później
137

. Nazwa ta – 

niezależnie od dalszych zmian organizacyjnych w polskiej armii – obowiązywała do końca 

wojny
138

. 

Zmiana nazwy nie była tylko zabiegiem kosmetycznym. Stanowiła niewątpliwie 

porażkę Z. Berlinga i jego wyobrażenia o roli, jaką powinno w przyszłej Polsce odegrać 

wojsko. Przewagę uzyskali komuniści skupieni w ZPP. Aparat polityczny, już pod nową 

                                                                                                                                                         
zmieniona także podczas rozbudowy wojska. W 1 korpusie PSZ w ZSRR, na początku 1944 r., na 333 oficerów 

polityczno-wychowawczych było 160–170 komunistów; por.: tamże, s. 286. 
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 W. Sokorski, Tamte lata…, s. 38. 
132

 J. Broniewska, dz. cyt., s. 89. 
133

 J. Putrament, dz. cyt., s. 175. 
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 Tymczasowy Statut oficerów politycznych na okres szkolenia jednostki (Projekt opracowany przez 

ZPP), [w:] Organizacja i działania bojowe Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943–1945. Wybór 

dokumentów…, dok. nr 7, s. 51–52. Por. także: Wychowanie żołnierzy polskich w okresie drugiej wojny 

światowej (1939–1945). Materiały źródłowe, Warszawa 1969, dok. nr 34, s. 80–81. 
135

 F. Zbiniewicz, dz. cyt., s. 63. 
136

 Tamże, s. 138. Por. także: Artykuł wstępny pt.: „Oficer polityczno-wychowawczy”, zamieszczony w 

gazecie 1 dywizji piechoty „Żołnierz Wolności”, [w:] Organizacja i działania bojowe Ludowego Wojska 

Polskiego w latach 1943–1945. Wybór dokumentów…, dok. nr 26, s. 102–103. 
137

 25 listopada 1943 r.; por.: F. Zbiniewicz, dz. cyt., s. 169. Por. także: Wyciąg z Rozkazu Dziennego nr 

33 dowódcy 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, [w:] Wychowanie żołnierzy polskich…, dok. nr 57, s. 

152. 
138

 Potocznie oficerowie polityczni nazywani byli przez żołnierzy świętymi (ponieważ często pouczali 

żołnierzy w kwestiach moralnych i obyczajowych), apostołami (prawdopodobnie dlatego, że głosili „dobrą 

nowinę” o budowie „nowej” Polski) lub politrukami (z rosyjskiego: politiczeskij rukowoditiel – kierownik 

polityczny); por.: J. Pokrzywa, dz. cyt., s. 32. Istniało też inne wyjaśnienie pochodzenia określenia „święty”. 

Otóż, Rosjanom słowo „oświatowy” kojarzyło się ze słowem swiatoj czyli „święty”, co zostało podchwycone 

przez żołnierzy polskich; por.: W. Muś, dz. cyt., s. 46. 
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nazwą, miał realizować przede wszystkim politykę Zarządu Głównego ZPP, umacniając w 

wojsku wpływy lewicy komunistycznej i forsując jej wizję przyszłości wojska i kraju. 

Zgodnie z nową nazwą zadania polityczne znalazły się na pierwszym miejscu w codziennej 

pracy aparatu polityczno-wychowawczego, spychając na dalszy plan zadania związane z 

niesieniem oświaty i kształtowaniem postaw patriotycznych żołnierzy, co zostało uznane za 

już dokonane. 

Podstawą działania aparatu kulturalno-oświatowego w początkowym okresie 

formowania polskich jednostek w Sielcach stała się Instrukcja tymczasowa o służbie 

kulturalno-oświatowej 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
139

, opracowana w maju 

1943 r. przez Komitet Organizacyjny ZPP. Instrukcja precyzowała zadania aparatu 

kulturalno-oświatowego, status oficerów kulturalno-oświatowych oraz formy pracy 

kulturalno-oświatowej. Obowiązywała w swych najistotniejszych założeniach przez cały czas 

istnienia PSZ w ZSRR, a więc w 1 dywizji, następnie w 1 korpusie, wreszcie w Armii 

Polskiej w ZSRR. 

Dokumentem, który ukazał się już po utworzeniu jednolitego Wojska Polskiego, był 

Statut oficerów polityczno-wychowawczych, wprowadzony rozkazem Naczelnego Dowódcy 

WP z 25 listopada 1944 r.
140

 i zatwierdzony przez przewodniczącego KRN, Bolesława 

Bieruta. 

W statucie stwierdzano, iż korpus oficerów polityczno-wychowawczych ma się 

kierować rozkazami i wskazaniami Naczelnego Dowódcy WP, na podstawie zasad ideowych 

zawartych w manifeście Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Pracą 

polityczną w wojsku kierował GZPW WP, sam z kolei podlegający zastępcy dowódcy WP ds. 

polityczno-wychowawczych. 

Dokument utrwalał niezależną pozycję zastępców ds. polityczno-wychowawczych. 

Wprawdzie uznawano dowódcę za „pełnowładnego gospodarza jednostki”, ale w następnym 

akapicie zastrzegano, iż: „Rozkazy i zarządzenia zastępcy dowódcy do spraw pol.-wych. 

wydawane na podstawie otrzymanych z góry dyrektyw po linii pracy pol.-wych. może uchylić 

tylko wyżej stojący oficer pol.-wych.”
141

. Podległość służbowa zastępców ds. polityczno-

wychowawczych (a wcześniej zastępców ds. kulturalno-oświatowych) była więc w istocie 

podwójna. Pod względem operacyjnym podlegali dowódcom liniowym, jednakże w 

odniesieniu do zagadnień związanych z wychowaniem politycznym zajmowali samodzielne 

względem dowódcy stanowisko, natomiast otrzymywali dyspozycje od oficerów politycznych 

nadrzędnego szczebla. Na samej górze tej hierarchii zastępca dowódcy (1 dywizji, 1 korpusu, 

Armii Polskiej w ZSRR, Wojska Polskiego) ds. polityczno-wychowawczych podlegał z 

jednej strony dowódcy liniowemu, a z drugiej – politycznemu organowi zwierzchniemu
142

. 
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 Instrukcja tymczasowa o służbie kulturalno-oświatowej 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, [w:] 

Organizacja i działania bojowe Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943–1945. Wybór dokumentów…, dok. 

nr 8, s. 53–54. Por. także: W. Honkisz, W pierwszym szeregu…, zał. nr 2, s. 252–253. Por. także: Wychowanie 

żołnierzy polskich…, dok. nr 35, s. 82–84. 
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 Statut oficerów polityczno-wychowawczych, [w:] Organizacja i działania bojowe Ludowego Wojska 

Polskiego w latach 1943–1945. Wybór dokumentów…, dok. nr 193, s. 506–509. 
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 Tamże, s. 507. 
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 W okresie początkowym był nim Zarząd Główny ZPP. Po utworzeniu Armii Polskiej w ZSRR 

organem zwierzchnim jej aparatu politycznego stało się Centralne Biuro Komunistów Polskich (CBKP). Jego 

przewodniczący, Aleksander Zawadzki, został – w stopniu generała brygady – zastępcą dowódcy armii ds. 
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Ta podwójna podległość zastępców ds. politycznych (wobec swoich dowódców i 

wobec zastępcy ds. politycznych jednostki o szczebel wyższej) stanowiła podstawę 

działalności i pozycji oficerów politycznych i przetrwała do końca istnienia Sił Zbrojnych 

PRL. Zastępca ds. politycznych musiał kontrasygnować wszelkie rozkazy związane z 

nominacjami, awansami i inne dotyczące oficerów politycznych danej jednostki, a także 

wszelkie inne wnioski awansowe dotyczące oficerów, wnioski o nadanie odznaczeń i rozkazy 

nadania odznaczenia, rozkazy o znaczeniu politycznym, wnioski o skierowanie kandydatów 

do szkół oficerskich. 

Zastępca do spraw kulturalno-oświatowych (polityczno-wychowawczych) miał 

szerokie uprawnienia. Co prawda zastrzegano wyraźnie, by zastępcy ci nie mieszali się do 

rozkazów i zarządzeń dowódcy, jednak w przypadku, gdy oficer polityczny uważał 

postępowanie swego dowódcy za niesłuszne, miał obowiązek złożyć odpowiedni meldunek 

przełożonym. Był więc w gruncie rzeczy nadzorcą z ramienia pionu politycznego. Zastępcy 

liniowi nie posiadali takich uprawnień. Zastępca do spraw politycznych pozostawał 

praktycznie poza jurysdykcją swojego dowódcy. Usunąć go ze stanowiska, zawiesić w służbie 

albo przenieść mógł tylko organ, który go na stanowisko wyznaczył, bądź instancja wyższa. 

Nieudaną próbę walki z tym całkowitym podporządkowaniem aparatu politycznego 

komunistom skupionym w CBKP, a także z lansowanym przez nich i wdrażanym przez aparat 

polityczny modelem wychowania żołnierzy podjął Z. Berling, wydając 14 lutego 1944 r. 

rozkaz dla 1 korpusu: Wytyczne o dyscyplinie i wychowaniu w wojsku
143

. Wbrew 

obowiązującym zasadom (rozkaz dotyczył kwestii wychowawczych leżących w gestii pionu 

politycznego) podpisał go sam, bez kontrasygnaty swojego zastępcy ds. polityczno-

wychowawczych, mjr. A. Zawadzkiego. W dokumencie tym Berling deklarował, iż zastępca 

dowódcy ds. polityczno-wychowawczych jest tylko pomocnikiem dowódcy w wychowaniu 

żołnierzy i że tylko dowódca ma prawo decydować o tym, co będzie przedmiotem tego 

wychowania. Rozkaz wywołał gwałtowny sprzeciw CBKP, które zmusiło Z. Berlinga do 

odwołania go i złożenia „samokrytyki”. 

Aparat polityczny cieszył się szczególną uwagą twórców PSZ w ZSRR, toteż jego 

szeregi szybko rosły. Wiosną 1944 r. pracowało w nim ponad 1000 oficerów i 2500 

podoficerów. Latem – po ukończeniu kursów politycznych – liczba oficerów zwiększyła się o 

kilkuset, zaś podoficerów – o 2500
144

. 

Zdaniem Franciszka Kusiaka aparat polityczny w okresie formowania sił zbrojnych w 

ZSRR został nadmiernie rozbudowany
145

, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę znaczne 

niedobory w kadrze oficerskiej trapiące polskie oddziały praktycznie do końca wojny. Nie 

oznacza to jednak, że i korpus polityczny nie odczuwał braków. Jak podaje Cz. Grzelak
146

, 

                                                                                                                                                         
polityczno-wychowawczych. Po powstaniu WP w 1944 r. organem zwierzchnim armii stał się PKWN, zaś 
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idąc za danymi przytaczanymi przez W. Honkisza
147

, w październiku 1944 brakowało: 6 

zastępców dowódców pułków ds. polityczno-wychowawczych, 200 zastępców dowódców 

kompanii ds. polityczno-wychowawczych, a także ponad 1500 podoficerów polityczno-

wychowawczych. 

Mimo to, korpus oficerów politycznych był czwartą co do liczebności w zakresie 

specjalizacji grupą oficerską w Wojsku Polskim. Na początku 1945 r. co dziesiąty oficer był 

oficerem politycznym
148

. Pod względem ukompletowania (ilości faktycznie obsadzonych 

etatów) GZPW WP plasował się na trzecim miejscu w strukturze instytucji WP w 1944 r. 

Obsadzonych było ok. 95 proc. etatów. Wyprzedzał pod tym względem Sztab Główny, gdzie 

tylko 83 proc. etatów było faktycznie obsadzonych
149

. 

Należy jednak pamiętać, że na etatach oficerskich w wielu przypadkach służyli – z 

braku oficerów – podoficerowie polityczno-wychowawczy. Wyjściem z sytuacji niedoboru 

oficerów miała być rozbudowa korpusu chorążych polityczno-wychowawczych, jednak plan 

ten zrealizowano tylko częściowo
150

. 

W okresie formowania PSZ w ZSRR istniała też osobliwa kategoria „oficerów bez 

stopnia”. Byli to ludzie pełniący funkcję oficerów kulturalno-oświatowych (polityczno-

wychowawczych), posiadający uprawnienia oficerskie przysługujące na zajmowanym 

stanowisku, lecz formalnie nie mający żadnego stopnia wojskowego
151

. Nawet absolwenci 

pierwszych dwóch kursów Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych w Sumach, 

funkcjonującej od maja 1944 r., nie otrzymali stopni oficerskich. Część z nich uzyskała je 

dopiero dzięki uczestnictwu w walkach frontowych
152

. 

Trzeba też mieć na uwadze, że polityczna indoktrynacja żołnierzy opierała się nie 

tylko na aparacie politycznym. Wszyscy dowódcy mieli obowiązek prowadzenia pracy 

politycznej. Ogólnie mówiąc, przełożeni musieli prowadzić odpowiednie szkolenie polityczne 

wobec swoich podwładnych, jednocześnie samemu podlegając szkoleniu ze strony swoich 

przełożonych. 

GZPW WP został powołany rozkazem nr 3 Naczelnego Dowódcy WP z 8 sierpnia 

1944 r. Powstał on na bazie wcześniejszych struktur: zarządu polityczno-wychowawczego w 

Głównym Sztabie Formowania i Uzupełnień Armii Polskiej w ZSRR oraz zarządu 

polityczno-wychowawczego 1 armii, a także wydziału propagandy w Sztabie Głównym Armii 

Ludowej. Po utworzeniu 21 lipca 1944 r. jednolitego Wojska Polskiego, poprzez scalenie 
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Armii Polskiej w ZSRR oraz Armii Ludowej, postanowiono utworzyć centralną instytucję 

kierującą całokształtem pracy partyjno-politycznej w wojsku. Rozkaz nakazywał 

przeformowanie zarządu polityczno-wychowawczego Głównego Sztabu Formowania i 

Uzupełnień w GZPW WP. 

Zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim objęła KRN, zaś bezpośrednio kierował 

siłami zbrojnymi resort obrony narodowej w PKWN. 

GZPW WP funkcjonował jako organ zastępcy Naczelnego Dowódcy WP do spraw 

polityczno-wychowawczych
153

. 

Zgodnie z rozkazem organizacyjnym z 16 września 1944 r. szefem GZPW WP został 

płk Wiktor Grosz. Rozkaz określał etat, według którego miano utworzyć Zarząd
154

. Był to etat 

wzorowany na etacie radzieckiego Zarządu Politycznego Frontu
155

. Przewidywał on 122 

stanowiska, z czego 98 oficerskich. W praktyce okazało się, że struktura utworzonej instytucji 

różniła się od określonej etatem. Nie powołano, na przykład, oddziału pracy wśród 

młodzieży. Nazwy niektórych komórek uległy zmianie, podobnie jak liczba pracowników. 

W rezultacie opracowania nowego etatu, który wszedł w życie 6 listopada 1944 r., na 

mocy rozkazu Naczelnego Dowódcy WP
156

, w GZPW WP miało zostać zatrudnionych 161 

osób, w tym 112 na stanowiskach oficerskich. Nie wszystkie etaty zostały jednak obsadzone. 

W marcu 1945 r. GZPW WP liczył 148 pracowników, w tym 106 oficerów
157

. 

Kierownictwu GZPW WP podlegało pięć oddziałów: ogólno-organizacyjny, 

propagandy i agitacji, pracy z oficerami, personalny, zaopatrzenia, a także kancelaria ogólna. 

Oddział propagandy i agitacji dzielił się na: wydział redakcyjno-wydawniczy, wydział 

kulturalno-artystyczny, wydział nauki języka polskiego i walki z analfabetyzmem oraz 

wydział propagandy wśród wojsk nieprzyjaciela. Kierownictwu podlegało także szereg 

instytucji, takich jak: Centralny Dom Żołnierza, Centralna Szkoła Oficerów Polityczno-

Wychowawczych, Wytwórnia Filmowa WP „Czołówka”, Teatr WP, Muzeum WP, Orkiestra 

Reprezentacyjna WP i Centralne Archiwum Wojskowe. A także tytuły prasowe: „Polska 

Zbrojna” (centralny organ prasowy WP), „Żołnierz Wolności”, „Skrzydlata Polska”. 

GZPW WP zostały podporządkowane zarządy polityczno-wychowawcze 1 i 2 armii, a 

w korpusach, dywizjach, brygadach i szkołach oficerskich – wydziały polityczno-

wychowawcze. Na szczeblu pułku – sekcje polityczno-wychowawcze. W kompaniach i 

batalionach pracą polityczną kierowali bezpośrednio zastępcy dowódców ds. polityczno-

wychowawczych
158

. 
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Już w końcu października 1944 r. nastąpiło ścisłe podporządkowanie GZPW WP 

partii, bowiem Biuro Polityczne KC PPR powołało do życia wydział wojskowy, pod 

osobistym kierownictwem sekretarza generalnego partii
159

. Z uwagi na olbrzymią rolę aparatu 

politycznego oznaczało to po prostu pełne podporządkowanie wojska PPR. W wydziale 

wojskowym zapadały decyzje zarówno polityczne, dotyczące wojska, jak i kadrowe – 

związane z obsadą najważniejszych stanowisk w armii. Ponadto w tym czasie sam Naczelny 

Dowódca WP i jednocześnie minister obrony narodowej, gen. Rola-Żymierski, zadeklarował 

wobec partyjnego kierownictwa pełną lojalność, oświadczając, iż zdaje sobie sprawę z tego, 

że jest dowódcą wojska dzięki decyzji PPR
160

. 

Formą nieformalnej i niejawnej wówczas jeszcze bezpośredniej kontroli partii nad 

wojskiem było utworzenie w armii struktury tzw. pełnomocników partyjnych
161

. Byli to 

„aktywiści” należący do PPR lub WKP(b), czuwający nad zgodnością postępowania 

dowódców oraz ogniw wojska z „linią partii”. Odpowiadali oni bezpośrednio przed KC PPR i 

tylko za zgodą tego ciała mogli być przenoszeni na inne stanowisko służbowe
162

. Organem 

kierującym niejawną pracą partyjną w wojsku był oddział pracy z oficerami w GZPW WP. 

Kontrola partyjna nad wojskiem nie oznaczała jeszcze jego upartyjnienia w sensie 

personalnym; nawet w odniesieniu do korpusu oficerów polityczno-wychowawczych. Pod 

koniec roku 1944 wśród oficerów liniowych było 3 proc. członków PPR, natomiast w 

aparacie politycznym – 13 proc.
163

 Tym niemniej, piszący o szkoleniu politycznym i 
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partyjnym w LWP w latach 1945–1955 S. Zwoliński wprost określił rolę wojska jako 

„podstawowego instrumentu partii”
164

. 

W marcu 1945 r. szefem GZPW WP został gen. bryg. M. Spychalski. Był on 

równocześnie zastępcą Naczelnego Dowódcy WP ds. polityczno-wychowawczych oraz 

członkiem Biura Politycznego KC PPR. Jego nominacja miała na celu jeszcze ściślejsze 

podporządkowanie wojska partii, bowiem gen. Spychalski: „został skierowany do wojska dla 

realizacji polityki wojskowej partii”
165

. 

Wraz z objęciem przez niego funkcji szefa GZPW WP zaprzestał działalności wydział 

wojskowy Biura Politycznego KC PPR. 

Kolejne zmiany organizacyjne nastąpiły w związku z przechodzeniem Wojska 

Polskiego na stopę pokojową. Zmiany te ukształtowały taką organizację wojska, która w 

najważniejszych zarysach przetrwała aż do roku 1989. 

W czerwcu 1945 r., rozkazem organizacyjnym Naczelnego Dowódcy WP, GZPW WP 

został przeniesiony na nowy etat. Poza wzrostem liczby pracowników zaszły zmiany w 

strukturze organizacyjnej GZPW WP. Składał się on teraz z następujących oddziałów: 

organizacyjno-instruktorskiego, propagandy i agitacji, pracy z oficerami, personalnego, 

wyszkolenia i zaopatrzenia. W oddziale propagandy i agitacji nową komórką był wydział 

instruktorsko-lektorski. Szef oddziału propagandy i agitacji był pierwszym zastępcą szefa 

GZPW WP i kierował całokształtem pracy politycznej i propagandowej w wojsku, w tym 

szkoleniem politycznym. 

Po zmianie, w październiku 1945 r., numeracji wiceministerstw obrony narodowej 

(dawne II wiceministerstwo stało się I wiceministerstwem), drugi wiceminister obrony, a 

zarazem zastępca naczelnego dowódcy ds. polityczno-wychowawczych, stał się pierwszym 

wiceministrem, któremu bezpośrednio podlegał szef GZPW WP
166

. 

Do roku 1949 miało miejsce szereg kolejnych reorganizacji GZPW WP
167

, jednak – 

ogólnie biorąc – zasadnicze elementy jego struktury, ukształtowane w drugiej połowie lat 40., 

utrzymały się przez cały czas istnienia pionu politycznego w wojsku. Kolejne restrukturyzacje 

(dotyczące również później GZP WP) nie objęły bowiem w zasadzie podstawowych struktur i 

komórek kierujących pracą polityczną w wojsku. 
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wcześniej zlikwidowaną wytwórnię filmową „Czołówka”. 
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Stan Wojska Polskiego w październiku 1945 r. (czyli w chwili zakończenia okresu 

wojennej organizacji i rozpoczęcia procedury przechodzenia na stopę pokojową) wynosił ok. 

433 tys. ludzi
168

. Jego trzon stanowiło 18 dywizji piechoty. Istniało wówczas 7 okręgów 

wojskowych
169

. Zwierzchnictwo nad armią sprawowało utworzone w kwietniu 1945 r. 

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON)
170

. 

W latach 1945–1946 przeprowadzono demobilizację. W jej wyniku liczba żołnierzy 

zmniejszyła się do około stu pięćdziesięciu tysięcy
171

. Największa redukcja dotyczyła 

piechoty. Utworzono natomiast Marynarkę Wojenną, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

i Wojska Ochrony Pogranicza. 

Liczbę okręgów wojskowych zredukowano do czterech
172

. 

Po zakończeniu najważniejszych zmian strukturalnych Wojska Polskiego, związanych 

z przechodzeniem na stopę pokojową, armia dzieliła się na wojska lądowe, lotnictwo i 

Marynarkę Wojenną (później utworzono też dwa inne rodzaje sił zbrojnych: Wojska Obrony 

Powietrznej Kraju oraz wojska Obrony Terytorialnej). Dowództwa okręgów wojskowych
173

 

były podporządkowane operacyjnie początkowo Dowództwu Wojsk Lądowych 

(utworzonemu w 1947 r. z przekształconego II wiceministerstwa obrony narodowej), które w 

roku 1950 rozformowano i utworzono Główny Inspektorat Wyszkolenia Bojowego (w 1952 r. 

przeformowano go w Główny Zarząd Wyszkolenia Bojowego, a w 1959 r. w Inspektorat 

Szkolenia). W tym samym czasie rozformowano I wiceministerstwo, a III wiceministerstwo 

przemianowano na Główne Kwatermistrzostwo WP (w 1953 r. przemianowano je na Główny 

Zarząd Tyłów Wojska Polskiego, po czym, w 1959 r., powrócono do nazwy Główne 

Kwatermistrzostwo WP). Rolę koordynująco-zarządzającą oraz planistyczną i koncepcyjną 

pełnił Sztab Generalny WP, będący centralnym organem dowodzenia armią. Poszczególne, 

istniejące wcześniej, inspektoraty (powstałe w 1947 r. z przekształcenia departamentów II 

wiceministerstwa obrony narodowej), np. broni pancernej, przekształciły się w dowództwa 

rodzajów wojsk; utworzono także szefostwa wojsk, np. łączności. W 1950 r. powołano 

Dowództwo Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, przekształcone następnie w Dowództwo 

Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (w 1954 r. połączono je z Dowództwem Wojsk 

Lotniczych i utworzono jednolite Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej 

                                                 
168

 Ludowe Wojsko Polskie 1943–1973…, s. 39. W liczbie tej ujęto także jednostki bezpieczeństwa. W 

jednostkach bojowych i zabezpieczenia bojowego znajdowało się ok. 200 tys. żołnierzy. Por.: tamże, s. 61, 

przypis 5. Należy jednak mieć na uwadze, że szacunki dotyczące liczebności WP w chwili zakończenia wojny 

różnią się znacznie, w zależności od przyjętych kryteriów. Na przykład, we wstępie do wyboru dokumentów: 

Organizacja i działania bojowe ludowego Wojska Polskiego w latach 1943–1945. Wybór materiałów 

źródłowych… można znaleźć informację, że 1 maja 1945 r. faktyczna liczebność WP wynosiła ok. 310 tys., 

podczas gdy stan etatowy przewidywał ok. 430 tys. Inni autorzy przyjmują inne liczby, w dość szerokim 

zakresie, od 350 tys. do 400 tys. 
169

 Warszawski, lubelski, krakowski, łódzki, poznański, pomorski i śląski. 
170

 Rozkaz organizacyjny NDWP nr 099/org. z 18.04.1945 r. Por.: Organizacja i działania bojowe 

ludowego Wojska Polskiego w latach 1943–1945. Wybór materiałów źródłowych…, s. 361. 
171

 Na dzień 1 maja 1947 r. stan etatowy WP wynosił ok. 150 tys. żołnierzy i taki też mniej więcej był 

stan faktyczny; por.: K. Frontczak, dz. cyt., s. 156. W polskim wojsku służyło jeszcze wielu oficerów 

radzieckich. Pod koniec 1946 r. było ich ok. 3300, w tym: 38 generałów, 477 pułkowników i podpułkowników, 

608 majorów. Por.: Ludowe Wojsko Polskie 1943–1973…, s. 572. 
172

 W 1946 r. zlikwidowano okręg łódzki, a w 1949 r. lubelski i poznański. Pozostały więc: pomorski, 

śląski, warszawski i krakowski. 
173

 Od 1953 r. pozostały trzy okręgi: warszawski, pomorski i śląski. 
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Obszaru Kraju, ale w roku 1959 reaktywowano Dowództwo Obrony Przeciwlotniczej 

Obszaru Kraju). W 1962 r. rozformowano Dowództwo Wojsk Lotniczych oraz Dowództwo 

Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju i utworzono dwa odrębne rodzaje sił zbrojnych: 

wojska lotnicze (operacyjne) oraz Wojska Obrony Powietrznej Kraju (lotnictwo myśliwskie, 

artyleria przeciwlotnicza), a także utworzono Inspektorat Lotnictwa zajmujący się kwestiami 

szkolenia, techniki lotniczej, budownictwa lotnisk, lotniczych służb medycznych. W roku 

1968 na bazie Inspektoratu Lotnictwa i Dowództwa Lotnictwa Operacyjnego utworzono 

Dowództwo Wojsk Lotniczych. 

Ogólnie ujmując, system dowodzenia został oparty na Sztabie Generalnym, 

dowództwach okręgów wojskowych i dowództwach rodzajów wojsk. Bezpośrednim 

zwierzchnikiem Szefa Sztabu Generalnego był minister obrony narodowej. 

GZPW WP, jako najwyższemu organowi politycznemu w wojsku, podlegały zarządy 

polityczno-wychowawcze w okręgach wojskowych, lotnictwie, Marynarce Wojennej i 

Wojskach Ochrony Pogranicza, natomiast w dywizjach, brygadach, szkołach oficerskich i 

instytucjach wojskowych – wydziały polityczno-wychowawcze. W pułkach, samodzielnych 

batalionach i szkołach podoficerskich istniały sekcje polityczno-wychowawcze. Zastępcy 

dowódców do spraw polityczno-wychowawczych działali na każdym szczeblu począwszy od 

Naczelnego Dowódcy WP aż do szczebla pododdziału włącznie. Zarządami, wydziałami i 

sekcjami polityczno-wychowawczymi kierowali zastępcy polityczno-wychowawczy 

odpowiednich dowódców; byli oni równocześnie szefami tychże zarządów, wydziałów i 

sekcji. Na szczeblu pododdziału (batalionu, dywizjonu, kompanii, baterii, eskadry, strażnicy, 

okrętu itp.) zastępca do spraw polityczno-wychowawczych nie dysponował organem 

wykonawczym. 

GZPW WP podlegało też szereg instytucji wojskowych: Centralna Szkoła Oficerów 

Polityczno-Wychowawczych, Centralne Archiwum Wojskowe, Wydział Wojskowych Spraw 

Zagranicznych, Teatr Wojska Polskiego, Wytwórnia Filmowa WP „Czołówka”, Muzeum 

Wojska Polskiego, Centralny Dom Żołnierza, a także redakcje czasopism: „Polska Zbrojna”, 

„Żołnierz Polski”, „Skrzydlata Polska”. 

Po przejściu Wojska Polskiego na stopę pokojową zrezygnowano z najniższego 

szczebla aparatu politycznego i zlikwidowano korpus podoficerów polityczno-

wychowawczych. Podobnie stało się – przynajmniej oficjalnie – z „aktywistami”. 

Politycznym nauczycielem żołnierzy stał się w pierwszej kolejności dowódca plutonu. 

To jednak wydawało się niewystarczające, toteż pod koniec roku 1948 rozpoczął w 

wojsku działalność Związek Młodzieży Polskiej. Niewątpliwie miał on za zadanie stać się dla 

szeregowego żołnierza tym samym, czym byli niegdysiejsi „aktywiści” – miał dotrzeć 

bezpośrednio do każdego szeregowca, czego nie mogli zrobić dowódcy plutonów mający pod 

swoją komendą trzydziestu żołnierzy
174

. 

Odwrót od polityki tolerowania niektórych elementów przedwojennych tradycji 

wojskowych, co zresztą wiązało się z tradycjami religijnymi, rozpoczął się w 1947 r., po 

                                                 
174

 Likwidacja ZMP w roku 1957 przyniosła niemal dwuletnią przerwę w funkcjonowaniu w wojsku 

struktur indoktrynacji na poziomie niższym od plutonu. Szybko jednak powrócono do idei powołania organizacji 

młodzieżowej. Stały się nią Koła Młodzieży Wojskowej, utworzone rozkazem ministra obrony narodowej z 30 

lipca 1958 r. Wraz z utworzeniem KMW, na mocy rozkazu szefa GZP WP również z 30 lipca 1958 r., powołano 

piętnastoosobową Radę Młodzieżową Wojska Polskiego – jako organ doradczy szefa GZP WP. 
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utworzeniu Kominformu
175

 i zaostrzeniu kursu wobec „imperializmu”. Widocznym sygnałem 

w odniesieniu do praktyk w Wojsku Polskim stał się artykuł gen. M. Spychalskiego, wówczas 

wiceministra obrony narodowej i zastępcy Naczelnego Dowódcy WP d.s. polityczno-

wychowawczych, który ukazał się w październiku 1948 r., w „Polsce Zbrojnej”
176

. 

Nawoływał w nim do zerwania z reakcyjnym, przedwojennym nacjonalizmem wyrażającym 

się w nienawiści do ZSRR oraz wzywał do usunięcia z szeregów armii „nosicieli starych 

manier”, rozsiewających „zatęchłe, sanacyjno-prusko-austriackie zapachy”
177

. 

Ostatecznym przypieczętowaniem zmiany kursu było powołanie 6 listopada 1949 r. 

radzieckiego marszałka (polskiego – po ojcu – pochodzenia) Konstantego Rokossowskiego
178

 

na stanowiska ministra obrony narodowej. Zgodnie w wytycznymi plenum KC PZPR, które 

odbyło się w listopadzie
179

, rozpoczęła się w wojsku walka z „wrogą agenturą”
180

. W roku 

1950, w nowym tekście przysięgi wojskowej znalazły się słowa o „staniu w jednym szeregu” 

z Armią Radziecką
181

. 

Nominacja Rokossowskiego negatywnie wpłynęła na kultywowanie polskich tradycji 

w armii „ludowej”. Jak wspomina P. Jaroszewicz, po przyjściu Rokossowskiego: „który w 

wojsku polskim nigdy nie służył, wprowadzono wiele zmian wojskowego ubioru i 

ceremoniału, co nie było dobrze przyjęte w wojsku i poza nim”
182

. 

Jednakże Rokossowski osobiście nie był wrogiem polskich tradycji orężnych, a w 

każdym razie nie chciał ich całkowitej likwidacji
183

. W okresie ich rugowania z wojskowej 

codzienności jego interwencja pozwoliła niektórym z nich przetrwać. Wpłynął na utrzymanie 

zwyczaju salutowania dwoma palcami
184

. Podczas wprowadzania nowych wzorów 

mundurów, z wykładanymi kołnierzami i z czapkami o okrągłych denkach przeforsował 

pozostawienie rogatywki jako czapki polowej oraz polowych kurtek zapinanych pod szyję. W 

mundurze galowym, dzięki niemu, pozostały szasery
185

 i sztywne kołnierze z barwami 
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 Na naradzie europejskich partii komunistycznych i robotniczych 27 września 1947 r., w Szklarskiej 

Porębie, utworzono Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych. Miało koordynować 

działalność tychże partii, ale faktycznie stało się narzędziem polityki Stalina. Rozwiązano je w 1956 r. 
176

 Pismo wydawane od roku 1921 do 1939. Po wojennej przerwie wychodziło do roku 1950. W tymże 

roku zmieniono nazwę na „Żołnierz Wolności”. Do pierwotnej nazwy powrócono w 1991 r. 
177

 Co prawda, już w wydanych w sierpniu 1945 r. Wytycznych Naczelnego Dowódcy dla tworzenia 

kadr oficerskich Wojska Polskiego faworyzowano członków komunistycznego ruchu oporu i absolwentów 

powojennych szkół oficerskich, lecz potrzeby kadrowe – i uwarunkowania polityczne – nie pozwalały jeszcze 

przez kilka lat na skuteczne wyegzekwowanie tych wymagań. 
178

 Był wówczas dowódcą Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej, z siedzibą w Legnicy. Wraz z 

powołaniem go na stanowisko szefa MON mianowano go marszałkiem Polski. Opuścił Polskę po Październiku 

1956 r., odwołany ze wszystkich funkcji. 
179

 Podczas niego usunięto z KC W. Gomułkę, Zenona Kliszkę i M. Spychalskiego. 
180

 Jedną z konsekwencji tej „walki” był proces TUN, czyli proces gen. Stanisława Tatara, ppłk. 

Mariana Utnika i płk. Stanisława Nowickiego oraz kilku innych wysokich rangą wojskowych (stąd inna nazwa: 

proces generalski), zakończony wysokimi wyrokami. 
181

 To sojusznicze, a w gruncie rzeczy poddańcze, zobowiązanie znajdowało się w przysiędze, jaką 

składali pierwsi żołnierze w Sielcach, jednak zostało wykreślone w sierpniu 1944 r. Por.: S. Zwoliński, Dalsza 

rozbudowa WP…, s. 68, przyp. 6. 
182

 Piotr Jaroszewicz, Przerywam milczenie.… 1939–1989, Warszawa 1991, s. 74. 
183

 Uważa tak T. Pióro: dz. cyt., s. 142. Taka jest też opinia S. Dronicza: Wojsko i politycy, Warszawa 

2001, s. 48. 
184

 Taki sposób salutowania obowiązywał od 8 maja 1944 r., na podstawie rozkazu gen. 

Świerczewskiego. Wcześniej salutowano całą dłonią. 
185

 Spodnie wojskowe z lampasami. 
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rodzaju broni. Oznaczenia stopni wojskowych na naramiennikach polecił pozostawić według 

wzorów przedwojennych. Nie pozwolił też na zmianę kształtu niektórych orderów w formie 

krzyża. 

W tej sytuacji nie dziwi, że o ile ogólna liczba oficerów radzieckich, służących w 

Wojsku Polskim, uległa zmniejszeniu, o tyle przybyło wyższych oficerów. W roku 1953 

polski mundur nosiło 40 radzieckich generałów (u schyłku 1946 r. było ich 38) oraz 515 

pułkowników i podpułkowników (wobec 477 w 1946 r.)
186

. 

 

 

1.1. Kształcenie kadr aparatu politycznego 
do roku 1951 
 

Jak już wyżej wspomniano, kluczowe stanowiska w aparacie politycznym objęli 

polscy komuniści. Wbrew często spotykanej, zwłaszcza w literaturze wspomnieniowej, opinii, 

iż wśród oficerów oświatowych nie było Rosjan, bowiem nie byliby w stanie pełnić swojej 

funkcji nie znając polskich realiów, owi oficerowie radzieccy polskiego pochodzenia także 

ich niejednokrotnie nie znali. Co prawda, rosyjscy oficerowie polityczni pełnili w Wojsku 

Polskim głównie funkcje oficerów oświatowych i polityczno-wychowawczych w jednostkach 

i instytucjach wojskowych, w których kadra była w większości rosyjska, a także w 

jednostkach i instytucjach radzieckich przydzielonych do polskiej armii. W związkach 

taktycznych, operacyjnych i pułkach było ich niewielu
187

. 

Podstawą zasilenia tworzącej się kadry oświatowej 1 dywizji przez radzieckich 

politruków był wniosek pełnomocnika do spraw formowania zorganizowanych jednostek 

wojskowych na terenie ZSRR, gen. Jurija Żukowa, skierowany w maju 1943 r. do Głównego 

Zarządu Politycznego Armii Czerwonej. Gen. Żukow prosił w nim o oddelegowanie 100 

oficerów politycznych narodowości polskiej
188

. Prawdopodobnie wniosek ten nie został 

uwzględniony w całości, jednak w ciągu 1943 r. i w roku 1944, kiedy nastąpiła szybka 

rozbudowa PSZ w ZSRR, przybyło z radzieckiej armii wielu oficerów politycznych o polsko 

brzmiących nazwiskach
189

. Był wśród nich, na przykład, płk Michał Stankiewicz, który w 

roku 1951 został komendantem Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie. 

Naturalnie, w próbach określenia składu narodowościowego korpusu oficerów 

politycznych, tak jak w przypadku korpusu oficerów liniowych, kluczowym czynnikiem jest 

trudny do sprecyzowania stopień „polskości” wielu z nich. 

W okresie formowania PSZ w ZSRR i wojennych dziejów Wojska Polskiego 

kształcenie kandydatów na oficerów kulturalno-oświatowych (polityczno-wychowawczych) 
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 Antoni Dudek, Zdzisław Zblewski, Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu, Warszawa–Bielsko-Biała 

2008, s. 85. 
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 W 1 armii WP, w korpusie polityczno-wychowawczym, oficerowie radzieccy stanowili ok. 4,3 proc.; 

por.: Mikołaj Kałłaur, Skład osobowy 1 armii WP. Kwiecień 1944–maj 1945 r., cz. II, „Wojskowy Przegląd 

Historyczny”, 1986, nr 3(117), s. 46. 
188

 W. Honkisz, W pierwszym szeregu…, s. 34. 
189

 Z wykazu oficerów WP przybyłych z Armii Czerwonej do października 1944 r. (wg stanu na 25 

października) wynika, że z Armii Czerwonej skierowano do PSZ 49 oficerów politycznych; por.: W. Honkisz, W 

pierwszym szeregu…, s. 40. 
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przebiegało wielotorowo. W większości były to krótsze lub dłuższe (od 14 do 90 dni) kursy 

wojskowo-polityczne, doraźne i nie zapewniające odpowiedniego poziomu edukacji. 

Pewna liczba Polaków kształciła się także w szkołach radzieckich
190

. 

Programy szkolenia oficerów kulturalno-oświatowych (polityczno-wychowawczych) 

były konsultowane z Zarządem Głównym ZPP, a później z CBKP. Po powołaniu GZPW WP 

jego szef otrzymał prawo zatwierdzania programów zajęć polityczno-wychowawczych. 

Treść programów była ściśle dostosowana do założeń programowych i dyrektyw 

kolejnych politycznych organów zwierzchnich wobec WP: ZPP, CBKP, PPR i PKWN. We 

wszystkich programach szkół i kursów oficerów polityczno-wychowawczych (programy te 

były zresztą bardzo zbliżone, jeśli chodzi o kierunki, cele, zakres i treść) znajdowały się 

tematy poruszające wybrane zagadnienia z historii Polski. Ich dobór wynikał z dwóch 

przesłanek: wychowania żołnierzy w duchu nienawiści do Niemców oraz w duchu przyjaźni 

do ZSRR i braterstwa broni z Armią Czerwoną. 

Działy obejmujące zagadnienia z historii Polski nosiły różne nazwy w różnych 

programach, np.: Historia Polski (w programie Specjalnych Kursów Oficerów Polityczno-

Wychowawczych Armii Polskiej w ZSRR
191

), Węzłowe zagadnienia historiografii Polski oraz 

Z dziejów walki narodowowyzwoleńczej (w programie Szkoły Oficerów Polityczno-

Wychowawczych w Sumach
192

), Historia i polityka polska do 1939 r. (w programie Szkoły 

Oficerów Polityczno-Wychowawczych w Lublinie
193

), Zagadnienia dziejów Polski do roku 

1914 (w programie Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych 1 armii WP
194

), Wybrane 

problemy historii Polski (w programie Centralnej Szkoły Oficerów Polityczno-

Wychowawczych
195

). 

Bez względu na nazwę, w każdym dziale historycznym znajdowały się przede 

wszystkim tematy związane ze stosunkami polsko-niemieckimi, np.: Ekspansja niemiecka na 

ziemie słowiańskie, Grunwald; Rozbiory Polski, Powstanie Kościuszkowskie; Powstanie i 

umacnianie państwa polskiego w walce z naporem germańskim; Współdziałanie Polski i Rusi 

w walce z Niemcami (1306, 1331, 1410); Henryk Dąbrowski, twórca Legionów – bohater 

walki narodowej z Niemcami; Zakon Krzyżacki – czołówka niemczyzny na wschodzie. 

Grunwald – triumf jedności słowiańskiej; Walka zbrojna w zaborach i zdrada magnaterii 

(1806, 1848); Polacy w walce o wolność ludów
196

. 

Tematy te powtarzały się; niekiedy pod nieznacznie zmienionymi tytułami, np.: 

Powstanie i umacnianie państwa polskiego w walce z naporem germańskim bądź też: 

Powstanie i umocnienie państwa polskiego w walce z Niemcami. 
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Wykłady odbywały się na podstawie konspektów zatwierdzanych na ogół przez 

zastępcę ds. kulturalno-oświatowych (polityczno-wychowawczych). Wzór konspektu 

obejmował: określenie celu i metody zajęć, przedstawienie zagadnień, podział jednostki 

lekcyjnej wg liczby minut przypadających na omówienie każdego zagadnienia, pytania, 

zagadnienia do podyktowania słuchaczom, literaturę i wykaz pomocy naukowych
197

. 

Należy wspomnieć o pewnej specyficznej trudności, która w sposób znaczny różniła 

szkolenie polityczne szeregowców od szkolenia dla oficerów, komplikując to drugie. O ile 

bowiem przytłaczająca większość szeregowych żołnierzy była Polakami, o tyle w korpusie 

oficerskim wielu było Rosjan, ewentualnie Rosjan polskiego pochodzenia. Obydwu tym 

grupom polskie tradycje wojskowe były na ogół całkowicie obce. Nie mówiąc już o słabej 

bądź żadnej znajomości języka polskiego i polskiej historii. 

Dało to asumpt do zorganizowania specjalnych odczytów dla oficerów, pt. Tradycje, 

byt i obyczaje narodu polskiego. Odbyły się one w jednostkach Armii Polskiej w ZSRR na 

początku lipca 1944 r.
198

 

Wśród tematów szkoleń politycznych dla oficerów większość z tych, które dotyczyły 

działań wojennych w historii Polski, odnosiła się do walk z Krzyżakami i Niemcami od 

początku polskiej państwowości do klęski wrześniowej. Za charakterystyczny można uznać 

sposób potraktowania tematu o rozbiorach – brzmiał on: Rozbiory Polski z inicjatywy Prus
199

. 

W programie wykładów dla oficerów liniowych w kwietniu i maju 1944 r. znalazły się 

tematy: Powstanie, rozwój i upadek Polski przedrozbiorowej, Walka o niepodległość narodu 

polskiego w okresie zaborów, Polacy w walce o wolność ludów (Kościuszko, Mickiewicz, 

Bem)
200

. 

Początki szkolnictwa wojskowego, mającego kształcić oficerów politycznych, sięgają 

roku 1944. W marcu tegoż roku duża grupa Polaków rozpoczęła 3-miesięczną naukę w szkole 

zorganizowanej przy Wojskowej Szkole Politycznej Moskiewskiego Okręgu Wojskowego w 

Moskwie. Szkoła ta otrzymała nazwę Wyższej Szkoły Oficerów Polityczno-

Wychowawczych
201

. Szkoła podlegała wydziałowi polityczno-wychowawczemu 1 korpusu, 

zaś po utworzeniu Armii Polskiej – Zarządowi Polityczno-Wychowawczemu Armii Polskiej. 

W kwietniu 1944 r. zapadła decyzja dowództwa Armii Polskiej w ZSRR o 

konieczności utworzenia szkoły dla oficerów polityczno-wychowawczych. Rozpoczęła ona 

działalność w maju 1944 r.
202

 jako Szkoła Oficerów Polityczno-Wychowawczych w ośrodku 

formowania w Sumach (rozwinięta ze zorganizowanych wcześniej kursów). 
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W związku z dyslokacjami, w lipcu 1944 r. szkoła znalazła się w Boguni koło 

Żytomierza i wówczas też otrzymała etat
203

. Uroczystego jej otwarcia jako pierwszej etatowej 

szkoły dla oficerów polityczno-wychowawczych dokonano 15 lipca 1944 r., w rocznicę bitwy 

pod Grunwaldem. Tytuł inauguracyjnego wykładu brzmiał: Grunwald – triumf jedności 

słowiańskiej. Korespondował więc z jednym z tematów szkolenia politycznego znajdującym 

się w programach już od lipca 1943 r. 

We wrześniu szkołę przeniesiono do Lublina, a w listopadzie przeorganizowano ją w 

Centralną Szkołę Oficerów Polityczno-Wychowawczych
204

. W grudniu 1944 r. nazwa szkoły 

uległa zmianie na Oficerska Szkoła Polityczno-Wychowawcza
205

. W lutym 1945 r. zapadła 

decyzja o przeniesieniu szkoły do Łodzi. Istniejące w tym czasie dwie armijne szkoły 

oficerów polityczno-wychowawczych (przy 1 i 2 armii) w styczniu i marcu 1945 r. zostały 

przeniesione do Łodzi i wcielone do Centralnej Szkoły Oficerów Polityczno-

Wychowawczych, która w kwietniu 1945 r. również została przeniesiona do Łodzi
206

. Tym 

samym powstała jedna placówka kształcąca kadry dla aparatu politycznego wojska. 

Co prawda wkrótce, w czerwcu tegoż roku, powołano do istnienia Wyższą Szkołę 

Oficerów Polityczno-Wychowawczych w Rembertowie, funkcjonowała ona jednak krótko – 

do roku 1949
207

. 

Po utworzeniu w lipcu 1944 r. Wojska Polskiego, w miejsce Centrum Wyszkolenia 

Armii
208

 powołano Centrum Wyszkolenia Oficerów WP
209

. Przejęło ono zwierzchnictwo nad 

powstałymi do tej pory szkołami oficerskimi poszczególnych specjalności. Istniało do marca 

1946 r., kiedy w ramach przechodzenia WP na stopę pokojową zlikwidowano je, zaś nadzór 

nad szkoleniem ogólnowojskowym w szkołach oficerskich przekazano Wydziałowi Szkół 

Oficerskich Departamentu Piechoty i Kawalerii, natomiast szkolenie specjalistyczne znalazło 

się w kompetencji dowództw poszczególnych rodzajów wojsk i szefostw służb
210

. 

Ogółem w okresie wojny oficerowie polityczni szkolili się w trzech szkołach 

etatowych (w Szkole Oficerów Polityczno-Wychowawczych w Sumach, przekształconej w 

Centralną Szkołę Oficerów Polityczno-Wychowawczych; a także w szkołach 1 i 2 armii), na 
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8 nieetatowych kursach i szkołach, na specjalnych kursach oficerów polityczno-

wychowawczych w Moskwie, na kursach przy szkołach oficerskich poszczególnych 

specjalności, w Centralnej Szkole Podchorążych, we Frontowej Szkole Oficerów oraz w 

Oficerskiej Szkole Uzupełnień
211

. 

Po wojnie, aż do początku lat 50., szkolono oficerów politycznych doraźnie w 

utworzonym w 1949 r. Ośrodku Wyszkolenia, a także przy zarządach politycznych rodzajów 

wojsk i okręgów wojskowych. 

Na początku sierpnia 1943 r. w 1 dywizji funkcjonowało pięć kursów dla 

podoficerów, którzy po ich ukończeniu, pod koniec sierpnia, objęli stanowiska zastępców 

dowódców plutonów ds. kulturalno-oświatowych. 

Zadaniem podoficerów polityczno-wychowawczych w okresie formowania wojska 

polskiego w ZSRR była działalność na szczeblu zastępcy dowódcy plutonu do spraw 

polityczno-wychowawczych (bądź równorzędnym). Jednak w praktyce, wobec znacznego 

niedoboru kadr oficerskich, wielu pełniło funkcje zastępców dowódców kompanii do spraw 

polityczno-wychowawczych (bądź równorzędne). Wielu też doczekało się awansu na stopnie 

oficerskie. 

Z punktu widzenia potrzeb propagandy ich rola była niezwykle istotna. Byli bowiem 

pierwszym, najbliższym żołnierzom, kadrowym ogniwem aparatu politycznego. Stale też 

odczuwano ich brak. Jak ocenia Władysław Honkisz, w styczniu 1945 r. zaledwie około 50 

proc. etatów podoficerów polityczno-wychowawczych było obsadzonych
212

. Wynikało to w 

dużej mierze ze strat wojennych, poważniejszych na tym najniższym szczeblu aparatu 

politycznego niż na wyższych. 

 

 

2. Rozwój struktur aparatu politycznego 
od roku 1950 

 

Niski powojenny stan liczebny armii – niewątpliwie korzystny dla zrujnowanej 

gospodarki kraju – nie trwał długo. Czynnik zewnętrzny w postaci zimnej wojny, której 

początek datuje się na rok 1946, a eskalację na lata 1949–1955
213

, spowodował polityczne 

naciski na ponowną rozbudowę armii. W październiku 1950 r. przygotowany przez MON 

plan rozwoju WP na lata 1950–1955 zatwierdziło Biuro Polityczne KC PZPR. Plan ten 

zakładał poważne zwiększenie stanów liczbowych rodzajów wojsk i służb
214

. 

W rezultacie realizacji planu bardzo znacznie wzrosła liczebność armii. Rozbudowano 

zwłaszcza lotnictwo, utworzono Wojska Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju, jednostki 

obrony wybrzeża, wojska powietrznodesantowe. Kosztem „naruszenia realizacji Planu 
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Sześcioletniego”
215

 podjęto szeroko zakrojone działania celem dozbrojenia armii. Dla 

przykładu, w ciągu czterech lat, między rokiem 1950 a 1954, liczba samolotów bojowych 

wzrosła niemal dwukrotnie. 

Zmniejszono natomiast do trzech liczbę okręgów wojskowych
216

. 

W kwietniu 1950 r.
 
nastąpiło oficjalne przemianowanie GZPW WP w GZP WP

217
, w 

wyniku przekształcenia dotychczas istniejącej struktury aparatu politycznego w nową, będącą 

skutkiem oficjalnego wprowadzenia do wojska organów partyjnych. Już po zjeździe 

zjednoczeniowym PZPR, który odbył się w grudniu 1948 r., rozpoczęto przekształcanie 

aparatu polityczno-wychowawczego w partyjno-polityczny. GZP WP stał się organem PZPR 

w wojsku funkcjonującym na prawach wydziału KC PZPR
218

. Jak napisał Jerzy Cytowski: 

„Zaistniały warunki pełnego zespolenia działalności organizacji partyjnych z działalnością 

aparatu politycznego”
219

. 

Na poszczególnych szczeblach dowodzenia (od szczebla kompanii bądź 

równorzędnego wzwyż) utworzono ogniwa partyjno-polityczne oraz komórki organizacyjne 

w szkołach wojskowych i instytucjach centralnych MON. 

Zasady pracy partyjno-politycznej w wojsku regulował wydany w roku 1952 Statut 

organów politycznych Sił Zbrojnych PRL
220

. Stwierdzał on, iż aparat partyjno-polityczny jest 

organem PZPR w wojsku, a jego zadaniem jest realizacja uchwał KC PZPR, rozkazów 

ministra obrony narodowej oraz wytycznych organów wyższego szczebla. 

Na początku 1950 r. I wiceministerstwo obrony narodowej zostało rozformowane
221

. 

Jego szef stał się wiceministrem obrony narodowej i zarazem szefem GZP WP
222

. W zakresie 

swoich kompetencji miał prawo wydawania dyrektyw, zarządzeń, wytycznych i instrukcji. 

Obowiązywały one dowódców, aparat polityczny oraz instancje partyjne i młodzieżowe Sił 

Zbrojnych PRL. Do jego prerogatyw należało, między innymi, kształtowanie struktury 

organów partyjno-politycznych, współuczestniczenie w polityce kadrowej (rozkazy 

personalne ministra obrony narodowej musiały być kontrasygnowane przez szefa GZP WP), 
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rozpatrywanie skarg i zażaleń napływających do MON, a także – ogólnie biorąc – udział 

w opracowywaniu zasad regulujących całokształt spraw bytowych i szkoleniowych wojska
223

. 

Połączenie obu tych funkcji okazało się trwałe przez cały okres istnienia Sił Zbrojnych PRL. 

GZP WP był wyrazicielem „linii partii” kierującej aparatem politycznym w wojsku 

poprzez jednego z sekretarzy KC i zarazem członka Biura Politycznego KC PZPR, którego 

zadaniem było wytyczanie kierunków pracy politycznej w wojsku. 

W gruncie rzeczy Siły Zbrojne PRL były całkowicie podporządkowane PZPR, co 

zresztą uznawano za cechę charakterystyczną – i konieczny element – armii państwa 

socjalistycznego. Jak pisano w materiałach do szkolenia politycznego żołnierzy: „Armia 

socjalistyczna kierowana jest przez PZPR, a jej członkowie w wojsku świadomie dążą do 

umacniania ścisłej więzi armii z partią i narodem”
224

. A nieco dalej: „Armia nasza jest w 

określonych formach powiązana z cywilnym aparatem władzy”
225

. 

Rok 1955 przyniósł kolejne zmiany. „Zgodnie z potrzebami atomowego pola walki”
226

 

przeorganizowano system szkolenia oraz przeprowadzono redukcję liczebności armii. 

Redukcja trwała, już w zmienionej sytuacji politycznej, do roku 1958 i spowodowała 

zmniejszenie liczebności armii o około 200 tys. ludzi, w tym ok. 20 tys. oficerów
227

. 

Wydarzenia 1956 r. poważnie zaciążyły na sytuacji w wojsku. Trudno jednak snuć 

analogie z tym, co działo się „w cywilu”: na ulicach czy uczelniach. Stawiając pytanie, czy w 

wojsku była opozycja, T. Pióro zauważa, iż: „Jeśli za opozycję uważać zorganizowaną, 

demonstracyjną krytykę aktualnej władzy, to takiej opozycji w wojsku nie było. Do służby 

wojskowej ludzie krnąbrni raczej się nie garną i z tego faktu wynikają określone 

konsekwencje: oficerowie rzadko kiedy zdobywają się na inicjatywę, by wystąpić przeciw 

aktualnej władzy, a jeszcze rzadziej zdarza się, aby czynili to zgodnie”
228

. 

Jednakże w roku 1956 spora grupa oficerów LWP artykułowała nowe idee dotyczące 

organizacji armii, jej miejsca w Układzie Warszawskim, a także odrodzenia zarzuconych w 

latach „błędów i wypaczeń” rodzimych tradycji orężnych. Korpus oficerski podzielił się na 

„rewizjonistów”, „twardogłowych” oraz grupę (zapewne, jak to zwykle bywa, najliczniejszą) 

stojących pośrodku: oficerów „nie krnąbrnych”, oportunistów oraz ludzi bez sprecyzowanych 

poglądów i szerszych horyzontów. 

Sprzyjały temu początkowo zmiany na najwyższych stanowiskach w wojsku. 

Marszałek Rokossowski przestał być w październiku 1956 r. ministrem obrony narodowej. 

Odwołano też ze sprawowanej funkcji szefa GZP WP, gen. dyw. Kazimierza 

Witaszewskiego. 

Rok 1956 stanowił poważną próbę zarówno dla wojska, jak i dla aparatu politycznego. 

W późniejszej propagandzie twierdzono, iż: „siły rewizjonizmu dały o sobie znać także w 
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 Zbliżone kompetencje (różnice wynikały z lokalnej specyfiki) posiadali szefowie zarządów 
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życiu wojska. Próbowały one m.in. negować potrzebę szkolenia partyjnego, lansując 

jednocześnie sprzeczne z ideologią marksistowską poglądy i teorie”
229

. 

Na fali przemian nastąpiło rozdzielenie wojskowego aparatu politycznego i 

partyjnego. Wydane w roku 1957 Wytyczne szefa Głównego Zarządu Politycznego WP w 

sprawie bieżących zagadnień pracy politycznej w wojsku przyznawały inne prerogatywy i 

zadania dla obu tych pionów. Jedynie na szczeblu GZP WP praca partyjna i praca polityczna 

łączyły się w osobie szefa GZP WP. 

Separacja ta nie trwała jednak długo. Już w maju 1961 r., na mocy Instrukcji o 

strukturze, zadaniach i kompetencjach organów partyjno-politycznych i instancji partyjnych 

w Siłach Zbrojnych PRL, zlikwidowano podział
230

. Sekretarz komitetu partyjnego pełnił 

jednocześnie funkcję zastępcy szefa zarządu lub wydziału politycznego. Za całość pracy 

partyjno-politycznej na poszczególnych szczeblach odpowiedzialni byli zastępcy dowódców 

do spraw politycznych. 

Instrukcja określiła też strukturę aparatu partyjno-politycznego. Jednolite organy 

funkcjonowały na szczeblach: okręgów wojskowych, rodzajów sił zbrojnych, dywizji 

(równorzędnych), brygad (równorzędnych), pułków, samodzielnych batalionów 

(równorzędnych). 

W kolejnych latach stopniowo przywracano dawne formy szkolenia partyjnego. 

W późniejszej propagandzie zwracano uwagę, że na fali „rewizjonizmu” w życiu 

wojska zlikwidowano wojskową strukturę Związku Młodzieży Polskiej
231

. Co więcej: „ jeśli 

w kraju w miejsce ZMP powstały prawie natychmiast inne organizacje młodzieżowe, to w 

siłach zbrojnych przez dwa lata istniała pustka organizacyjna. Taki stan rzeczy wpływał 

niewątpliwie ujemnie na osłabienie efektów pracy partyjno-politycznej”
232

. 

Tak więc okres niepokojów trwał w Wojsku Polskim wyjątkowo długo; dłużej niż w 

strukturach cywilnych państwa. 

Likwidacja ZMP w roku 1957 przyniosła niemal dwuletnią przerwę w 

funkcjonowaniu w wojsku struktur indoktrynacji na poziomie niższym od plutonu. Szybko 

jednak powrócono do idei powołania organizacji młodzieżowej. Stały się nią Koła Młodzieży 

Wojskowej (KMW), utworzone rozkazem ministra obrony narodowej nr 43 z 30 lipca 1958 r. 

Zasięg ich oddziaływania nie był już jednak tak szeroki, jak w przypadku ZMP
233

. 

Tym niemniej, KMW stanowiły dość istotne wsparcie dla organizacji partyjnych w 

dziele indoktrynacji zwłaszcza żołnierzy służby zasadniczej. 
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Wraz z utworzeniem KMW na mocy rozkazu szefa GZP WP również z 30 lipca 1958 

r. powołano piętnastoosobową Radę Młodzieżową Wojska Polskiego – jako organ doradczy 

szefa GZP WP. 

W roku 1955 funkcjonariuszy aparatu politycznego było 6862
234

. Korpus oficerów 

politycznych nie tylko przetrwał Październik (w okresie „rewizjonizmu” podnosiły się głosy, 

by go zlikwidować), ale nawet oparł się poważnym redukcjom, które dotknęły w drugiej 

połowie lat 50. Wojsko Polskie
235

. Co więcej, odnotował „dynamiczny wzrost”
236

. 

Kurs liberalny nie został jednak obrany na stałe. W czerwcu 1960 r. szefa GZP WP, 

gen. Janusza Zarzyckiego
237

, zastąpił gen. W. Jaruzelski
238

, który stopniowo, również drogą 

wymiany kadry (np. szefem zarządu propagandy i agitacji mianowano gen. Władysława 

Polańskiego), zdołał powściągnąć nadmierne oczekiwania pracowników Zarządu związane z 

liberalizacją życia politycznego w Polsce. 

Gen. Jaruzelski niewątpliwie zakończył „odwilż” w GZP WP, przywracając całkowite 

podporządkowanie tej instytucji KC PZPR i MON
239

. 

Na początku lat 60. praca polityczna stała się obowiązkiem wszystkich struktur 

dowódczych w Siłach Zbrojnych PRL. Każdy dowódca był z jednej strony nauczycielem-

wychowawcą swoich podwładnych, a z drugiej – sam podlegał wychowaniu ideowo-

politycznemu ze strony swoich przełożonych. 

Ponieważ obowiązywała zasada jednoosobowego dowodzenia, dowódcy wszystkich 

szczebli byli także bezpośrednio odpowiedzialni za organizację szkolenia żołnierzy, w tym 

szkolenia politycznego. Wyraźnie stwierdzał to Regulamin służby wewnętrznej, gdzie w 

rozdziale o obowiązkach przełożonego napisano, iż: „Każdy przełożony ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za stan moralno-polityczny […] oraz za wyszkolenie bojowe i polityczne, 

wychowanie i dyscyplinę swoich podwładnych”
240

. A także: „Przełożony kieruje 

bezpośrednio szkoleniem bojowym i politycznym powierzonego mu oddziału 

(pododdziału)”
241

. 
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Rok 1968 nastąpił w wojsku już w roku 1967. Ten pozorny paradoks łatwo 

wytłumaczyć faktem, iż środowisko wojskowe siłą rzeczy szczególnie szybko zareagowało na 

wydarzenia wojenne na Bliskim Wschodzie i związane z nimi reperkusje polityczne. Do 

zadawnionych antyżydowskich nastrojów, żywych w Siłach Zbrojnych PRL praktycznie od 

chwili ich powstania – nie wyłączając aparatu politycznego
242

 – doszły nastroje antyizraelskie 

po wygranej przez Izrael wojnie sześciodniowej
243

. 

Antysemicka nagonka niewątpliwie wpłynęła w pewnym stopniu na zmianę oblicza 

armii. Z wojska odeszło przecież kilkuset oficerów pełniących często ważne funkcje
244

. Przez 

wszystkie szczeble organizacyjne wojska przetoczyła się fala czystek, tak bowiem należy 

nazwać ową „demobilizację”. 

Nie tylko jednak kwestia kadry żydowskiego pochodzenia zaprzątała armię w roku 

1968. Interwencja zbrojna w Czechosłowacji, rozpoczęta 20 sierpnia, w której wzięło udział 

ponad 18 tys. polskich żołnierzy
245

 pod dowództwem szefa Śląskiego Okręgu Wojskowego, 

gen. Floriana Siwickiego, była pierwszym po II wojnie przypadkiem użycia Wojska 

Polskiego poza granicami kraju. 

Pokłosiem tego kolejnego „przełomu” były pewne zmiany w strukturze i zadaniach 

GZP WP
246

. Utworzono, między innymi, rodzaj organu doradczego szefa GZP WP, pod 

nazwą Zespołu Kierunków Twórczych Szefa GZP WP. W jego skład weszli twórcy i artyści 

różnych dziedzin, których zadaniem miało być wszechstronne propagowanie Sił Zbrojnych 

PRL. W planie było również powołanie Głównego Socjologa WP oraz Głównego Psychologa 

WP. 

W ówczesnej strukturze GZP WP funkcjonowało stanowisko I zastępcy szefa GZP 

WP oraz trzech zastępców, którym podlegały: zarząd I – organizacyjny, zarząd II – 

propagandy i agitacji oraz zarząd III – kultury i oświaty. W podległości szefa zarządu III 

znajdował się także sekretariat Rady Młodzieżowej WP. W związku ze zmianami, zastępcy 
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szefa GZP WP przestali bezpośrednio kierować zarządami politycznymi
247

. Przejęli natomiast 

część obowiązków i kompetencji szefa GZP WP. 

Struktura MON w drugiej połowie lat 60 kształtowała się następująco. Ministrowi 

obrony narodowej podlegali bezpośrednio: Szef GZP WP, Główny Inspektor Szkolenia 

(struktury podległe: Inspektorat Szkolenia MON, Szefostwo Wojsk OPL, Szefostwo Wojsk 

Rakietowych i Artylerii WP, Szefostwo Służby Samochodowo-Czołgowej), Szef Sztabu 

Generalnego WP (struktury podległe: szefostwa rodzajów wojsk, Dowództwo MW, 

Dowództwo Wojsk OPK, Dowództwo Lotnictwa Operacyjnego, dowództwa okręgów 

wojskowych) oraz Główny Kwatermistrz WP. Ponadto, w strukturze ministerstwa znajdowały 

się, m.in.: Szefostwo WSW, Inspektorat Lotnictwa, Główny Inspektor Obrony Terytorialnej 

(struktury podległe: Inspektorat Obrony Terytorialnej, Szefostwo Wojsk Wewnętrznych, 

Szefostwo Wojsk Pogranicza, Inspektorat Powszechnej Samoobrony)
248

. 

Bezpośrednio w kierowaniu siłami zbrojnymi główną rolę odgrywało MON z 

instytucjami centralnymi: Sztabem Generalnym, Głównym Zarządem Politycznym, Głównym 

Kwatermistrzostwem, inspektoratami: Szkolenia, Obrony Terytorialnej i Powszechnej 

Samoobrony. 

Ministerstwu podlegały okręgi wojskowe: pomorski, śląski i warszawski, oraz 

dowództwa wojsk lotniczych, Obrony Powietrznej Kraju i Marynarki Wojennej. 

Użycie wojska na Wybrzeżu w roku 1970, jak i gotowość jego użycia na pozostałym 

terytorium kraju, miały wpływ na nastroje w wojsku. Zdawało sobie z tego sprawę 

kierownictwo polityczne armii, toteż 15 grudnia 1970 r. szef GZP WP wydał wytyczne do 

pracy politycznej w siłach zbrojnych w powstałej sytuacji
249

. 

Ocena tejże sytuacji, według owego dokumentu, nie odbiegała od oficjalnie wówczas 

lansowanej tezy o „elementach antysocjalistycznych, inspirowanych przez rodzime i 

zagraniczne ośrodki dywersji i reakcji”. Wytyczne zalecały zintensyfikowanie pracy 

politycznej, której głównym celem miało być przekonanie żołnierzy o celowości podwyżki 

cen oraz uodpornienie ich na „wrogą propagandę”. Szef GZP WP polecił też, aby szefowie 

zarządów politycznych Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Marynarki Wojennej i Wojsk 

Obrony Wewnętrznej, które brały bezpośredni udział w akcji na Wybrzeżu, kładli w pracy 

politycznej szczególny nacisk na konieczność udziału wojska w „przywracaniu porządku”. 

Ten propagandowy, ustalony odgórnie obraz wypadków na Wybrzeżu nie przetrwał 

długo. Po VII Plenum KC PZPR, 20 grudnia, kiedy dokonano wyboru Edwarda Gierka na 

stanowisko I sekretarza PZPR, zmieniła się nie tylko sytuacja polityczna, ale także ocena 

tragicznych wydarzeń. E. Gierek, piętnując wprawdzie nadal „wrogie elementy”, dopuścił 

możliwość, iż gniew robotników miał podłoże socjalne i był skutkiem błędów poprzedniej 

ekipy. Wymagało to zmiany dopiero co wprowadzonych akcentów w szkoleniu politycznym 

w wojsku. Ponadto, aparat polityczny LWP musiał sobie poradzić z innym wyzwaniem – z 
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odbudowaniem autorytetu wojska, nadszarpniętego w wyniku grudniowych zajść. Kolejne 

wystąpienie przeciwko społeczeństwu pogorszyło wizerunek Sił Zbrojnych PRL nie tylko w 

oczach cywilnych obywateli, ale także w relacjach wewnętrznych, szczególnie wśród kadry. 

Zmiana w 1970 r. ekipy rządzącej w Polsce – entuzjastycznie zwana w propagandzie 

lat 70. „odnową życia politycznego po VIII Plenum w grudniu 1970 r.”
250

 – odcisnęła swoje 

piętno także na wojsku, które tej zmiany – poprzez swój udział w wydarzeniach na Wybrzeżu 

– było aktywnym uczestnikiem. W grudniowych „wypadkach” na Wybrzeżu wzięło udział 

ok. 21 tys. żołnierzy Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz 4300 żołnierzy Wojsk Obrony 

Wewnętrznej
251

. W odróżnieniu od sytuacji w Poznaniu, w czerwcu 1956 r., kiedy wojsko 

wzięło czynny udział w pacyfikacji miasta, na Wybrzeżu jego zadania ograniczyły się w 

zasadzie do działań porządkowo-ochronnych, co jednak nie zapobiegło użyciu broni. 

Przemiany wczesnych lat 70. nie ominęły też organizacji młodzieżowych, zarówno 

cywilnych, jak i działających w wojsku. Istniejące dotychczas Koła Młodzieży Wojskowej 

zastąpił w marcu 1973 r. Socjalistyczny Związek Młodzieży Wojskowej (SZMW). Miał on 

kontynuować pracę swoich poprzedników, lecz: „w warunkach wzrostu zadań organizacji 

młodzieżowych w realizacji programu przyspieszonego budownictwa socjalizmu […]”
252

. 

Organizacja młodzieżowa powinna była przygotowywać żołnierzy do sumiennego 

wypełniania żołnierskich powinności, skłaniać ich do troski o efekty w szkoleniu, ale jeszcze 

więcej uwagi powinna poświęcać: „upowszechnianiu wśród żołnierzy nauki marksistowsko-

leninowskiej, uczyć ich posługiwania się klasowymi kryteriami przy ocenie otaczającej nas 

rzeczywistości”
253

. W gruncie rzeczy chodziło więc o objęcie żołnierzy nasiloną 

indoktrynacją. Pokazywało to prawdziwe oblicze nowej władzy. 

SZMW istniał tylko do 1976 r., kiedy to po scaleniu go z innymi organizacjami 

młodzieżowymi utworzono Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP), działający 

również w wojsku. Przetrwał on do końca istnienia Sił Zbrojnych PRL. 

W latach siedemdziesiątych jednolitą działalnością partyjno-polityczną w wojsku 

kierował GZP WP (a właściwie KC PZPR za jego pośrednictwem). W dowództwach okręgów 

wojskowych (i rodzajach sił zbrojnych) istniały jednolite organa partyjno-polityczne 

(składające się z zarządów politycznych i komitetów partyjnych) działające na prawach 

komitetów wojewódzkich PZPR. W związkach taktycznych (korpusach, dywizjach, 

brygadach), akademiach, szkołach oficerskich działały wydziały polityczne, które wspólnie z 

komitetami partyjnymi tworzyły jednolite organy partyjno-polityczne funkcjonujące na 

prawach komitetów powiatowych PZPR. W samodzielnych oddziałach pracą partyjno-

polityczną zajmowały się sekcje polityczne kierowane przez zastępców dowódców oddziałów 

ds. politycznych. 

W rezultacie realizacji koncepcji rozwojowych struktura Sił Zbrojnych PRL 

ukształtowała się następująco. System obejmował dwa zazębiające się układy – zewnętrzny i 

wewnętrzny. Układ zewnętrzny stanowiły wojska operacyjne przeznaczone do działań w 
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ramach Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw-Członków Układu Warszawskiego. Układ 

wewnętrzny tworzyły Wojska Obrony Terytorium Kraju. 

W skład wojsk OTK wchodziły: Wojska Obrony Powietrznej Kraju (wojska rakietowe 

i artyleria OPK, wojska lotnicze, wojska radiotechniczne i łączności); Wojska Obrony 

Wewnętrznej (WOW); Wojska Obrony Pogranicza (WOP)
254

; wojska obrony wybrzeża 

(część Marynarki Wojennej i jednostki wojsk lądowych); jednostki obrony terytorialnej; 

jednostki operacyjno-technicznego zabezpieczenia manewru wojsk operacyjnych; jednostki 

lotnictwa (głównie transportowego, sanitarnego); jednostki szkolne, tyłowe, zaporowe i inne. 

Ogniwami kierowniczymi OTK były: Sztab Generalny, dowództwa okręgów wojskowych i 

wojskowe sztaby terenowe. Te ostatnie zostały zreorganizowane po nowym podziale 

administracyjnym kraju w 1975 r. Wydzielono z nich komórki obrony cywilnej tworząc 

inspektoraty obrony cywilnej, które stały się częścią urzędów wojewódzkich i miejskich, 

podlegając prezydentom i naczelnikom. Natomiast wojskowe sztaby terenowe 

podporządkowano bezpośrednio dowództwom okręgów wojskowych. 

W skład jednostek obrony terytorialnej wchodziły oddziały i pododdziały 

ogólnowojskowe (pułki i bataliony obrony terytorialnej w systemie stacjonarnym, czyli 

skoszarowanym; bataliony szkolące się w systemie żołnierzy dochodzących oraz bataliony w 

systemie mieszanym
255

), oddziały i pododdziały specjalne (łączności, drogowe, mostowe, 

chemiczne, kolejowe itd.) oraz wojska obrony wewnętrznej, a na wypadek wojny również 

WOP. 

Znaczne zmiany w tym systemie zaszły po roku 1972. Zostały rozformowane 

wszystkie samodzielne bataliony OT typu dochodzącego, mieszanego i skoszarowanego
256

. 

Doprowadziło to do zmniejszenia stanu osobowego jednostek OT o ponad 40 proc. 

Obrona Cywilna została powołana w 1973 r. Organem wykonawczym szefa OC Kraju 

był Inspektorat OC. Kierownictwo OC w terenie sprawowali wojewodowie, prezydenci, 

naczelnicy miast i gmin oraz dyrektorzy zakładów przemysłowych. W skład sił OC wchodziły 

jednostki typu ratowniczego i formacje samoobrony. 

Od 1959 r. istniał Komitet Obrony Kraju powołany uchwałą Rady Ministrów (co 

zostało usankcjonowane w roku 1967 na mocy ustawy o powszechnym obowiązku obrony 

PRL), odpowiadający za przygotowanie kraju i sił zbrojnych do obrony. Na jego czele stał 

premier. Zastępcą przewodniczącego KOK był minister obrony narodowej, który dowodził 

siłami zbrojnymi przez szefa Sztabu Generalnego WP, dowódców okręgów wojskowych i 

dowódców rodzajów sił zbrojnych. KOK sprawował nadzór nad siłami zbrojnymi, miał za 

zadanie wypracowanie ogólnych założeń obrony państwa, kierował jednostkami administracji 

państwowej zajmującymi się problematyką obronną. 

W wyniku nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony z 1967 r., 

dokonanej 21 listopada 1983 r.
 257

, pozycja KOK w systemie obronności kraju uległa zmianie 

                                                 
254

 W 1972 r. wyszły ze składu wojsk OTK i zostały podporządkowane ministrowi spraw 

wewnętrznych. 
255

 W jednostkach stacjonarnych żołnierze stale przebywali w koszarach, odbywając służbę, podczas 

której szkolili się i jednocześnie pracowali na potrzeby gospodarki. W dochodzących odbywali tylko okresowe 

szkolenia i ćwiczenia. W jednostkach OT istniały (od połowy lat 70.) trzy rodzaje służby różniące się długością 

trwania: 2-letnia, 22-miesięczna i 10-miesięczna. 
256

 L. Grot, T. Konecki, E. Nalepa, dz. cyt., s. 92. 



49 

 

– stał się on samodzielnym, niezależnym od rządu, naczelnym organem państwowym w 

dziedzinie obronności. Jednocześnie wprowadzono stanowisko Zwierzchnika Sił Zbrojnych, 

którym był każdorazowy przewodniczący KOK. Wprowadzono też – na wypadek wojny – 

stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, którego powoływała i odwoływała Rada 

Państwa. 

System ten przetrwał do końca istnienia Sił Zbrojnych PRL. 

Struktura GZP WP – wielokrotnie modyfikowana od roku 1950 – ukształtowała się 

ostatecznie w latach 70. i przetrwała bez większych zmian do roku 1989
258

. 

W październiku 1989 r. szefowi GZP WP podlegał I zastępca oraz trzech zastępców, 

kierujących kolejno: zarządem I organizacyjnym, zarządem II propagandy i agitacji, 

zarządem III kultury i oświaty. Czwarty zastępca szefa GZP WP ds. szkół i akademii 

wojskowych nadzorował pracę oddziału szkół i akademii wojskowych. W podległości szefa 

GZP WP znajdował się również komitet partyjny MON. Za pośrednictwem swojego I 

zastępcy koordynował pracę Rady Młodzieżowej Wojska Polskiego. W skład GZP WP 

wchodziły również: Komisja Kontroli Partyjnej WP, sekretariat szefa GZP WP, wydział skarg 

i wniosków, sekcja administracji ogólnej. 

Rola I zastępcy szefa GZP WP była szczególna, miał on bowiem prawo wydawania 

zarządzeń i wytycznych w imieniu szefa. Wśród jego licznych kompetencji mieściło się 

uprawnienie do organizowania prac badawczych nad skutecznością działalności polityczno-

wychowawczej w wojsku. Realizował te zadania poprzez podlegający mu merytorycznie 

Instytut Badań Socjologicznych WAP. I zastępca szefa GZP WP sprawował też merytoryczny 

nadzór nad WAP i Centrum Szkolenia Oficerów Politycznych w Łodzi. 

Zarząd I organizacyjny składał się z następujących oddziałów: organizacyjnego; 

kontrolno-inspektorskiego; morale i dyscypliny; szkolenia operacyjno-taktycznego; 

organizacyjno-mobilizacyjnego; pracy partyjnej. Większość jego zadań dotyczyła kwestii 

związanych z funkcjonowaniem organów PZPR w wojsku i pracy partyjnej jako istotnego 

elementu kształtowania morale żołnierzy, dyscypliny i gotowości bojowej wojska. 

Zarząd II propagandy i agitacji składał się z następujących oddziałów: szkoleniowo-

lektorskiego; agitacji i propagandy wizualnej; propagandy specjalnej; prasy i informacji; 

współpracy ze społeczeństwem; organizacji i planowania. Do jego zadań należało, między 

innymi: organizowanie pracy partyjno-politycznej, działalność lektorska i informacyjna, 

kształtowanie polityki wydawniczej (Wydawnictwo MON, Wydawnictwo „Czasopisma 

Wojskowe”), nadzór nad wydawnictwami i redakcjami pism wojskowych („Żołnierz 

Wolności” i „Żołnierz Polski” – tytuły centralne; gazety rodzajów sił zbrojnych i okręgów 

wojskowych oraz pisma dla oficerów politycznych: „Wojsko Ludowe” i „Zagadnienia i 

materiały do pracy partyjno-politycznej w wojsku”), współpraca z cywilnymi środkami 

masowego przekazu (redakcje wojskowe w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu), nadzór nad 

instytucjami MON (WIH, Wojskowa Agencja Fotograficzna, Wytwórnia Filmowa 

„Czołówka”). Szefowi zarządu II podlegała również Grupa Propagandy Specjalnej w Łodzi. 
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W zarządzie III kultury i oświaty funkcjonowały trzy oddziały: metodyki i szkolenia, 

kultury oraz oświaty. Jego szef odpowiadał za wszelkie aspekty organizacji i prowadzenia 

pracy kulturalno-oświatowej w wojsku. Do jego zadań należało ustalanie kierunków działania 

wojskowych zespołów artystycznych i placówek kulturalno-oświatowych, rozwijanie 

twórczości amatorskiej, upowszechnianie kultury w siłach zbrojnych, a także wśród rodzin 

wojskowych, rozwijanie zainteresowania turystyką i organizowanie imprez masowych. 

Ważnym z punktu widzenia propagandy zadaniem było inspirowanie cywilnych instytucji 

artystycznych i artystów do podejmowania tematyki wojskowej i patriotycznej. 

Obowiązkiem szefa III zarządu było sprawowanie nadzoru nad instytucjami MON: 

Domem Wojska Polskiego, Centralną Biblioteką Wojskową, Muzeum Wojska Polskiego, 

Centralnym Zespołem Artystycznym Wojska Polskiego oraz Orkiestrą Koncertową Wojska 

Polskiego. Nadzorował także merytorycznie pracę wydawnictwa GZP WP „Kultura i oświata 

w wojsku”. 

Zastępcy szefa GZP WP ds. szkół i akademii wojskowych podlegał oddział szkół i 

akademii wojskowych, a także Sekretariat Rady MON. W jego kompetencji pozostawały 

kwestie związane z kształceniem humanistycznym w szkołach wojskowych, a także z szeroko 

pojętym kształtowaniem odpowiednich postaw ideowych przyszłych żołnierzy zawodowych, 

m.in. patriotyzmu i internacjonalizmu. 

Liczba stanowisk pracy w GZP WP wynosiła w październiku 1989 r. 194, w tym: 11 

generałów, 123 oficerów, 10 chorążych i 50 pracowników cywilnych
259

. W całym aparacie 

politycznym pracowało wówczas 7839 osób, w tym 5700 oficerów, 603 chorążych i 1534 

podoficerów zawodowych
260

. 

W pododdziałach zastępcy ds. politycznych nie dysponowali organem wykonawczym. 

Na szczeblu okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych funkcjonowały zarządy 

polityczne; w akademiach wojskowych, wyższych szkołach oficerskich, ośrodkach szkolenia, 

na szczeblu korpusów, dywizji, flotylli i brygady – wydziały polityczne; w pułkach i 

samodzielnych batalionach (jednostkach wojskowych) – sekcje polityczne; na szczeblu 

samodzielnej kompanii (równorzędnym) pracą polityczną zajmował się oficer polityczny. 

W instytucjach centralnych MON funkcjonowały wydziały i oddziały polityczne. 

Rok 1988 przyniósł znaczące zmiany. Zapoczątkowane pierestrojką przeobrażenia w 

sytuacji politycznej na świecie postawiły na porządku dziennym kwestię przyszłości Sił 

Zbrojnych PRL w dotychczasowym kształcie, również ideologicznym. Rozpoczęto w roku 

1988 redukcję etatów i likwidację niektórych jednostek wojskowych. 

Ustawowym wstępem do późniejszych, coraz radykalniejszych zmian było uchwalenie 

przez Sejm, 13 lipca 1988 r., zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony PRL z 21 

listopada 1967 r. Istotnym novum było wprowadzenie zastępczej służby wojskowej dla 

określonych grup poborowych, czym usankcjonowano prawnie (po raz pierwszy w bloku 

państw socjalistycznych) możliwość odmowy pełnienia służby wojskowej, np. z pobudek 

religijnych czy moralnych. 

Sejm dokonał też wówczas zmian w ustawie o przysiędze wojskowej. 
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Nie planowano jednak jeszcze wówczas zlikwidowania pionu partyjnego w wojsku
261

 

ani rozwiązania struktur ZSMP w siłach zbrojnych. 

W trakcie obrad okrągłego stołu (6 lutego 1989–5 kwietnia 1989 r.) stronie 

solidarnościowej (w podzespole do spraw młodzieży) przedstawiono projekty zmian w siłach 

zbrojnych, między innymi również w działalności wychowawczej. Nie był to jednak jeden z 

zasadniczych punktów obrad; strona solidarnościowa kładła jedynie nacisk na rezygnację z 

indoktrynacji politycznej w wojsku. 

Postulaty rozwiązania GZP WP (bądź przekształcenia go w strukturę wychowawczą) 

pojawiły się podczas kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w czerwcu 1989 

r. i były wysuwane przez siły reformatorskie w wojsku. Panowało jednakże przeświadczenie, 

że zmiany w wojsku  – choć nieuchronne – zostaną przeprowadzone w dłuższym czasie, w 

sposób ewolucyjny. Tak też w zasadzie się stało, choć objęcie urzędu premiera przez 

Tadeusza Mazowieckiego, 24 sierpnia 1989 r., przyspieszyło tempo przemian. Jednak 

działano zgodnie z opinią premiera, iż nie należy tworzyć nowej armii, a jedynie zreformować 

istniejącą. 

Mimo to, zmiany w wojsku po roku 1989 były niezwykle głębokie. W przeddzień 

reorganizacji związanej z przejściem od modelu autorytarnego do armii państwa 

demokratycznego Siły Zbrojne PRL liczyły ponad 400 tys. żołnierzy. Wojska lądowe 

zorganizowane były w trzy okręgi wojskowe: warszawski, pomorski i śląski. Poza tym Polska 

posiadała: wojska lotnicze, Marynarkę Wojenną, wojska obrony powietrznej i obrony 

terytorialnej. 

Zapowiedź likwidacji aparatu politycznego LWP pojawiła się podczas narady 

najwyższej kadry sił zbrojnych w październiku 1989 r. Uczestniczył w niej gen. armii W. 

Jaruzelski, wówczas już prezydent Polski. Zadeklarowana została także konieczność 

likwidacji struktur partyjnych w wojsku. 

W miesiąc później, 27 listopada, minister obrony narodowej, gen. armii Florian 

Siwicki, wydał rozkaz przekształcenia korpusu politycznego w korpus wychowawczy, a GZP 

WP w Główny Zarząd Wychowawczy WP (GZW WP)
262

. 

Proces zmian objął likwidację etatów oficerów politycznych w instytucjach 

centralnych MON i w jednostkach wojskowych podlegających restrukturyzacji. W stanie 

likwidacji znalazło się Centrum Szkolenia Oficerów Politycznych w Łodzi. Zniesiono 

stanowiska partyjne
263

 i w organizacji młodzieżowej, a także etaty zastępców komendantów 

do spraw wychowawczych w instytutach. 

W strukturze GZW WP znalazły się: zarząd organizacyjny, zarząd szkolenia 

obywatelskiego, zarząd kultury i oświaty, oddział szkół i akademii, rada młodzieżowa, 

wydział kadr, wydział finansów, wydział prawny oraz sekretariat. W gruncie rzeczy więc 

stanowiło to kontynuację struktury byłego GZP WP, z tym że miejsce zarządu propagandy i 
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agitacji zajął zarząd szkolenia obywatelskiego. Stan etatowy GZW WP wynosił 192 

stanowiska, w tym 140 wojskowych
264

. 

Przypieczętowaniem zmian była dymisja ostatniego szefa GZP WP (od 27 listopada 

1989 r. – szefa GZW WP), gen. broni Tadeusza Szaciło, który odszedł ze stanowiska 26 

grudnia 1989 r.
265

 Jego miejsce zajął dowódca Marynarki Wojennej, wiceadmirał Piotr 

Kołodziejczyk. 

W lutym 1990 r. stan korpusu wychowawczego wynosił nieco ponad 4900 etatów 

oficerskich, co oznaczało zmniejszenie o ok. 800 etatów w stosunku do stanu oficerów 

politycznych sprzed transformacji
266

. 

GZW WP nie przetrwał długo. 26 marca 1990 r. został przekształcony w Departament 

Wychowania WP. Zlikwidowano wszystkie etaty zastępców dowódców do spraw 

wychowawczych. Na szczeblu okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych zniesiono 

zarządy wychowawcze, powołując w ich miejsce oddziały wychowawcze. Istotną zmianą 

było podporządkowanie szefów wszystkich komórek wychowawczych wyłącznie dowódcom, 

co oznaczało zniesienie podwójnej podległości: operacyjnej i po linii politycznej. 

Za prawdziwy (a także, niewątpliwie, symboliczny) przełom w dotychczasowej 

ewolucji aparatu politycznego i wychowawczego wojska należy uznać objęcie stanowiska 

wiceministra do spraw wychowawczych przez pierwszego w historii cywila, Bronisława 

Komorowskiego, 4 kwietnia 1990 r. 

Dalsze zmiany pociągnęły za sobą redukcje etatów w pionie wychowawczym. W 

Departamencie Wychowania pozostało 75 stanowisk wojskowych, a więc niemal o połowę 

mniej niż w GZW WP. Zredukowano także liczbę stanowisk wychowawczych w 

dowództwach okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych, a także na niższych 

szczeblach
267

. W rezultacie tych zmian odeszło z wojska ponad 2 tys. byłych oficerów 

politycznych
268

. 

Rada Ministrów, na posiedzeniu 21 maja 1990 r., zadecydowała o rozwiązaniu 

Wojskowej Akademii Politycznej
269

. Nastąpiło to we wrześniu tegoż roku. Nieco wcześniej, 

w sierpniu 1990 r., zlikwidowano studia o profilu wychowawczym (wcześniej – politycznym) 

w wyższych szkołach oficerskich. 

W maju 1990 r. podczas spotkania wiceministra ds. wychowawczych B. 

Komorowskiego z kadrą korpusu wychowawczego zapowiedział on radykalne zmiany w 

systemie wychowawczym. Jednym z najważniejszych elementów miało być przywracanie 

tradycji orężnych z całego okresu dziejów Polski, dotychczas w Siłach Zbrojnych PRL 

przemilczanych i pomijanych
270

. 
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2.1. Kształcenie kadr aparatu politycznego 
po roku 1951 

 

Najważniejszym ośrodkiem kształcenia kadr aparatu politycznego była niewątpliwie 

Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego. Powstała w roku 1951 jako 

Akademia Wojskowo-Polityczna, przekształcona w czerwcu 1957 r. w Wojskową Akademię 

Polityczną, pod którą to nazwą przetrwała do roku 1990. 

W lipcu 1962 r., na mocy zarządzenia ministra obrony narodowej ze stycznia tego 

roku, utworzono w WAP studia zaoczne – pedagogiczne i historyczne. 

W styczniu 1971 r., w oparciu o istniejące wcześniej: Ośrodek Badań Społecznych, 

Wojskowy Instytut Prawniczy i Pracownię Socjologiczną GZP, utworzono w WAP Instytut 

Badań Społecznych. Jego zadaniem było prowadzenie badań socjologicznych, z prawa 

wojskowego i wojennego, a także z zakresu pedagogiki i psychologii wojskowej. 

Ciekawym aspektem kształcenia w WAP były tzw. wycieczki wojskowo-historyczne. 

Jak wspomina E. Stefaniak, słuchacz tej uczelni w latach 1960–1964, jedna z nich odbyła się 

na miejsce bitwy z wojskami rosyjskimi, w roku 1831, pod Olszynką Grochowską. Pod 

nadzorem kierownika ćwiczeń podchorążowie odtworzyli szczegóły bitwy, analizując jej 

przebieg i zastanawiając się nad możliwymi alternatywnymi wariantami jej rozegrania
271

. 

Epizod ten – jeśli weźmie się pod uwagę, że uczestniczyli w nim ludzie powołani do 

umacniania polsko-radzieckiego braterstwa broni – wpisuje się niewątpliwie w długą tradycję 

dwójmyślenia o wschodnim sojuszniku Polski: z jednej strony propagandowa duma z 

przyjaźni z ZSRR, z drugiej – satysfakcja z dawnych zwycięstw nad Rosją. 

Innym ośrodkiem kształcenia oficerów politycznych było Centrum Szkolenia 

Oficerów Politycznych im. Ludwika Waryńskiego w Łodzi. Powstało na bazie istniejących 

wcześniej szkół. Od roku 1946 funkcjonowała w Łodzi Oficerska Szkoła Polityczno-

Wychowawcza (która z kolei powstała z założonej w 1944 r. Centralnej Szkoły Oficerów 

Polityczno-Wychowawczych), przemianowana w 1949 r. na Oficerską Szkołę Polityczną. W 

roku 1954 otrzymała imię L. Waryńskiego. W dwa lata później została rozformowana. 

Utworzono wówczas Ośrodek Szkolenia Oficerów Politycznych oraz Wojskowy Ośrodek 

Szkolenia Ogólnokształcącego nr 1. Ten drugi przetrwał do 1963 r. Natomiast Ośrodek 

Szkolenia Oficerów Politycznych przemianowano w roku 1967 na Centrum Szkolenia 

Oficerów Politycznych. 

W Centrum przygotowywano do pełnienia roli oficerów politycznych studentów 

uczelni cywilnych, odbywających przeszkolenie wojskowe po ukończeniu studiów. 

Zwłaszcza każdy absolwent historii teoretycznie przynależał do korpusu oficerów 

politycznych. 
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Korpus ten w dużym stopniu zasilali też absolwenci wyższych szkół oficerskich; 

zwłaszcza po roku 1970, kiedy to wprowadzono na niektórych uczelniach wojskowych studia 

o profilu politycznym. 

Pierwszą powojenną uczelnią wojskową typu akademickiego była otwarta 12 grudnia 

1947 r. Akademia Sztabu Generalnego (ASG)
272

. Dwoma kolejnymi uczelniami o charakterze 

akademickim były sformowane w 1951 r. Akademia Wojskowo-Polityczna i Wojskowa 

Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT), a w 1955 r. na miejsce 

Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej została powołana Wyższa Szkoła Marynarki 

Wojennej (WSMW) na prawach akademii wojskowej (w rok później otrzymała imię 

Bohaterów Westerplatte). W roku 1957 dołączyła do nich Wojskowa Akademia Medyczna 

(WAM). 

Ustawa o szkolnictwie wyższym z 1958 r.
273

 nadała tym akademiom status uczelni II 

stopnia. 

16 lutego 1960 r. sejm uchwalił ustawę o akademiach wojskowych
274

, w której 

potwierdzono, iż akademie wojskowe są szkołami wyższymi w rozumieniu przepisów 

powyższej ustawy. Określono tytuły zawodowe uzyskiwane w poszczególnych uczelniach: 

magistra – w WAP, magistra inżyniera – w WAT i WSMW, lekarza – w WAM, oficera 

dyplomowanego – w ASG. 

U schyłku lat 60. zreorganizowano szkolnictwo wojskowe. W roku 1967 z 

istniejących szkół oficerskich
275

 utworzono wyższe szkoły oficerskie, których absolwenci 

otrzymywali dyplom inżyniera
276

. 

W roku 1972 było 5 akademii wojskowych oraz 11 wyższych szkół oficerskich
277

. 

Mimo to, w roku 1973 wciąż jeszcze tylko ok. 40 proc. kadry oficerskiej legitymowało się 

wyższym wykształceniem (wojskowym lub cywilnym)
278

. Niemniej, zmiany w szkolnictwie 

wojskowym sprawiły, że u schyłku lat 70. wykształceniem wyższym mogło się pochwalić już 

ok. 70 proc. oficerów. 

Podchorążowie wszystkich szkół oficerskich byli przygotowywani do pełnienia roli 

polityczno-wychowawczej, zgodnie z zasadą, że wychowawcą żołnierzy jest dowódca 

pododdziału. Dlatego też uczono ich organizowania i prowadzenia szkolenia politycznego, 

pracy partyjno-politycznej i kulturalno-oświatowej. 

Na początku lat 70. w niektórych szkołach oficerskich utworzono pododdziały 

kształcące oficerów politycznych określonej formacji. Było to w pewnym sensie nawiązanie 
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do tradycji z czasów wojny, kiedy tworzono kursy oficerów polityczno-wychowawczych przy 

oficerskich szkołach specjalistycznych. Chodziło wówczas o dostarczenie przyszłym kadrom 

aparatu politycznego wiadomości ściśle wojskowych, np. znajomości sprzętu 

wykorzystywanego w danej formacji itp.
279

 

Studia o profilu politycznym wprowadzono w następujących szkołach: Wyższej 

Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk 

Rakietowych i Artylerii w Toruniu, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony 

Przeciwlotniczej w Koszalinie, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we 

Wrocławiu, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu oraz Wyższej Oficerskiej 

Szkole Lotniczej w Dęblinie. W październiku 1974 r. studia zawodowe na kierunku 

dowódczo-politycznym wprowadzono w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej. 

Ich celem było wykształcenie kadry politycznej dla konkretnego rodzaju wojsk; kadry, 

która obok umiejętności prowadzenia pracy wychowawczej posiadałaby także wojskową 

wiedzę specjalistyczną w danym zakresie. 

Nad całokształtem pracy wychowawczej na uczelniach wojskowych czuwał dowódca 

kompanii
280

. Dotyczyło to działalności organizacji partyjnej, koła SZMW (później ZSMP), 

kół naukowych oraz pracy świetlicowej. Wspomagały go tzw. zespoły pedagogiczne, 

składające się – oprócz samego dowódcy pododdziału – z oficerów cyklów przedmiotowych. 

Cała ta działalność prowadzona była według ramowego czteroletniego planu wychowania 

podchorążych, który zakładał, że dowódca pododdziału kieruje procesem wychowania 

słuchaczy od ich przybycia do szkoły aż po promocję. 

Plan określał cele, jakie mają być realizowane na poszczególnych latach studiów. W 

Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej, na przykład, w połowie lat 70. dopiero na 

drugim roku plan przewidywał, by: „opierając się na postępowych i rewolucyjnych tradycjach 

oręża polskiego kształtować w podchorążych wymagane walory moralno-bojowe żołnierza 

LWP”
281

. Natomiast, według tegoż planu, już od pierwszego roku miano: „realizować 

kształtowanie materialistycznego światopoglądu”, „popularyzować rewolucyjne treści teorii 

marksizmu-leninizmu”, „uodporniać podchorążych na przejawy imperialistycznej dywersji 

ideologicznej” czy „rozwijać klasową więź z Armią Radziecką i innymi armiami państw 

Układu Warszawskiego”. 

Charakterystyczny dla Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie był w latach 

70. wysoki stopień upartyjnienia podchorążych. Na czwartym roku studiów odsetek członków 

PZPR wahał się w różnych latach od 75–84 proc.
282

 

Na fali zmian po roku 1989 studia o profilu politycznym w wyższych szkołach 

oficerskich przemianowano na studia o profilu wychowawczym. Stan ten jednak nie trwał 
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długo i w sierpniu roku 1990 całkowicie je zlikwidowano. Nieco wcześniej rozwiązano 

Centrum Szkolenia Politycznego w Łodzi, a we wrześniu 1990 r. – Wojskową Akademię 

Polityczną. 
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ROZDZIAŁ II 
System szkolenia politycznego 
żołnierzy służby zasadniczej 

 

 

1. Szkolenie polityczne żołnierzy 
do roku 1947 

 

Podstawą działania oficerów kulturalno-oświatowych w okresie formowania PSZ w 

ZSRR była Instrukcja tymczasowa o służbie kulturalno-oświatowej 1 Dywizji Piechoty im. 

Tadeusza Kościuszki
283

 opracowana w maju 1943 r. przez Komitet Organizacyjny ZPP. 

Wśród form pracy oświatowej znalazły się: regularne szkolenia prowadzone w oparciu o 

program zatwierdzony przez ZPP, wygłaszanie referatów, pogadanki z oficerami i 

żołnierzami, zebrania, zgromadzenia, a także codzienna praca indywidualna z żołnierzami. 

Zwracano również uwagę na wykorzystanie w pracy oświatowej teatru, kina, radia oraz prasy 

(polskiej i radzieckiej), gazetek ściennych, bibliotek, a także na rozwijanie twórczości 

amatorskiej wśród żołnierzy. 

Szczegółowe wytyczne do pracy kulturalno-oświatowej w 1 dywizji zostały 

opracowane , jak pisze Z. Berling: „zgodnie z wnioskami, jakie wynikały z mej konferencji ze 

Stalinem”
284

. Rezultatem były Wytyczne ideowe polskiej jednostki wojskowej
285

, opracowane 

przez ZPP przy współpracy Z. Berlinga. Dokument ten określał ogólne zasady związane z 

celami i organizacją wojska polskiego. Między innymi, powoływał się na tysiącletnie tradycje 

państwa polskiego, deklarował walkę pod biało-czerwonym sztandarem, z piastowskim orłem 

i zawołaniem: „Za waszą wolność i naszą”. Nawiązywał do: „wspaniałych tradycji 
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narodowych, poczynając od Bolesława Chrobrego, Łokietka, Kazimierza Wielkiego, […] do 

tradycji Kościuszki i bohaterów wszystkich powstań narodowych”
286

. 

Wydział kulturalno-oświatowy dywizji opracowywał programy szkolenia wymagające 

akceptacji ze strony W. Wasilewskiej. 

Kierunki pracy politycznej w 1 dywizji prezentowano początkowo na łamach „Wolnej 

Polski”. W czerwcu 1943 r. kierunki te przedyskutowano i przyjęto na pierwszym zjeździe 

ZPP. Znalazły one swój wyraz w Deklaracji Ideowej Związku Patriotów Polskich w ZSRR
287

, 

zamieszczonej w organie ZPP „Wolna Polska” z 16 czerwca 1943 r. 

Jak przedstawiała to już po wojnie W. Wasilewska: „Chodziło nam o to, żeby ta 

dywizja, która się formuje w Związku Radzieckim, była wyraźnie dywizją polską, żeby 

nawiązywała do polskich tradycji wojskowych […]”
288

. 

W drugiej połowie roku 1944 szczegółowe wytyczne do codziennej pracy oficerów 

polityczno-wychowawczych były opracowywane przez GZPW WP bądź też powstawały jako 

uchwały KC PPR
289

. W tym też czasie dobiegł końca okres, w którym oficerowie polityczno-

wychowawczy (bądź wydziały polityczno-wychowawcze) posiadali pewną dozę swobody w 

realizowaniu zagadnień szkolenia politycznego. Zaczęła obowiązywać zasada posługiwania 

się wyłącznie materiałami opracowanymi w GZPW WP. 

W czasie tworzenia 1 dywizji oraz następnych jednostek „ludowego” wojska szkolenie 

polityczne żołnierzy odbywało się regularnie, dwa razy w tygodniu po dwie godziny. 

Zarówno dni prowadzenia zajęć, jak i godziny były różne dla różnych pododdziałów. 

Większość zajęć odbywała się jednak w godzinach rannych bądź przedpołudniowych. 

Zazwyczaj bezpośrednio po szkoleniu kompanijnym przeprowadzano w plutonach zajęcia 

repetycyjne. 

Do systemu szkolenia politycznego należały też przeprowadzane codziennie 

informacje polityczne. Polegały one przede wszystkim na czytaniu żołnierzom przez 

prowadzącego i komentowaniu artykułów o tematyce aktualnej, ukazujących się w 

czasopismach „Wolna Polska” i „Nowe Widnokręgi” oraz w gazetach frontowych i 

centralnych (w języku rosyjskim). Informację przeprowadzano w godzinach wieczornych lub 

w czasie przerw między ćwiczeniami
290

. 

Program zajęć w kompaniach i bateriach opracowywał wydział kulturalno-oświatowy 

dywizji. Obejmował on pogadankę, zajmującą pierwszą godzinę zajęć, oraz dyskusję na jej 

temat połączoną z wyciąganiem wniosków. 

Wieczorny czas wolny organizowano żołnierzom w formie pracy świetlicowej, 

podczas której oficerowie kulturalno-oświatowi wygłaszali pogadanki na określony temat, 
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wyjaśniali rozkazy dowództwa, omawiali z żołnierzami aktualne wydarzenia wojenne i 

polityczne. 

Wreszcie, niezależnie od pory dnia i okoliczności, oficerowie kulturalno-oświatowi 

mieli obowiązek prowadzenia indywidualnej pracy z żołnierzami, poprzez rozmowy i 

dyskusje, najczęściej na tematy nurtujące poszczególnych żołnierzy – głównie o charakterze 

osobistym, bytowym czy rodzinnym. 

Wśród form szkolenia politycznego można wyróżnić pogadanki (wykłady), odczyty i 

prelekcje. Poruszano na nich niektóre zagadnienia historyczne, w tym: „rewolucyjne tradycje 

oręża polskiego”
291

. 

Obowiązek zajęć politycznych dla szeregowców i podoficerów WP w okresie 

powojennym wprowadzał rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 175 z 11 sierpnia 1945 r.
 292

 

Natomiast pierwszy rozkaz sankcjonujący podjęcie systematycznego szkolenia politycznego 

(bojowego także) w okresie pokoju został wydany przez Naczelnego Dowódcę WP 16 

listopada 1945 r. i dotyczył roku szkolnego 1945–1946
293

. Wprowadzał on szkolenie we 

wszystkich jednostkach, oddziałach i formacjach według programów opracowanych dla 

poszczególnych rodzajów wojsk i służb
294

. 

Bezpośrednio po wojnie szkolenie polityczne prowadzono na podstawie rozkazów 

Naczelnego Dowódcy WP, zaś w okresie późniejszym w oparciu o wytyczne szefa GZPW 

WP (później – GZP WP). 

Zgodnie ze wspomnianym rozkazem Naczelnego Dowódcy z 11 sierpnia 1945 r. 

zajęcia polityczne dla szeregowców odbywały się dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki, po 

2 godziny lekcyjne, przed południem. Uczestniczyli w nich wszyscy szeregowi żołnierze 

kompanii, a prowadził je zastępca dowódcy kompanii ds. polityczno-wychowawczych. 

Jedynie w przypadku jego nieobecności zajęcia miał prowadzić dowódca kompanii. Szkolenie 

polityczne podoficerów (rozkaz nie określał, czy chodzi o podoficerów służby zasadniczej, 

czy zawodowej) wyglądało tak samo, tyle że odbywało się w godzinach popołudniowych i na 

szczeblu batalionu. Prowadzili je zastępcy dowódców batalionów ds. polityczno-

wychowawczych. 

Ponadto, codziennie wieczorem przeznaczano pół godziny na zajęcia świetlicowe i 

gawędy, zaś w ciągu dnia – 15 minut na informację prasową (polityczną). Gawędy i 

informacje prasowe prowadzili dowódcy plutonów. 

W rok później, rozkazem z 22 listopada 1946 r., Naczelny Dowódca WP uznał, iż: 

„Nasz oficer liniowy na tyle dojrzał politycznie, że umie teraz sam prowadzić pracę 

polityczno-wychowawczą z żołnierzami”
295

, w związku z czym zarządził, aby na szczeblu 
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kompanii i plutonu szkolenie polityczne przeprowadzali sami dowódcy
296

. Podkreślił zresztą, 

że jest to obowiązek wszystkich oficerów. Ilość zajęć dla szeregowych i dni, w których miały 

być prowadzone, nie uległy zmianie, ale rozkaz uściślił, że zajęcia polityczne mają się 

odbywać w godzinach 8.00–10.00. Dwoje zajęć w miesiącu miało być przeznaczonych na 

powtórzenie i kontrolę przyswojenia materiału; zajęcia te miał prowadzić zastępca dowódcy 

batalionu do spraw polityczno-wychowawczych lub instruktor batalionu (nowe stanowisko, 

wprowadzone tymże rozkazem), w obecności dowódcy kompanii. Podoficerowie służby 

zasadniczej (a także nadterminowej i zawodowej) odbywali zajęcia polityczne dwa razy w 

tygodniu, w poniedziałki i czwartki, w godzinach 8.00–10.00, na szczeblu batalionu, a 

prowadził je zastępca dowódcy batalionu ds. polityczno-wychowawczych lub instruktor 

batalionu. Jednak już pod koniec 1947 r. szkolenie polityczne podoficerów przeniesiono z 

powrotem na wtorki i piątki, pozostając przy godzinach od 8.00 do 10.00. Zajęcia 

sprawdzające, dwa razy w miesiącu, przeprowadzał zastępca dowódcy pułku ds. polityczno-

wychowawczych lub wykładowca pułku, w obecności zastępcy dowódcy batalionu ds. 

polityczno-wychowawczych. Zajęcia mogli w wyjątkowych sytuacjach prowadzić inni 

oficerowie, ale za zgodą zastępcy dowódcy pułku ds. polityczno-wychowawczych. 

Gawędy polityczne prowadzili na szczeblu plutonów dowódcy plutonów, w ramach 

zajęć świetlicowych, w poniedziałki i czwartki. Informację polityczną dowódcy plutonów 

wygłaszali codziennie, w ciągu dnia. 

Bezpośrednio po zakończeniu wojny zajęcia polityczne dla szeregowców trwały 2 

godziny i wyglądały następująco: pierwsze 45 minut zajmował wykład prowadzącego 

szkolenie, następnie, po 15-minutowej przerwie, prowadzący sprawdzał stopień przyswojenia 

nowego materiału przez żołnierzy, wyjaśniał niezrozumiałe pojęcia i zagadnienia, zadawał 

pytania kontrolne oraz odpowiadał na pytania słuchaczy. 

 

 

2. Szkolenie polityczne żołnierzy 
służby zasadniczej 
od roku 1947 

 

Jak określały to oficjalne dokumenty: „Szkolenie ideowo-polityczne jest główną 

formą socjalistycznego wychowania wojska. System szkolenia ideowo-politycznego 

obejmuje: a) szkolenie polityczne; b) szkolenie partyjne; c) studia specjalistyczne”
297

. 

Głównym celem szkolenia politycznego było: „wychowanie żołnierzy na 

świadomych, aktywnych obrońców i budowniczych socjalizmu”
298

. 
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Praca polityczna stanowiła obowiązek wszystkich struktur dowódczych w Siłach 

Zbrojnych PRL. Zgodnie z zasadą jednoosobowego dowodzenia przełożeni byli 

odpowiedzialni za szkolenie podwładnych; w tym szkolenie polityczne. 

Obowiązkowym szkoleniem politycznym objęty był cały stan osobowy sił zbrojnych, 

od szeregowców po generałów. Najważniejszą formę pracy ideowo-politycznej z żołnierzami 

stanowiło programowe szkolenie polityczne, zaś najważniejszą z punktu widzenia dydaktyki 

wojskowej grupą osobową sił zbrojnych, objętą szkoleniem programowym, byli żołnierze 

służby zasadniczej. 

 

 

2.1. Zasadnicza służba wojskowa 
 

Od lat 50. XX w. stan osobowy Wojska Polskiego dzielił się na żołnierzy służby 

zasadniczej i służby zawodowej. Żołnierzami zawodowymi byli oficerowie i częściowo 

podoficerowie, a później także chorążowie. Żołnierzami służby zasadniczej byli szeregowcy i 

podoficerowie awansowani z szeregowców w czasie trwania służby zasadniczej, zobowiązani 

na mocy konstytucji do służby wojskowej. 

Obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat, podlegali rejestracji jako poborowi, a po 

ukończeniu19 lat byli powoływani do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Odbywało się 

to na mocy szeregu kolejnych ustaw. Pierwsza po wojnie ustawa o powszechnym obowiązku 

wojskowym została uchwalona 4 lutego 1950 r.
299

 Ustalała ona podział na trzy rodzaje 

służby: kadrową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową i zastępczą służbę 

wojskową. Czas trwania kadrowej służby zasadniczej wynosił w wojskach lądowych 2 lata, w 

lotnictwie i marynarce wojennej – 3 lata, a w wojskach wewnętrznych – 27 miesięcy. Ustawa 

obowiązywała do 21 kwietnia 1959 r. 

Ustawa o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych z 28 marca 

1952 r.
300

 ustanawiała dwa stopnie dla szeregowców (szeregowiec, starszy szeregowiec; a w 

marynarce wojennej: marynarz, starszy marynarz) oraz cztery stopnie podoficerskie (kapral, 

plutonowy, sierżant, starszy sierżant; a w marynarce wojennej: mat, bosmanmat, bosman, 

starszy bosman). Zlikwidowano pojęcie służby zawodowej podoficerów, wprowadzając 

jednolitą grupę podoficerów nadterminowych (dotychczasowi podoficerowie nadterminowi i 

zawodowi stali się nadterminowymi). 

Kolejnym aktem prawnym regulującym zasady służby wojskowej żołnierzy służby 

zasadniczej była ustawa z 6 czerwca 1958 r. o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów 

Sił Zbrojnych PRL
301

. Określała ona dwa stopnie szeregowe: szeregowca (marynarza) i 

starszego szeregowca (starszego marynarza). Spośród stopni podoficerskich żołnierze służby 

zasadniczej mogli w praktyce awansować do stopnia kaprala (mata) oraz plutonowego 

(bosmanmata) – lecz ten ostatni stopień był dostępny wyłącznie dla podoficerów 
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nadterminowych. Ustawa ta została zmieniona ustawą z 13 listopada 1963 r.
302

 Zmiany nie 

dotyczyły jednak stopni wojskowych żołnierzy służby zasadniczej. 

Drugą powojenną ustawę o powszechnym obowiązku wojskowym Sejm uchwalił 30 

stycznia 1959 r.
303

 Określono w niej, iż żołnierzami w czynnej służbie wojskowej są 

obywatele odbywający: zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe studentów w 

jednostkach wojskowych, ćwiczenia wojskowe rezerwy, służbę wojskową w razie mobilizacji 

lub w czasie wojny. Czas odbywania zasadniczej służby wojskowej wynosił w wojskach 

lądowych, lotnictwie, wojskach obrony przeciwlotniczej, wojskach wewnętrznych, w 

jednostkach nadbrzeżnych Marynarki Wojennej – 24 miesiące; na jednostkach pływających 

Marynarki Wojennej i wojsk wewnętrznych – 36 miesięcy. Ustawa ta została zmieniona 

ustawą z 28 marca 1963 r.
304

 W odniesieniu do czasu trwania służby zasadniczej 

wprowadzała ona klauzulę, iż może ona trwać 36 miesięcy: „w innych jednostkach [poza 

wymienionymi w ustawie z 1959 r. – przyp. autora] na określonych przez Ministra Obrony 

Narodowej stanowiskach mechaników lotniczych”. Zasadnicza służba mogła też być 

odbywana w kilku okresach w ciągu 3 lat i wówczas łączny czas służby nie mógł przekraczać 

18 miesięcy. Ponadto, nowelizacja ta wprowadziła nową formę zasadniczej służby wojskowej 

– służbę tzw. dochodzącą w systemie obrony terytorialnej. Mogli być do niej kierowani 

poborowi, którzy nie zostali powołani do odbycia służby zasadniczej w wojskach 

operacyjnych (tj. w wojskach przeznaczonych do walki „na zewnątrz” kraju) oraz odroczeni 

od tej służby. Zasadnicza służba wojskowa w systemie obrony terytorialnej trwała 3 lata, lecz 

na zupełnie innych zasadach niż w wojskach operacyjnych. Żołnierze OT odbywali 

jednodniowe zajęcia szkoleniowe w systemie dochodzącym, w czasie wolnym od pracy 

(łączny czas trwania tych zajęć nie mógł przekroczyć 60 dni w ciągu każdego roku służby), a 

także uczestniczyli w obozach szkoleniowych trwających jednorazowo maksymalnie 14 dni 

(tylko wówczas podlegali skoszarowaniu). Dopuszczano także wprowadzenie innych zasad 

odbywania służby, uzasadnionych potrzebami szkoleniowymi lub interesem państwa. Służbę 

zasadniczą w systemie obrony terytorialnej, według przepisów tej ustawy, wprowadzono w 

praktyce w roku 1965. Jednak już wcześniej stosowano formę służby w OT opartą na innych 

zasadach, a mianowicie służbę w systemie skoszarowanym. Służba ta w wojskach obrony 

terytorium kraju nie różniła się od służby w wojskach operacyjnych – żołnierze przebywali 

stale w koszarach, a czas służby był uzależniony od rodzaju wojsk (identycznie jak w 

wojskach operacyjnych). W wojewódzkich pułkach OT stosowano 3-letnią służbę podzieloną 

na kilka okresów trwających łącznie 18 miesięcy
305

. 

Zasadnicza służba wojskowa dzieliła się zatem na służbę w wojskach operacyjnych 

oraz w wojskach obrony terytorium kraju, przy czym służba w OT mogła się odbywać w 

jednostkach terytorialnych skoszarowanych lub jednostkach terytorialnych dochodzących, 

ewentualnie w systemie mieszanym. 

                                                 
302

 Ustawa z dnia 13 listopada 1963 r. zmieniająca przepisy o służbie wojskowej żołnierzy Sił 

Zbrojnych, Dz. U. z 1963 r., nr 50, poz. 277. 
303

 Dz. U. z 1959 r., nr 14, poz. 75. 
304

 Ustawa z dnia 28 marca 1963 r. zmieniająca ustawę o powszechnym obowiązku wojskowym, Dz. U. 

z 1963 r., nr 14, poz. 74. 
305

 Bolesław Chocha, Obrona terytorium kraju, Warszawa 1967, s. 238. 



63 

 

W roku 1967, 21 listopada, sejm uchwalił ustawę O powszechnym obowiązku obrony 

PRL
306

. Określono w niej, na czym polega obowiązek wojskowy: na odbywaniu zasadniczej 

służby wojskowej; na odbywaniu wojskowego szkolenia poborowych; na odbywaniu 

wojskowego szkolenia studentów; na odbywaniu służby wojskowej żołnierzy rezerwy; 

wreszcie – na pełnieniu służby wojskowej w razie wprowadzenia stanu bezpośredniego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa, ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoby 

odbywające m.in. zasadniczą służbę wojskową znajdowały się w tzw. czynnej służbie. Świeżo 

wcieleni żołnierze służby zasadniczej nosili stopień szeregowca (marynarza), z możliwością 

awansu na stopień starszego szeregowca (starszego marynarza), a także – choć ustawa tego 

nie normowała – na stopnie podoficerskie: kaprala (mata), starszego kaprala (starszego mata), 

plutonowego (bosmanmata). Czas trwania służby zasadniczej ustawa określiła generalnie na 2 

lata, z tym że na jednostkach pływających, w wojskach rakietowych i radiotechnicznych 

miała ona trwać 3 lata. Poborowi oraz ochotnicy mogli się też zgłaszać do długoterminowej 

służby zasadniczej
307

. W ustawie tej określono tzw. wojskowe szkolenie poborowych. 

Dotyczyło ono osób nie powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i odbywało się 

dokładnie według tych samych zasad, co wspomniana wyżej służba zasadnicza w jednostkach 

OT: w systemie skoszarowanym (w kilku okresach przez 3 lata; maksymalnie łącznie 18 

miesięcy) i dochodzącym (z tym, że czas trwania obozu szkoleniowego zwiększono do 

maksymalnie 30 dni, a szkoleniem mogły być również objęte – w określonych przypadkach – 

kobiety, co obowiązywało również w kolejnych aktach prawnych). Wojskowe szkolenie 

poborowych mogło być też odbywane w formacjach samoobrony (w oddziałach 

zakładowych, terenowych bądź specjalistycznych), według tych samych zasad. 

Ustawa obowiązywała do końca istnienia Sił Zbrojnych PRL. Chociaż była 

kilkakrotnie nowelizowana (28 czerwca 1979 r.
308

, 21 listopada 1983 r.
309

, 13 lipca 1988 

r.
310

), nowelizacje nie zmieniły najważniejszych zasad oraz czasu odbywania zasadniczej 
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nadterminową służbę zasadniczą, ochotniczą, trwającą od roku do czterech lat po zakończeniu okresu służby 

zasadniczej. 
309

 Ustawa z dnia 21 listopada 1983 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej, Dz. U. z 1983 r., nr 61, poz. 278. Nowelizacja ta nie wniosła zmian odnośnie do 

zasad odbywania zasadniczej służby wojskowej. 
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 Ustawa z dnia 13 lipca 1988 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej, Dz. U. z 1988 r., nr 24, poz. 171. Nowelizacja ta rozbudowała znacznie przepisy 

odnoszące się do służby zastępczej, natomiast nie wprowadziła zmian w zasadach odbywania zasadniczej służby 

wojskowej. 
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służby wojskowej. W nowelizacji z roku 1979 zmieniono jedynie nazwę najniższego stopnia 

wojskowego – zamiast „szeregowca” miał być odtąd „szeregowy”. 

Podsumowując ten wysiłek legislacyjny w odniesieniu do zasadniczej służby 

wojskowej, można – uogólniając – stwierdzić, że zasadnicza służba wojskowa dotyczyła 

wszystkich mężczyzn obywatelstwa polskiego, którzy ukończyli 19 rok życia i byli zdolni do 

jej pełnienia, a czas jej trwania był uzależniony od rodzaju broni. W jednostkach pływających 

Marynarki Wojennej, w jednostkach pływających WOP, w jednostkach rakietowych i 

radiotechnicznych oraz w innych jednostkach na określonych przez ministra obrony 

narodowej stanowiskach mechaników lotniczych trwała ona 36 miesięcy. We wszystkich 

pozostałych rodzajach wojsk operacyjnych – 24 miesiące. W wojskach obrony terytorialnej 

obowiązywał system dochodzący, stacjonarny i mieszany, z wynikającą z nich specyfiką 

czasu trwania i okresów odbywania służby. 

 

 

2.2. Formy szkolenia politycznego 
 

Za najważniejsze tzw. formy pracy ideowo-politycznej uznawano: programowe 

szkolenie polityczne oficerów, podoficerów i szeregowców; szkolenie teoretyczno-

metodyczne oficerów politycznych; informacje polityczne dla oficerów, podoficerów i 

szeregowców; odczyty lektorskie; gawędy. 

Spośród tych podstawowych form, żołnierzy służby zasadniczej dotyczyły: 

programowe szkolenie polityczne, informacja polityczna, odczyty lektorskie i gawęda. 

O programowym szkoleniu politycznym będzie szerzej mowa w dalszej części 

rozdziału. Należy tylko wspomnieć, że były to zajęcia prowadzone ściśle według rocznych 

bądź wieloletnich programów opracowywanych przez GZP WP. 

Informacja polityczna należała także do zajęć obowiązkowych, jednak jej treść nie 

była objęta programem, ponieważ dotyczyła wydarzeń bieżących. Zasady organizowania 

informacji politycznej ustalały wytyczne szefa GZP WP, o czym również będzie mowa 

poniżej. 

Odczyty lektorskie miały być organizowane przede wszystkim w czasie zajęć 

pozasłużbowych. Oficerowie mogli brać w nich udział na zasadzie dobrowolności, ale w 

praktyce bywało rożnie – członkowie partii byli do tego zmuszani przez organizacje partyjne, 

a inni oficerowie – przez dowódców i aparat polityczny. Odczyty prowadzili nie tylko 

lektorzy GZP WP i zarządów politycznych, ale także zapraszani w tym celu działacze 

polityczni, pracownicy nauki i kultury. Odczyty dla szeregowców prowadzili prelegenci z 

zespołów prelegentów przy wydziałach politycznych. Tematyka odczytów dotyczyła na ogół 

spraw bieżących, problematyki światopoglądowej i popularnonaukowej. 

Gawędy były formą uzupełniającą w stosunku do zajęć programowych (pogadanek) i 

informacji politycznych. Odbywały się w mniejszych grupach (najczęściej plutonach), w 

oparciu o materiały przygotowywane zarówno w GZP WP, jak i na szczeblu okręgu 

wojskowego. Były to zajęcia o charakterze luźniejszym od programowego szkolenia 

politycznego, podczas których starano się sposobem przedstawienia tematu oddziaływać na 

żołnierzy bardziej emocjonalnie. Pozostawiano też żołnierzom znacznie większą swobodę 
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wypowiedzi, a na luźną dyskusję przeznaczano więcej czasu. Gawęda nie należała do zajęć 

programowych, co zresztą uznawano za jej zaletę. Jak pisano: „Cechą szczególną, 

wyróżniającą gawędę spośród innych form agitacji i propagandy, jest to, że może ona 

odbywać się w każdych warunkach, w każdej sytuacji, w każdej wolnej od zajęć chwili”
311

. 

Gawędy dzielono na trzy kategorie: polityczne (obejmujące aktualne zagadnienia 

polityczne z kraju i ze świata), wychowawcze (poruszano w nich tematy związane z życiem 

pododdziału, jednostki itp.) oraz rocznicowe (przygotowywane na rocznice ważnych 

wydarzeń historycznych)
312

. 

Za istotny element pracy polityczno-wychowawczej uznawano tzw. propagandę 

odczytową. Zajmowali się nią lektorzy wygłaszający odczyty dla różnych grup żołnierzy, a 

także dla ludności cywilnej. Lektorzy ci pracowali w zespołach etatowych bądź nieetatowych, 

powoływanych przy dywizjach na podstawie wytycznych szefa GZP WP. Jednakże odnośnie 

do propagowania polskich tradycji orężnych wśród żołnierzy służby zasadniczej działalność 

lektorska miała niewielkie znaczenie, ponieważ zdecydowana większość poruszanych 

tematów miała charakter zagadnień aktualnych. Wśród wyjątków znaleźć można np. w roku 

1960 odczyty związane z 550 rocznicą bitwy pod Grunwaldem. 

We wrześniu 1962 r. odbyła się w zarządzie politycznym Wojsk Obrony Powietrznej 

Kraju konferencja w całości poświęcona salom tradycji w jednostkach wojskowych. 

Rozpatrzono rezultaty pracy specjalnej komisji powołanej do oceny działalności sal pod 

kątem kultywowania przez nie tradycji wojska
313

. 

Dopiero jednak po roku 1970 nastąpił znaczny rozwój sal tradycji w jednostkach. W 

połowie lat 70. było ich czterokrotnie więcej niż w dekadzie lat 60
314

. Kierowano się zasadą, 

iż jest to miejsce, gdzie młodzi żołnierze zapoznają się z historią jednostki. Dotyczyło to 

zresztą także kadry – obowiązywały wytyczne, zgodnie z którymi zawodowy żołnierz 

przybywający do jednostki miał obowiązek odwiedzić salę tradycji. 

W roku 1980 struktura organizacyjna sal tradycji była bardzo rozbudowana. Dzieliły 

się na: okręgowe i rodzajów wojsk, związków taktycznych, akademii wojskowych, wyższych 

szkół oficerskich, jednostek wojskowych szczebla pułkowego, szkół podoficerskich, szkół 

chorążych, ośrodków szkoleniowych, jednostek szczebla batalionowego oraz ośrodków 

wczasowo-wypoczynkowych. 

Zalecano też żołnierzom – zarówno służby zasadniczej, jak i zawodowym – 

czytelnictwo prasy wojskowej. Jeszcze w wytycznych szefa GZP WP z roku 1982 

nakazywano czytanie „Żołnierza Wolności”, „Żołnierza Polskiego”, prasy okręgowej i prasy 

rodzajów sił zbrojnych. 
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2.3. Programowe szkolenie polityczne 
żołnierzy służby zasadniczej 

 

Programowe szkolenie polityczne uznawano za: „główną i najbardziej powszechną 

formę pracy ideowo-politycznej z żołnierzami”
315

. W kilkanaście lat później pisano podobnie: 

„Ponadto szkolenie polityczne traktowane jest jako główna forma działalności szkoleniowo-

propagandowej i agitacyjnej w siłach zbrojnych PRL i wraz ze szkoleniem partyjnym oraz 

studiami specjalistycznymi współtworzy system szkolenia ideowopolitycznego”
316

. 

Obowiązkowym
317

, programowym szkoleniem politycznym obejmowano wszystkie 

grupy żołnierzy służby zasadniczej i kadry zawodowej oraz żołnierzy rezerwy podczas 

odbywania przez nich ćwiczeń wojskowych. 

W ramach programowego szkolenia politycznego każda z grup osobowych była 

traktowana osobno, przy czym, w miarę następowania zmian w strukturze stanu osobowego 

Sił Zbrojnych PRL, korygowano także programy. I tak, w początkowym okresie w pionie 

programowego szkolenia politycznego uwzględniano następujące grupy: programowe 

szkolenie polityczne generałów i oficerów, programowe szkolenie polityczne podoficerów 

zawodowych i nadterminowych, programowe szkolenie polityczne podoficerów służby 

zasadniczej, programowe szkolenie polityczne szeregowców. Wprowadzono następnie 

częściowo osobne programy szkolenia politycznego elewów szkół podoficerskich żołnierzy 

służby zasadniczej. Po roku 1963, wraz z utworzeniem korpusu chorążych, pojawiła się 

konieczność przygotowania programów dla tej nowej grupy żołnierzy. Ponadto, szkoleniem 

politycznym obejmowano także: słuchaczy szkół i kursów oficerskich, oficerów politycznych, 

kierowników grup szkolenia politycznego, wreszcie pracowników cywilnych wojska. 

Za wychowanie ideowo-polityczne żołnierzy odpowiedzialni byli dowódcy 

pododdziałów. Ich rolę w tym względzie określały regulaminy Sił Zbrojnych PRL. Pracę 

polityczną z podwładnymi uznawano nie tylko za obowiązek przełożonego, ale także za 

ważny aspekt honoru oficera Sił Zbrojnych PRL. W wytycznych szefa GZP WP dotyczących 

szkolenia partyjno-politycznego podkreślano, iż oficerowie nie wykazujący zaangażowania w 

pracy politycznej z żołnierzami, a tym bardziej odmawiający prowadzenia zajęć, nie mogą 

pełnić funkcji dowódczych
318

. 

W opracowaniach z zakresu pedagogiki wojskowej kładziono na to szczególny nacisk, 

czego przykładem może być następujące napomnienie: „Z racji swoistej organizacji wojska  d 

o w ó d c a  jest m.in. odpowiedzialny za organizację procesu pedagogicznego i jego 

wyniki”
319

. 

Wytyczne Szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego nr 4 z dnia 

24.06.1982 r. w sprawie działalności szkoleniowo-propagandowej i agitacyjnej w Siłach 

                                                 
315

 J. Bogusz, Dydaktyczne problemy…, s.100. 
316

 R. Stępień, Dydaktyka szkolenia politycznego…, s. 5. 
317

 Gwoli ścisłości należy zaznaczyć, że wytyczne szefa GZP WP dopuszczały wyjątki, np. oficerowie 

prowadzący szkolenie polityczne z szeregowcami i podoficerami nie byli sami objęci obowiązkowym 

szkoleniem politycznym. Z czasem tych wyjątków przybywało (np. dla oficerów studiujących itd.), jednak nie 

dotyczyło to żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. 
318

 Tak np. w: Wytyczne i program szkolenia generałów, oficerów, podoficerów i szeregowców na rok 

szkoleniowy 1958/1959, Warszawa 1958. 
319

 W. Szczerba, dz. cyt., s. 267. 



67 

 

Zbrojnych PRL określały wyraźnie, że do prowadzenia zajęć w grupach szkolenia 

politycznego szeregowych zasadniczej służby wojskowej w jednostkach operacyjnych 

(instytucjach wojskowych) należy wyznaczać oficerów: dowódców kompanii, plutonów, a 

także oficerów sztabów, rodzajów wojsk i służb. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

szefa zarządu politycznego, można było powoływać do tego zadania chorążych i 

podoficerów. 

Kierowników grup (tj. oficerów prowadzących zajęcia polityczne) wyznaczał zastępca 

dowódcy pułku (równorzędny) ds. politycznych. Spośród żołnierzy – uczestników szkolenia 

politycznego – powoływano pomocników kierowników grup. 

Za organizację i kontrolę szkolenia politycznego w pododdziałach odpowiadał lektor 

(a następnie instruktor polityczny) pułku, podczas gdy zastępca dowódcy pułku ds. 

politycznych zajmował się przede wszystkim szkoleniem politycznym oficerów, a w 

odniesieniu do szkolenia politycznego i wojskowego oddziału: „współdziałał z dowódcą i 

szefem sztabu pułku”
320

. Lektor pułku był odpowiedzialny za przygotowanie się do zajęć 

kierowników grup prowadzących szkolenie polityczne z żołnierzami w pododdziałach. 

Uczestniczył w tym również instruktor propagandy. 

Ogólne kierunki i treści szkolenia politycznego w wojsku wytyczała PZPR poprzez 

uchwały kolejnych zjazdów oraz plenów KC. Treści te przekładał na język wytycznych i 

programów szkolenia GZP WP. Istotne znaczenie miały również rozkazy i zarządzenia MON, 

a także regulaminy Sił Zbrojnych PRL
321

. 

Bezpośrednio po wojnie opracowywanie programów i planów szkolenia politycznego 

było silnie scentralizowane. W programach układanych w GZPW WP (następnie w GZP WP) 

podawano tematy, ich treść, podział na lekcje, układ godzinowy i minutowy lekcji. Rola 

dowódcy pododdziału sprowadzała się do wygłoszenia gotowej treści. 

W latach późniejszych następowała stopniowa decentralizacja. Na szczeblu 

centralnym, w GZP WP, nadal przygotowywano plany i programy kształcenia, ale programy 

ograniczały się do podania tematów i zarysu ich treści (w formie podania zasadniczych 

zagadnień, które należało następnie opracować). Ich dokładne opracowanie, a także 

dokonanie podziału czasowego zajęć, spadło na barki dowódców pododdziałów. Już na 

początku lat 60. w wytycznych szefa GZP WP podkreślano, że: „Dobór form organizacyjno-

metodycznych prowadzenia zajęć (organizacja grup szkoleniowych, ustalenie stałych dni w 

tygodniu i metody prowadzenia zajęć) pozostawia się do decyzji dowódców i organów 

politycznych”
322

. Na przykład zalecano, by dostosować formy organizacyjne szkolenia 
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politycznego podoficerów służby zasadniczej do bieżących warunków i możliwości, w 

związku z czym dopuszczano możliwość szkolenia podoficerów w ramach kompanii 

wspólnie z szeregowcami, choć w zasadzie podoficerowie służby zasadniczej powinni byli 

być szkoleni osobno. 

Podstawowymi dokumentami do organizacji szkolenia politycznego były programy 

kształcenia, tworzone na szczeblu centralnym, w GZP WP, w których określano szczegółowo 

cele i zadania dydaktyczne oraz treści głównych i pomocniczych przedmiotów nauczania, a 

także zalecenia dotyczące sposobów nauczania określonych przedmiotów i tematów. 

Na potrzeby szkolenia politycznego oddziałów sporządzano roczny plan kalendarzowy 

zamierzeń szkoleniowych, a następnie, na jego podstawie, tworzono miesięczne plany 

szkolenia, które z kolei służyły za punkt wyjścia do konstruowania tygodniowych planów 

godzinowych określających cykl szkolenia kompanii z rozbiciem na poszczególne dni 

tygodnia. Za główny jednak, z punktu widzenia dowódcy pododdziału, uznawano miesięczny 

plan szkolenia. 

Bezpośredni realizatorzy programowego szkolenia politycznego (kierownicy grup 

szkolenia politycznego, którymi byli najczęściej dowódcy pododdziałów
323

) kierowali się w 

przygotowywaniu zajęć treściami programów szkolenia oraz wytycznymi dotyczącymi pracy 

ideowo-wychowawczej w wojsku, a także rozkazami i zarządzeniami dowódców wyższych 

szczebli. Pomocą dla nich były także wydawane przez GZP WP przewodniki metodyczne 

określające zasadnicze problemy danego tematu (na potrzeby dyskusji) oraz podające 

przykładowe pytania sprawdzające. 

Na podstawie tych wszystkich materiałów kierownicy grup szkolenia opracowywali 

konspekt do zajęć z konkretnego tematu. Panowała tu znaczna dowolność: o ile niektórzy z 

wykładowców przygotowywali rozbudowane, pełne teksty swoich wystąpień, które następnie 

odczytywali, o tyle inni ujmowali w konspekcie tylko tezy swojego wystąpienia i w trakcie 

zajęć tezy te rozwijali w oparciu o przyswojoną wcześniej wiedzę na dany temat. 

Typowy konspekt zawierał: informacje o temacie, celu i czasie trwania zajęć, 

bibliografię, zestawienie materiałów poglądowych, część merytoryczną (wstęp, tezy, pytania 

do dyskusji itp.) oraz część metodyczną (rozpisane na określoną ilość czasu czynności 

wykładowcy, zadania słuchaczy odnośnie do poszczególnych problemów, polecenia dla 

żołnierzy itp.). 

W przypadku szkolenia politycznego główne znaczenie dla przygotowania zajęć miały 

na ogół podręczniki i materiały GZP WP, które wydawano często w dwóch wersjach: wersji 

rozszerzonej, dla kierowników grup szkolenia politycznego, co miało im ułatwić 

przygotowanie się do zajęć, oraz w wersji żołnierskiej, skróconej, przeznaczonej dla 

słuchaczy. Pomocą w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć miała być także zalecana literatura. 

Kierownik grupy powinien był także korzystać – w miarę potrzeby i dla uatrakcyjnienia zajęć 

– z szeregu innych pomocy naukowych. Emitowana od drugiej połowy lat 70. w Polskim 

Radiu audycja Nie tylko dla słuchaczy w mundurach miała stanowić pomoc w 

opracowywaniu zajęć. Jej tematyka była ustalana przez GZP WP na podstawie 
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obowiązujących programów szkolenia politycznego
324

. Audycje były nagrywane i odtwarzane 

podczas zajęć. Rzadziej zapewne były wykorzystywane audycje słowno-muzyczne Domu 

Wojska Polskiego, rozpowszechniane w formie nagrań za pośrednictwem poradni 

metodycznych przy Klubach Garnizonowych oraz wydziałów i sekcji politycznych. 

Za ważny element ożywiający zajęcia polityczne uznawano pokaz tematycznie 

dobranego filmu lub jego fragmentów. Emisję całych filmów preferowano w czasie nauki 

własnej. Postulowano też, aby pokazy niektórych filmów w kinie garnizonowym były 

skorelowane z potrzebami pracy partyjno-politycznej. Dążono także do tego, by umożliwić 

żołnierzom obejrzenie określonego filmu w telewizji, a następnie zdyskontować to podczas 

zajęć politycznych. 

Popularnym środkiem audiowizualnym była prezentacja przezroczy ilustrujących dany 

temat. Zestawy przezroczy były przygotowywane w Wojskowej Agencji Fotograficznej przy 

współpracy z GZP WP. 

W odniesieniu do historii danej jednostki wojskowej za pomoc naukową można uznać 

eksponaty zebrane w sali tradycji jednostki. 

Kierownicy grup szkolenia zobowiązani byli także do wykorzystywania wszelkich 

innych środków i materiałów dla możliwie wyczerpującego i zarazem atrakcyjnego 

przedstawienia danego tematu, np.: wycinków prasowych, zdjęć, plakatów, słowników, 

encyklopedii, atlasów geograficznych i historycznych. 

Zajęcia polityczne mogły przybrać różną formę. Mogły się odbywać w sali 

wykładowej, świetlicy lub w sali tradycji, jako wykłady bądź pogadanki. Mogły mieć 

charakter pokazu: filmowego, przezroczy bądź słuchania audycji radiowych, ewentualnie 

odtwarzanych z nagrania magnetofonowego. Wreszcie, mogły się odbyć w formie wycieczki 

do miejsc związanych z danym tematem szkolenia. 

Za podstawową formę uznawano jednak zajęcia klasowo-lekcyjne. Pozostałe formy 

(poglądowe) traktowano jako niezbędne uzupełnienie zajęć w klasie. W wytycznych szefa 

GZP WP z 1982 r. za podstawową metodę szkolenia żołnierzy służby zasadniczej uznawano 

pogadankę, jako najbardziej odpowiednią w tym środowisku. Zalecano jednakże stosowanie 

również metod aktywizujących, wymuszających aktywne uczestnictwo żołnierzy w zajęciach. 

Takich jak wspomniane wyżej formy poglądowe. 

Za formę równie ważną jak zajęcia programowe uznawano naukę własną, do której 

zobowiązany był każdy żołnierz służby zasadniczej. Samokształcenie odbywało się według 

ustalonego planu godzinowego. Tematy do pracy własnej były „zadawane” przez dowódcę 

pododdziału, prowadzącego szkolenie polityczne. 

W wytycznych szefa GZP WP na lata 1964–1966
325

 sprecyzowano formy pracy 

pozalekcyjnej z żołnierzami służby zasadniczej, zaliczając do nich: pracę świetlicową (2 razy 
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 Audycja emitowana była początkowo w Programie IV, raz w tygodniu, w piątek, i trwała 20 minut, 

od godz. 10.40 do 11.00. W latach 80. audycja została przeniesiona na antenę Programu II. Zdecydowana 

większość tematów poruszanych w audycjach dotyczyła bieżących spraw politycznych i społecznych. Jedynie 

sporadycznie pojawiały się w niej treści związane z tradycjami polskiego oręża (np. w lutym 1980 r., w trzech 

kolejnych audycjach przedstawiano temat: Z dziejów walk w obronie ziem nad Odrą, Nysą i Bałtykiem, 

obejmujący okres walk z ekspansją niemiecką, z Krzyżakami oraz ze Szwedami w XVII w. Temat ten 

odpowiadał jednemu z tematów cyklu historycznego w ówczesnych programach szkolenia politycznego). 
325

 Wytyczne i program szkolenia politycznego i partyjnego generałów, oficerów, podoficerów i 

szeregowców Sił Zbrojnych PRL na lata 1964–1966, Warszawa 1964. 
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w tygodniu po 3 godziny lekcyjne), pracę samokształceniową (pod opieką kierownika grupy 

szkolenia politycznego lub jego pomocnika; nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu), gawędy, 

wieczory pytań i odpowiedzi, konkursy, dyskusje nad filmami i w oparciu o audycje 

telewizyjne (programy publicystyczne, magazyny). 

Za główne metody szkolenia politycznego żołnierzy uznawano: pogadankę, opis, 

opowiadanie, wykład, dyskusję i pokaz
326

. Spośród tych metod najpowszechniej, jak już 

powiedziano, stosowana była pogadanka. Polegała ona na przekazywaniu wiedzy poprzez 

rozmowę prowadzącego ze słuchaczami, ale w oparciu o konspekt zajęć. Prowadzący zadawał 

żołnierzom wcześniej przygotowane pytania. Nie była to więc luźna dyskusja. 

Sankcjonował to już wspomniany wyżej rozkaz Naczelnego Dowódcy WP z 16 

listopada 1945 r. nakazujący rozpoczęcie systematycznego szkolenia politycznego, który za 

podstawowe formy pracy ideowo-wychowawczej z szeregowymi i podoficerami uznawał: 

pogadankę, gawędę, informację prasową i pracę świetlicową. Również w ostatnich 

wytycznych szefa GZP WP, z 1982 r., za podstawową metodę szkolenia żołnierzy służby 

zasadniczej uznano pogadankę. 

Po wprowadzeniu w 1947 r. dwuletniego programu szkolenia politycznego 

szeregowców i podoficerów uległa zmianie wewnętrzna struktura pogadanki. Dwugodzinne 

zajęcia dzielono zazwyczaj następująco. Pierwsze 10–15 minut przeznaczano na pytania i 

odpowiedzi związane z tematem poprzednich zajęć, w ciągu następnych 55 minut omawiano 

temat kolejnej pogadanki, a końcową części przeznaczano na omówienie i podyktowanie tez i 

wniosków dotyczących nowego tematu, które miały być pomocne w nauce samodzielnej. Po 

trzech, czterech pogadankach danego cyklu przeprowadzano zajęcia kontrolne, zaś po 

zakończeniu określonego cyklu pogadanek przeprowadzano egzamin. 

W okresie późniejszym zasadniczy schemat zajęć politycznych – ukształtowany w 

wyniku wieloletniej praktyki – przedstawiał się następująco. Najpierw prowadzący szkolenie 

przeprowadzał kilkuminutową tzw. informację polityczną
327

, następnie podawał temat 

bieżących zajęć i określał dydaktyczne cele zajęć (chodziło o uświadomienie żołnierzom, do 

czego bieżące zajęcia mogą być im potrzebne), po czym następowało nawiązanie oraz 

powtórka materiału z zajęć poprzednich. Kolejnym etapem (czyli kolejnym tzw. ogniwem 

dydaktycznym) było przekazanie treści bieżących zagadnień (w formie wykładu, opisu, 

pogadanki etc.). Końcowa faza zajęć miała na celu podsumowanie i utrwalenie nowej wiedzy. 
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 Opis to informowanie słuchaczy o danym zagadnieniu w sposób rzeczowy, opowiadanie natomiast 

miało charakter bardziej emocjonalny, obrazowy. Wykład był starannie przygotowanym, systematycznym i 

wszechstronnym omówieniem danego tematu. Pogadanka polegała na przekazywaniu materiału poprzez 

rozmowę kierownika szkolenia ze słuchaczami, na podstawie wcześniej przygotowanego planu oraz zestawu 

pytań. W dyskusji z kolei rola kierownika grupy ograniczała się do ogólnego „nadzoru” nad dyskusją; jej ciężar 

miał spoczywać przede wszystkim na żołnierzach. Pokaz, jako metoda poglądowa, mógł mieć rozmaity 

charakter, w zależności od tematu i wybranej przez kierownika szkolenia formy, np. zaprezentowanie elementów 

wyposażenia, slajdów obrazujących historyczne umundurowanie itp. 
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 Najczęściej były to krótkie informacje o bieżących wydarzeniach i zapowiedzi wydarzeń istotnych 

dla toku życia w jednostce czy pododdziale. Oprócz tych krótkich informacji politycznych jednym z elementów 

szkolenia politycznego były informacje polityczne funkcjonujące jako osobne zajęcia. Obejmowały one 

wszystkie grupy żołnierzy. Na przykład, w roku 1978 informacja polityczna dla żołnierzy zasadniczej służby 

wojskowej odbywała się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w ramach godzin przeznaczonych na szkolenie 

polityczne. Także i ta informacja polityczna obejmowała tematykę bieżącą: polityczną, wojskową i społeczną. 
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Po zakończeniu cyklu zajęć przeprowadzano zajęcia sprawdzające wiedzę żołnierzy z 

poszczególnych tematów cyklu. 

Już w roku 1947 wprowadzono dzienniki obecności na zajęciach politycznych, do 

których wpisywano również oceny (każdy żołnierz służby zasadniczej powinien był otrzymać 

dwie oceny w miesiącu)
328

. 

Szeregowcy służby zasadniczej szkolili się na szczeblu kompanii, a zajęcia prowadził 

na ogół dowódca kompanii; natomiast podoficerowie służby zasadniczej – na szczeblu 

batalionu, a zajęcia prowadził przeważnie zastępca dowódcy batalionu ds. politycznych. 

Czas trwania zajęć programowego szkolenia politycznego żołnierzy służby 

zasadniczej, liczba zajęć w tygodniu oraz dni tygodnia, w jakich się odbywały, ulegały 

zmianom. Zmieniała się także ogólna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu. 

Z biegiem czasu wytworzył się dość stabilny system, w którym ogólna liczba godzin 

przeznaczonych na realizację programu rocznego kształtowała się w poszczególnych latach 

na zbliżonym poziomie – od 160 do 168. Zajęcia dla szeregowców odbywały się we wtorki 

i piątki, po 2 godziny, w pierwszych godzinach szkolenia. Zajęcia dla podoficerów służby 

zasadniczej odbywały się również dwa razy w tygodniu (w te same bądź inne dni) po 

2 godziny, na ogół osobno, choć dopuszczano możliwość szkolenia wszystkich żołnierzy 

służby zasadniczej łącznie. Po wprowadzeniu w roku 1986 ruchomego czasu szkolenia stało 

się możliwe przekładanie programowych zajęć politycznych na godziny późniejsze. 

W programach określano także dodatkowo liczbę godzin przeznaczonych rocznie na 

obowiązkową informację polityczną. 

Do powyższego schematu dochodzono stopniowo. W dwuletnim programie szkolenia 

polityczno-wychowawczego, opracowanym po raz pierwszy w roku 1947
329

, ustalono łączną 

liczbę zajęć politycznych na 208, z czego 123 zajęcia przypadały na zajęcia programowe, zaś 

reszta na: aktualia (informację polityczną – 24 zajęcia), zajęcia kontrolne (45) i rezerwę (13 

zajęć)
330

. Szkolenie żołnierzy służby zasadniczej odbywało się w dwóch grupach: żołnierzy 

młodego rocznika i żołnierzy starszego rocznika łącznie z podoficerami służby zasadniczej. 

Jesień 1947 r. była bardzo istotnym momentem w historii szkolenia politycznego w 

Wojsku Polskim, bowiem wówczas to wprowadzono po raz pierwszy system lekcyjny oraz 

stały program szkolenia polityczno-wychowawczego. Co prawda, w roku 1948 nastąpiły 

pewne zawirowania wokół programu i wprowadzonego w marcu podręcznika do szkolenia 

politycznego
331

, których skutkiem była rezygnacja z podręcznika i zaprzestanie realizacji 

programu dwuletniego, jednakże okres ten trwał tylko około roku. W pierwszych miesiącach 

1949 r. szkolenie polityczne szeregowców i podoficerów było organizowane wg zasad i 

programów ustalanych doraźnie, na podstawie opracowywanych w GZPW WP konspektów, 
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 A. Rejowski, dz. cyt., s. 163. 
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 Specjalna instrukcja GZPW WP nakazywała wprowadzenie programu z dniem 1 listopada 1947 r.; 

por.: J. Cytowski, S. Rutkowski, dz. cyt., s. 71. Tamże plan jako zał. nr 12, s. 157–160. 
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 Jak nietrudno policzyć liczba zajęć się nie zgadza – z sumowania poszczególnych składników 
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Rutkowski, dz. cyt., zał. nr 12, s. 157. Ponieważ jedne zajęcia trwały dwie godziny lekcyjne, łączna liczba 

godzin przeznaczonych na realizację programu wynosiłaby 416 bądź, uwzględniając poprawkę, 410 godzin. 
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 Podręcznik wyszkolenia politycznego. Kurs dwuletni, Warszawa 1948. Obowiązywał tylko do 

października 1948 r. 
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na ogół o tematyce bieżącej. Do planowego, systematycznego szkolenia powrócono jesienią 

1949 r. Wprowadzono zasadę, że jeden temat realizowano na dwóch zajęciach w ten sposób, 

że pierwsze były przeznaczone na przekazanie nowego materiału, a drugie były zajęciami 

repetycyjnymi, na których prowadzący sprawdzał stopień przyswojenia materiału przez 

żołnierzy i pomagał w jego utrwaleniu. W ciągu miesiąca realizowano dwa tematy z 

programu szkolenia i dwa dotyczące zagadnień aktualnych. 

Już w maju 1950 r. zmieniono jednak ten system, opierając się na wzorach 

radzieckich
332

. Jeden temat realizowano teraz w ciągu sześciu godzin szkolenia: dwie godziny 

przeznaczano na wykład odbywający się na szczeblu kompanii, dwie godziny zajmowała 

zorganizowana nauka własna (dotycząca tego tematu), wreszcie – dwie godziny poświęcano 

na zajęcia repetycyjne odbywające się w plutonach. 

Szkolenie szeregowców oraz podoficerów służby zasadniczej odbywało się według 

tego samego programu, w grupach obejmujących kompanię. 

Rok 1951 przyniósł przejściowe zmiany, ponieważ zasadniczą służbę wojskową 

wydłużono wówczas do trzech lat
333

. W związku z tym opracowano trzyletni plan szkolenia 

politycznego szeregowców i podoficerów: na rok szkoleniowy 1951–1952 oraz rok 

szkoleniowy 1952–1953. 

Zarządzenie nr 0105/Polit. z 17 października 1951 r. dotyczące organizacji szkolenia 

partyjnego, marksistowsko-leninowskiego generałów i oficerów oraz zajęć politycznych 

szeregowców i podoficerów w roku szkolnym 1951/1952
334

 postulowało organizowanie 

łącznego szkolenia politycznego wszystkich trzech roczników szeregowców na szczeblu 

kompanii (równorzędnym), z wyjątkiem podoficerskich szkół piechoty i kompanii szkolnych, 

gdzie grupę stanowił pluton żołnierzy. Podoficerowie służby zasadniczej byli szkoleni na 

szczeblu batalionu (równorzędnym). Określono maksymalną liczebność grupy na 35 osób. 

Zajęcia w grupie szeregowców i podoficerów służby zasadniczej odbywały się trzy 

razy w tygodniu, w poniedziałki (zajęcia repetycyjne), środy (pogadanki), piątki (praca 

samodzielna). Grupy podchorążych kompanii szkolnych szkoliły się dwa razy w tygodniu: w 

środy (wykład) i poniedziałki (zajęcia grupowe w formie seminarium). 

Na zajęcia polityczne należało przeznaczyć dwie pierwsze godziny szkoleniowe w 

danym dniu. Rok szkoleniowy trwał od 1 grudnia do 30 września. Informacja polityczna 

miała być prowadzona w dniach, kiedy nie odbywało się szkolenie polityczne. Trwała pół 

godziny, w trakcie pierwszej godziny szkolenia. Informację prowadził zastępca dowódcy 

kompanii ds. politycznych lub inny oficer danego pododdziału wyznaczony przez zastępcę 

dowódcy jednostki ds. politycznych. 

Dowódca jednostki wyznaczał spośród oficerów stałych kierowników grup szkolenia 

politycznego. 

W roku 1953 rozpoczęły działalność nieetatowe zespoły lektorskie skupiające – w 

zależności od szczebla – od kilku do kilkunastu oficerów prowadzących informacje 

polityczne. 
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Powyższy system szkolenia politycznego szeregowców i podoficerów służby 

zasadniczej przetrwał bez zmian do roku 1956. 

Również w latach 1957–1970 szkolenie polityczne przebiegało w najważniejszych 

zarysach według zasad obowiązujących przed 1956 r. Objęci nim byli wszyscy żołnierze, z 

podziałem na grupy: szeregowców i podoficerów służby zasadniczej; podoficerów 

zawodowych; oficerów; oficerów politycznych; generałów.  

Zajęcia dla żołnierzy służby zasadniczej odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie 

godziny, w pierwszych godzinach szkolenia ogólnowojskowego. Żołnierzy szkolono na 

szczeblu kompanii (równorzędnym), a zajęcia prowadził dowódca kompanii. Podoficerów 

służby zasadniczej szkolono na szczeblu batalionu (równorzędnym), a zajęcia prowadzili 

zastępcy dowódców batalionów ds. politycznych, ewentualnie szefowie sztabów batalionów. 

Dopuszczano jednak możliwość, w uzasadnionych przypadkach, szkolenia podoficerów 

służby zasadniczej wespół z szeregowcami. 

Programy szkolenia politycznego żołnierzy służby zasadniczej przewidywały 160 

godzin na szkolenie polityczne rocznie. Z tego 120 godzin przeznaczono na przerobienie 

tematów objętych programem (12 godzin miesięcznie), zaś na tematykę aktualną – 40 godzin 

(4 godziny miesięcznie). W okresie szkolenia unitarnego, w trakcie pierwszego roku służby, z 

całkowitej liczby 160 godzin miano przerobić 32 godziny. 

Zajęcia polityczne z elewami szkół podoficerskich prowadzono w oparciu o program 

szkolenia politycznego szeregowców i podoficerów. 

Zarówno z żołnierzami, jak i z elewami prowadzono w pododdziałach, raz w 

tygodniu, informację polityczną. Przeznaczano na nią jedną godzinę szkoleniową, w czasie 

zajęć służbowych, w godzinach przedpołudniowych, w dniach, w których nie odbywało się 

programowe szkolenie polityczne. Informację wygłaszali oficerowie. 

Z żołnierzami prowadzono ponadto gawędy na tematy polityczne, wychowawcze i 

rocznicowe (2–3 gawędy w miesiącu). Organizowano je w czasie zajęć świetlicowych, a ich 

tematykę ustalały sekcje polityczne w porozumieniu z dowódcami pododdziałów. 

Wytyczne i program szkolenia partyjnego i politycznego generałów, oficerów, 

podoficerów i szeregowców Sił Zbrojnych PRL na rok 1962/1963 dopuściły opracowywanie 

przez zarządy polityczne (dla jednostek, w których nie było warunków do pełnego szkolenia 

żołnierzy i podoficerów) skróconego, 80-godzinnego programu rocznego, pod warunkiem 

zatwierdzenia go przez GZP WP. W latach 70. uregulowano dokładniej możliwość 

stosowania programu szkolenia politycznego o mniejszej liczbie godzin. W wytycznych na 

lata 1971–1972 określono, iż zajęcia polityczne z elewami, szeregowcami i podoficerami 

służby zasadniczej należy prowadzić dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (program 

rozwinięty) lub raz w tygodniu 2 godziny lekcyjne (program skrócony). Zastrzegano przy tym 

stanowczo, iż: „skrócone programy szkolenia politycznego żołnierzy służby zasadniczej mogą 

być realizowane wyłącznie w jednostkach i pododdziałach nie mających absolutnie 

warunków do prowadzenia zajęć w pełnym wymiarze godzin”
 335

. 

Program skrócony realizowano następująco: z pierwszym rocznikiem (w trakcie 

szkolenia podstawowego) – 32 godziny, zaś w pozostałych okresach – 64 godziny; z drugim 
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 Wytyczne i programy pracy szkoleniowo-propagandowej w Siłach Zbrojnych PRL na lata 1971–

1972, Warszawa 1970, s. 14. 
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rocznikiem (w czasie przeznaczonym na szkolenie podstawowe młodego rocznika) – 

minimum 16 godzin, w pozostałych okresach 64 godziny (w grupach łącznych z pierwszym 

rocznikiem). 

W programie szkolenia politycznego żołnierzy służby zasadniczej na rok 1975 

zaplanowano łącznie 168 godzin szkoleniowych rocznie w programie pełnym oraz 

102 godziny w programie skróconym. Na informację polityczną zaś – 24 godziny w obu 

programach. Ogółem więc szkolenie polityczne plus informacja polityczna zajmowały 192 

godziny szkoleniowe rocznie (126 godzin w programie skróconym). 

Wytyczne z 1975 r.
336

 wprowadzały dość skomplikowany system godzinowy 

szkolenia politycznego. W jednostkach i pododdziałach operacyjnych, realizujących pełny 

program szkolenia politycznego, zajęcia miały trwać w sumie 4 godziny tygodniowo, jednak 

z wyjątkiem kwietnia i października, kiedy czas ich trwania skracano do 2 godzin 

tygodniowo. W jednostkach i pododdziałach operacyjnych, realizujących program skrócony, 

w listopadzie i grudniu oraz w okresie szkolenia podstawowego żołnierzy poboru wiosennego 

– szkolenie miało obejmować pełny czas, tj. 4 godziny tygodniowo. Zaś w pozostałych 

miesiącach – 2 godziny tygodniowo. Podoficerów zasadniczej służby wojskowej szkolono na 

szczeblu jednostki lub batalionu (równorzędnym). Wytyczne określały też dzień informacji 

politycznej dla żołnierzy służby zasadniczej – miała się ona odbywać w pierwszy wtorek 

każdego miesiąca, w pierwszych godzinach zajęć, i miała trwać 2 godziny. Oficjalnie 

potwierdzono obowiązek oglądania dziennika telewizyjnego lub słuchania dziennika 

radiowego. Wytyczne te obowiązywały do roku 1982, kiedy ukazały się kolejne wytyczne 

szefa GZP WP, już ostatnie w historii Sił Zbrojnych PRL. 

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że wytyczne szefa GZP WP i programy szkolenia 

politycznego nie zawsze publikowano w jednym dokumencie. W latach 1960–1974 wytyczne 

zawierały, oprócz kwestii „technicznych”, takich jak liczba godzin szkolenia czy podział na 

grupy szkolenia, także programy szkolenia na dany rok szkoleniowy bądź na dwa lub trzy 

kolejne lata. W okresie przed 1960 r. oraz po roku 1974 wytyczne i programy ogłaszano na 

ogół osobno. Wytyczne z roku 1975 obowiązywały do roku 1982, natomiast wydane 

wówczas kolejne wytyczne (z czerwca 1982 r.) obowiązywały do końca istnienia Sił 

Zbrojnych PRL. Programy szkoleniowe były w tym okresie na bieżąco nowelizowane i 

ogłaszane na okresy roczne, dwuletnie bądź trzyletnie. 

W programie szkolenia politycznego żołnierzy służby zasadniczej na lata 1978–

1979
337

 na realizację programu w okresie szkolenia podstawowego (dla żołnierzy nowo 

wcielonych, dla żołnierzy starszego rocznika w okresie szkolenia w miesiącach listopad–

grudzień, dla podoficerów służby zasadniczej w tym samym okresie) przeznaczono w sumie 

76 godzin zarówno w programie pełnym, jak i skróconym. Program łączny dla elewów szkół 

podoficerskich, szeregowców i podoficerów I i II roku zasadniczej służby wojskowej
338

 

obejmował 136 godzin (72 w programie skróconym) w roku 1978 i tyle samo w roku 1979. 

                                                 
336

 Wytyczne […]  z dnia 5 czerwca 1975 r. 
337

 Program szkolenia politycznego żołnierzy zasadniczej służby wojskowej na lata 1978–1979, 

Warszawa 1977. 
338

 Program łączny był podstawowym programem szkolenia żołnierzy służby zasadniczej. Więcej na ten 

temat w Rozdziale III. 
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Dokładniejszy podział czasu przedstawiał się następująco. W roku 1978 liczba godzin 

przeznaczonych w sumie na realizację programowych cykli tematycznych wynosiła 118 (60 

w programie skróconym). Cykl wstępny obejmował 30 godzin (tyle samo w programie 

skróconym). Rezerwa w gestii GZP WP – 10 (8) godzin. Rezerwa zarządu politycznego bądź 

wydziału politycznego – 8 (4) godzin. Łącznie zatem wynosiło to 166 (102) godzin. Do tego 

należało dodać liczbę godzin informacji politycznej (24 w obu programach), co w sumie 

dawało rocznie 190 (126) godzin na realizację programu szkolenia politycznego. 

W roku 1979 podział czasu nieco się różnił od podziału w roku 1978. Na realizację 

cykli programowych przeznaczono 114 (58) godzin. Cykl wstępny pozostał bez zmian. 

Rezerwa GZP WP wynosiła 12 (8) godzin, a rezerwa zarządu bądź wydziału politycznego – 

10 (6) godzin. W rumie jednak dawało to również 166 (102) godzin rocznie, a doliczając 

informację polityczną – 190 (126) godzin rocznie. 

Ponadto, w programie ujęto tzw. programy uzupełniające. Dla elewów szkół 

podoficerskich był to cykl uzupełniający pt. Podoficer dowódcą i wychowawcą żołnierzy, na 

realizację którego przeznaczono 32 godziny. Dla podoficerów zasadniczej służby wojskowej 

kurs instruktorsko-metodyczny trwający 8 godzin. Dla żołnierzy odchodzących do rezerwy – 

tematy uzupełniające, bez określania czasu ich realizacji. 

Program obejmował także tematykę zajęć politycznych dla szeregowców i 

podoficerów rezerwy w okresie przeszkolenia. Nie zaplanowano jednakże konkretnej liczby 

godzin przeznaczonej na realizację tematów. 

Zasady szkolenia politycznego żołnierzy zasadniczej służby wojskowej zwalnianych 

do rezerwy wiosną 1981 r. przedstawiały się następująco. Szkolenie polityczne należało 

prowadzić według 20-godzinnego programu, w jednostkach (instytucjach) wojskowych, po 

zakończeniu cyklu historycznego Z dziejów oręża polskiego i walk o postęp społeczny (czyli 

planowo od 15 marca). Zajęcia w wymiarze 6–8 godzin tygodniowo miano tak 

przeprowadzić, aby zakończyć program na 3–4 dni przed zwolnieniem do rezerwy. 

Nowe wytyczne, z 1982 r., ustalały roczny wymiar czasu szkolenia politycznego 

żołnierzy zasadniczej służby wojskowej na 166 godzin (program pełny) i 104 godziny 

(program skrócony). System informacji politycznej w wojsku miał obejmować przede 

wszystkim: wysłuchanie dziennika TV lub radiowego; informacje polityczne prowadzone w 

systemie pracy szkoleniowo-propagandowej; krótkie informacje polityczne (5–10 minut) 

przed rozpoczęciem programowych zajęć politycznych z żołnierzami zasadniczej służby 

wojskowej. Informacja polityczna dla żołnierzy służby zasadniczej miała się odbywać w 

wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

W roku 1986 nastąpiła istotna zmiana. Rutynowo zajęcia polityczne dla żołnierzy 

służby zasadniczej odbywały się we wtorki i piątki, w pierwszych godzinach szkolenia. Ale w 

1986 r. wprowadzono zasadę tzw. ruchomego czasu szkolenia. Umożliwiało to przekładanie 

zajęć politycznych na godziny późniejsze. 

Wytyczne z roku 1982 były ostatnim dokumentem regulującym system szkolenia 

politycznego w wojsku „ludowym”. 
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ROZDZIAŁ III 
Programy i treści szkolenia politycznego 
żołnierzy służby zasadniczej. 
Cykl historyczny 

 

 

1. Szkolenie polityczne do roku 1947 
 

 

1.1. Patriotyczne treści i symbole 
w indoktrynacji żołnierzy 
podczas II wojny światowej 

 

We wspomnieniach wielu żołnierzy 1 dywizji przewija się refleksja, iż po 

przekroczeniu bramy obozu w Sielcach poczuli się jak w „małej Polsce”, „rodzinnym kraju”, 

„ojczyźnie” itd. Nawet biorąc pod uwagę naturalną tęsknotę za domem ludzi rzuconych na 

obczyznę, można uznać, iż stworzona w Sielcach sceneria miała ogromny wpływ na 

ukształtowanie postawy akceptacji dla „nowego wojska” (jak bardzo będzie ono „nowe” – 

tego przecież przybywający do Sielc rekruci nie wiedzieli) i dla „nowej” Polski (jaka ona 

będzie – tego nie wiedzieli nawet sami twórcy 1 dywizji
339

). 

Nie obyło się, naturalnie, bez zgrzytów. Szczególnie drastycznym przykładem 

niechęci do walki w imię „nowej” Polski było przejście na niemiecką stronę, przed bitwą pod 

Lenino, kilku żołnierzy polskich (a nawet 25, jeśli wierzyć źródłom radzieckim), którzy 

zdradzili Niemcom fakt planowanego natarcia i poinformowali o udziale polskiej dywizji. 

Dzięki temu Niemcy podjęli wieczorem, w przeddzień bitwy, akcję propagandową 

skierowaną do Polaków, polegającą na nadawaniu przez megafony Mazurka Dąbrowskiego i 

                                                 
339

 Warto o tym pamiętać przy dokonywaniu ocen. W roku 1943 czynników mogących mieć wpływ na 

kształt przyszłej Polski było jeszcze tak wiele, że dla żołnierzy 1 dywizji tylko jedno mogło być pewne – że będą 

bić się z Niemcami i że dzięki temu wydostaną się z ZSRR. I większości z nich głównie o to chodziło. 
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nawoływaniu do zwrócenia się przeciwko komisarzom politycznym, Żydom i komunistom; 

wspólnie z armią niemiecką
340

. 

Epizod ten, pomijany przez powojenną historiografię, świadczy o niechęci żywionej 

wobec ZSRR, ale także chyba o braku orientacji ze strony tych żołnierzy w poczynaniach 

Niemców w okupowanej Polsce. Byli to mieszkańcy kresów wschodnich i do czynienia mieli 

wcześniej tylko z radzieckim systemem represyjnym. 

W drugiej połowie roku 1944, po utworzeniu Polski „lubelskiej”, liczba dezercji z 

wojska polskiego znacznie wzrosła. W okresie od września do listopada 1944 r. z 1 armii 

zdezerterowały 462 osoby. Olbrzymie rozmiary przybrało to zjawisko w 2 armii – w 

październiku opuściło nielegalnie jej szeregi ok. 3 tys. ludzi
341

. 

Usiłowano zapobiec temu zjawisku na dwa sposoby. Z jednej strony, nasilano 

propagandę i indoktrynację polityczną. Z drugiej, tolerowano elementy przedwrześniowych 

tradycji wojskowych, kultywowano też tradycje sprzeczne z lansowanym przez komunistów 

polsko-radzieckim braterstwem broni. 

E. Stefaniak wspomina, że kompania podchorążych Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 3 

w Inowrocławiu, maszerując w 1945 r. ulicami miasta, śpiewała Krakowiaka Kościuszki, 

pieśń z 1837 r.
342

, w której znajduje się, na przykład, taka strofa: 

„Oj ostre! Oj ostre, 

Ostre kosy nasze, 

Wystarczą na krótkie 

Moskiewskie pałasze”. 

Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że wszystkich piosenek 

marszowych uczył podchorążych… zastępca dowódcy batalionu do spraw polityczno-

wychowawczych
343

. 

Ciekawe również, że patronem pierwszej formacji „ludowego” Wojska Polskiego stał 

się Tadeusz Kościuszko, który nigdy z Niemcami nie walczył, a nawet – chciałoby się dodać 

w tym kontekście – wręcz przeciwnie. 

Wybór patrona dla 1 dywizji wzbudził gorącą dyskusję na jednym z zebrań działaczy 

ZPP. Jak wspomina Z. Berling, padały różne propozycje. Oddawano głosy na Władysława 

Jagiełłę, Jarosława Dąbrowskiego, Romualda Traugutta, a nawet innego dyktatora powstania 

styczniowego, Mariana Langiewicza. Kościuszkę traktowano początkowo z rezerwą, z 

powodu jego walk z Rosjanami
344

. Jednak, kiedy J. Putrament zaproponował umieszczenie na 

sztandarze napisu: „Za wolność Waszą i naszą”, skojarzono to z historią powstań 

narodowych, a następnie z przywódcą pierwszego z nich i uznano, iż na rzecz Kościuszki 

                                                 
340

 Stanisław Jaczyński, Bitwa pod Lenino z perspektywy półwiecza, [w:] Wojsko Polskie na froncie 

wschodnim…, s. 47. 
341

 S. Zwoliński, Wojsko Polskie narzędziem…, s. 132–133. Liczba ta nie jest pewna – Cz. Grzelak 

podaje liczbę 3.755 żołnierzy, którzy zdezerterowali z 2 armii do 20 października 1944 r.; por.: Wychowanie 

wojskowe w ludowym WP 1943–1945, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1987, nr 4(122), s. 16. Jednak zwraca 

przy tym uwagę, iż w liczbie zgłaszanych dezercji może być wiele samowolnych oddaleń, z których żołnierze po 

pewnym czasie wracali; stąd też liczba faktycznych dezercji może być niższa. 
342

 Jej autorem był Marceli Skałkowski (1818–1846), poeta i działacz niepodległościowy. 
343

 E. Stefaniak, dz. cyt., s. 87. 
344

 Z. Berling zdaje się zapominać, że oprócz Jagiełły wszyscy wymienieni przez niego bohaterowie 

narodowi walczyli bądź spiskowali przeciwko Rosjanom. Dlaczego więc Kościuszko miałby wzbudzać większą 

niechęć działaczy ZPP? Tego Z. Berling nie wyjaśnia. Por.: dz. cyt., s. 68. 



78 

 

przemawia: „idea walki o wolność i niepodległość ludu polskiego, wspólna nam i 

Kościuszce”
345

. 

Jednak uczestnicząca wówczas w podejmowaniu najważniejszych decyzji najbliższa 

współpracowniczka W. Wasilewskiej, J. Broniewska, przedstawia to inaczej. W jej ujęciu 

wszystko przebiegło bez większych kontrowersji. Oto, gdy Alfred Lampe stwierdził, iż będzie 

to pierwsza dywizja, pozostali dopowiedzieli „prawie chórem”, że: „Imienia Tadeusza 

Kościuszki”
346

. Jedynie słowo „prawie” sugeruje, że jednak były jakieś opinie odmienne. 

Sama W. Wasilewska tak pisze o wyborze Kościuszki na patrona 1 dywizji: 

„Wzięliśmy na patrona naszej pierwszej wojskowej jednostki właśnie jego – żołnierza bez 

skazy, bojownika wolności, tułacza, wodza w sukmanie, wiernego do śmierci, tego, co sobie 

naprawdę nową, naprawdę wolną Polskę wymarzył”
347

. 

Niewątpliwie jednak osoba Kościuszki miała pewne „fory”. Przecież od lipca 1941 r. 

działała w Moskwie rozgłośnia radiowa polskich komunistów im. Tadeusza Kościuszki. 

Jeszcze ciekawsze, że według E. Kospath-Pawłowskiego inicjatorem przyjęcia 

większości patronów była strona… radziecka
348

. Najwyraźniej Stalinowi nie przeszkadzało, 

że są wśród nich ludzie, którzy niegdyś bili Rosjan. A może nawet sprawiało mu to jakąś 

przewrotną satysfakcję? 

Siłą sprawczą dokonywania wyboru patronów dla jednostek formującego się w ZSRR 

polskiego wojska „ludowego” był aparat polityczny
349

. 

Na patronów poszczególnych jednostek w rozbudowujących się PSZ w ZSRR, a 

później w Wojsku Polskim, przyjęto, oprócz Kościuszki, także innych bohaterów narodowych 

– uczestników ruchów niepodległościowych, np.: Jana Henryka Dąbrowskiego (2 dywizja 

piechoty), Jana Kilińskiego (4 dywizja piechoty), Romualda Traugutta (3 dywizja piechoty), 

Józefa Bema (1 Brygada Artylerii Armat). Nietrudno zauważyć, że wszyscy oni walczyli 

przeciw Rosji. W dodatku, okres aktywności wojennej i niepodległościowej wszystkich 

przypadł na czas rozbiorów (których głównym uczestnikiem była Rosja) i pierwsze 

dziesięciolecia po rozbiorach, kiedy to Rosja stała się strażnikiem porozbiorowego status 

quo
350

. 
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 Tamże. 
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 J. Broniewska, dz. cyt., s. 84. 
347

 W. Wasilewska, Zjednoczyło ich umiłowanie kraju i wolności, [w:] Z piastowskim orłem. 

Wspomnienia współtwórców i dowódców ludowego Wojska Polskiego, Warszawa 1984, s. 149. 
348

 E. Kospath-Pawłowski, dz. cyt., s. 58. 
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 Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej…, s. 845. 
350

 Wykorzystywanie niektórych wielkich postaci polskiej historii przez lewicę komunistyczną miało 

zresztą dłuższe tradycje. Patronem polskich bojowników w Hiszpanii był Jarosław Dąbrowski. Podczas II wojny 

pierwszy oddział Gwardii Ludowej przybrał imię Stefana Czarnieckiego; kolejne: Waleriana Łukasińskiego, 

Zawiszy Czarnego, Bartosza Głowackiego, Józefa Bema, Jarosława Dąbrowskiego, Ludwika Waryńskiego. 

Nietrudno zauważyć, że na siedem nazwisk pięć należało do osób walczących przeciw Rosjanom lub przez nich 

represjonowanych. Tak więc i w organizacji zbrojnej PPR bohaterowie walk z caratem cieszyli się szczególnym 

uznaniem. Marian Spychalski, wspominając okoliczności powstania pierwszego oddziału Gwardii Ludowej, 

napisał, co następuje: „Pierwszy oddział partyzancki musiał otrzymać imię znanego i szanowanego przez 

pokolenia bohatera. Wspólnie z kierownictwem partii doszliśmy do wniosku, że właściwym będzie nadanie 

oddziałowi imienia Stefana Czarnieckiego. Sylwetka tego hetmana zawiera pewien koloryt plebejski. 

Organizował partyzantkę do walki ze Szwedami w oparciu o chłopstwo i podjął walkę zbrojną z najeźdźcą”; 

por.: M. Spychalski, Początek walki. Fragmenty wspomnień, Warszawa 1983, s. 45. 
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Co ciekawe, patronem 2 dywizji został wprawdzie Dąbrowski, ale nie Jarosław, jak 

można byłoby się spodziewać wobec faktu, iż był on patronem polskich uczestników wojny w 

Hiszpanii i jednego z oddziałów Gwardii Ludowej, lecz Jan Henryk, twórca Legionów. 

Niewątpliwie stanowiło to wyraźny sygnał, że armia polska w ZSRR ma być tym samym, co 

niejednokrotnie już w polskiej historii powstające wojska na obczyźnie. Ponadto, to z 

Legionami związane było powstanie i rola hymnu Jeszcze Polska nie zginęła, który stanowił 

także w Sielcach niezwykle ważny element eksponowania polskości powstających oddziałów 

zbrojnych. 

Do nieco innej kategorii należy zaliczyć zbiorowego patrona 1 Warszawskiego Pułku 

Czołgów im. Bohaterów Westerplatte (później brygady tegoż imienia). Był to zresztą jedyny 

wówczas przypadek odwołania się do wzorca osobowego (co prawda jednak zbiorowego) o 

proweniencji rodem z II Rzeczypospolitej. 

Nadawanie jednostkom imienia patronackiego odbywało się uroczyście. Na przykład, 

4 dywizja piechoty otrzymała imię J. Kilińskiego w 150 rocznicę wybuchu insurekcji 

warszawskiej, 17 kwietnia 1944 r., z rozkazu dowódcy Armii Polskiej w ZSRR
351

. 

Poszukiwanie polskich patronów dla jednostek przerwała późniejsza praktyka 

nadawania – na wzór radziecki – przydomków związanych z nazwami zdobywanych miast 

czy regionów geograficznych, gdzie toczono walki, np.: „Kołobrzeski”, „Pomorski”, 

„Drezdeński”, „Berliński” itp.
352

 Nadawanie związkom taktycznym imion bohaterów polskiej 

historii zarzucono w drugiej połowie 1944 r. i nie powrócono do tego zwyczaju już do końca 

wojny. 

Słowem-kluczem, według którego kwalifikowano bohaterów godnych tego, by ich 

imiona nosiły jednostki nowo powstającego „ludowego” wojska, była „demokracja”. Jednak 

ten termin, odmieniany przez wszystkie możliwe przypadki, bywał rozumiany dość osobliwie. 

W. Grosz, oficer kulturalno-oświatowy, późniejszy pierwszy szef GZPW WP, pisał w maju 

1943 r.: „wierzymy, że nie zawstydzimy sztandarów demokracji polskiej, okrytych od półtora 

wieku chwałą w tak wielu bitwach”
353

. Tak długi rodowód polskiej „demokracji” to 

ciekawostka. Z drugiej strony, to akurat tyle, aby nie objąć tym terminem systemu 

politycznego znacznie bardziej demokratycznego niż dziewiętnastowieczny, ale za to 

potępianego przez komunistów za doprowadzenie I Rzeczypospolitej do upadku – złotej 

wolności szlacheckiej. 

Równie dużą dozę pikanterii, co patroni wsławieni walką z Rosjanami, dodawał 

sieleckiemu obozowi obyczaj śpiewania podczas apeli Roty napisanej przez Marię 

Konopnicką
354

. Wzniosłe słowa: Nie rzucim ziemi skąd nasz ród w ustach ludzi pochodzących 

z terenów, które zostały zagarnięte przez ZSRR i o których już było wiadomo, że do Polski 
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nie wrócą, brzmiały surrealistycznie
355

. Choć z pewnością przeważał nad tym antyniemiecki 

wydźwięk tekstu: Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz… 

Te sprzeczności były niewątpliwie solą w oku ortodoksyjnych komunistów, którzy 

tylko czekali, by zweryfikować polską historię w duchu „nowego ładu”. Miało to polegać na 

usunięciu z niej tego wszystkiego, co nie pasowało do „linii politycznej”. Dlatego też podczas 

szkolenia politycznego w 1 dywizji: „Nie przyjęto […] bezkrytycznie całej spuścizny 

historycznej. Ze względu na nowe polityczne kryteria zachodziła konieczność dokonania w 

niej selekcji wartości ideowych, moralnych i społeczno-politycznych. W oparciu o te 

przesłanki komuniści polscy, kierujący pracą polityczną, dokonywali takiego doboru faktów i 

wydarzeń historycznych, które szczególnie wiązały się z potrzebami walki 

narodowowyzwoleńczej. Eksponowano więc wojny sprawiedliwe zwłaszcza w obronie ziem 

położonych nad Odrą i Bałtykiem. Wiele miejsca poświęcono tradycjom walk 

narodowowyzwoleńczych XIX wieku, tradycjom walki wielu pokoleń bojowników o 

wyzwolenie narodowe i społeczne”
356

. 

I jeszcze: „Polska Partia Robotnicza musiała dokonać, jako partia rewolucyjna 

kierująca się marksistowsko-leninowską nauką, istotnych weryfikacji tradycji narodowych. 

[…] Linia ciągła tradycji rodzimych, do jakich sięgnęło ludowe wojsko w patriotycznym 

wychowaniu prowadzi od Kościuszki […] poprzez bohaterów powstań narodowych do 

wybitnych postaci polskiego ruchu robotniczego i bohaterów z lat ostatniej wojny 

wywodzących się z ludowego wojska. I nie chodziło jedynie o nawiązanie do tradycji 

militarnych, wojskowych, orężnych. Było to i jest jednocześnie nawiązaniem do wartości 

społecznych, do postępowej myśli politycznej. Nie jest to kontynuacja legend i mitów, ale 

realnych wartości, które tworzyły postęp nie tylko w znaczeniu czysto wojskowym, ale i 

społecznym. Sny o potędze i mocarstwowości zostały zastąpione autentycznymi wartościami 

wojskowo-politycznymi. W tym chyba zamyka się głęboki sens weryfikacji dokonanej przez 

siły lewicy i znaczenie oparcia się ludowego wojska na postępowym i rewolucyjnym nurcie 

historii, który w konsekwencji prowadził do Polski Ludowej, do socjalizmu”
357

. 

Wobec programowego potępiania niemal wszystkiego, co wiązało się z II 

Rzeczpospolitą, dziwić może data złożenia przysięgi przez żołnierzy 1 korpusu: 11 listopada 

1943 r., a zatem w Święto Niepodległości
358

, związane przecież ze znienawidzoną przez 

komunistów osobą Józefa Piłsudskiego. Jednak można to wytłumaczyć po pierwsze faktem, 

że odzyskanie niepodległości oznaczało wówczas likwidację wojennej okupacji niemieckiej, a 

po drugie – tym, że zdaniem komunistów najważniejszą rolę w odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości odegrała bolszewicka deklaracja o samostanowieniu narodów Rosji. Tak więc, 
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odpowiednio interpretując fakty (a na tym przecież polegała rola pionu kulturalno-

oświatowego) można było uznać święto 11 listopada za antyniemieckie. Wpisywało się ono 

zatem w jedną z najistotniejszych wówczas tendencji propagandowych – zaszczepianie i 

podsycanie w żołnierzach nienawiści ku niemieckiemu najeźdźcy. 

Jesień roku 1943 była pod tym względem znamienna. Jednocześnie bowiem 

świętowano w Sielcach trzy rocznice: rewolucji październikowej, Święto Niepodległości oraz 

rocznicę powstania listopadowego. Pogodzenie tych, jakże różnych, tradycji stanowiło 

niewątpliwie duże wyzwanie dla aparatu politycznego. Tym bardziej, że obchodzono je 

wszystkie (można rzec – kompleksowo) pod hasłem „przyjaźni polsko-radzieckiej”. 

Akcję przygotowawczą do podwójnego święta (7 listopada – rocznica rewolucji 

październikowej i 11 listopada – Święto Niepodległości) prowadziła gazeta „Zwyciężymy”, 

publikując cykl artykułów, w których starano się uzasadnić pomysł połączenia tych 

obchodów. O rodzaju argumentów, wysuwanych we wstępniakach „Zwyciężymy”, najlepiej 

świadczy fragment, w którym autor deklaruje, iż przysięgę na dochowanie wierności 

sojuszniczej Związkowi Radzieckiemu: „złożymy właśnie w Dzień Niepodległości i 

Odrodzenia Polski, w dowód naszej głębokiej wiary, iż niepodległość naszą i szczęście 

przyszłych pokoleń oprzeć chcemy na przyjaźni i braterstwie z wielkim Związkiem 

Radzieckim”
359

. 

O ile jednak z lipcowej przysięgi 1 dywizji uczyniono wielkie wydarzenie 

propagandowe, o tyle przysięga 2 i 3 dywizji, która miała miejsce 11 listopada 1943 r., miała 

znacznie skromniejszą oprawę. W składzie delegacji ZPP zabrakło W. Wasilewskiej. Z gości 

zagranicznych (nie licząc dziennikarzy) obecny był jedynie attaché wojskowy Francji i 

działacze komunistyczni z Czechosłowacji
360

. 

 

 

1.2. Pogadanka w służbie 
propagandy 

 

Nie ulega wątpliwości, że najbardziej nośnym symbolem, jakim posługiwano się w 

propagandzie podczas formowania polskich jednostek w ZSRR, była tradycja Grunwaldu. 

Była ona narzędziem bardzo poręcznym w ówczesnej sytuacji. Służyła nie tylko podsycaniu 

nienawiści do Niemców – co wydaje się oczywiste – ale także umacnianiu przyjaźni polsko-

radzieckiej – czego oczywistość jest już niewątpliwie mniejsza. Otóż, wykorzystując fakt, że 

w bitwie grunwaldzkiej po stronie polsko-litewskiej walczyły trzy chorągwie smoleńskie, 

przedstawiano to jako wczesny przejaw tradycji walki ze wspólnym wrogiem
361

. 
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Tak uczyniono w pogadance przygotowanej przez wydział kulturalno-oświatowy 

specjalnie na okazję złożenia przysięgi przez 1 dywizję, pt. Grunwald wskazuje drogę do 

zwycięstwa
362

. 

Głównym założeniem pogadanki było uczynienie paraleli między walką Polaków z 

Krzyżakami (i ogólnie z zaborczością niemieckich feudałów), a przyszłą walką 

kościuszkowców z hitlerowcami. Zgodnie z jednym z głównych celów wychowania 

politycznego – utrwalaniem akceptacji dla polsko-radzieckiej „przyjaźni” – w treści 

konspektu akcentowano „sojusz narodów słowiańskich”, dzięki któremu pokonano 

Krzyżaków i dzięki któremu zostanie pokonana III Rzesza. Podkreślano „braterstwo broni z 

pułkami smoleńskimi”, które zostanie odnowione w braterstwie broni z Armią Czerwoną
363

. 

W podobnym duchu pisał rok później, w gazecie „Zwyciężymy”, zastępca dowódcy 

Armii Polskiej w ZSRR ds. polityczno-wychowawczych gen. bryg. A. Zawadzki: 

„Popularność rocznicy zwycięstwa nad zakonem krzyżackim płynie ze zdrowego instynktu 

narodowego. Instynkt ten wskazuje nam rzeczywistego wroga – Niemca. […] Wielkość 

rocznicy grunwaldzkiej polega na tym, że wówczas po raz pierwszy nastąpiło wiekopomne 

zjednoczenie świata słowiańskiego”
364

. Co ciekawe, autor wymienia wśród Słowian, 

walczących pod Grunwaldem, Białorusinów i Ukraińców, które to nacje nie były jeszcze 

wówczas ukształtowane, a nawet – Litwinów! 

W okresie tworzenia PSZ w ZSRR większość odwołań historycznych odnosiła się do 

dziejów walk z Niemcami, Krzyżakami i Prusakami. Podsycaniu nienawiści do Niemców 

służyło podkreślanie: „że odradzające się Wojsko Polskie nawiązuje do tradycji narodowych 

Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Łokietka, Grunwaldu, […] 

wielowiekowych zmagań z naporem germańskim […]”
365

. 

To antyniemieckie nastawienie pozostało aktualne praktycznie przez cały okres 

istnienia LWP. Zwycięstwo pod Grunwaldem, będące sztandarowym symbolem wojska 

„ludowego” już od samych jego początków
366

, darzono niezmienną estymą. Jeszcze wiele lat 
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później pisano, iż zwycięstwo zostało odniesione wspólnym wysiłkiem: „sprzymierzonych 

wojsk polsko-litewsko-ruskich”
367

. 

Innym kluczowym okresem polskiej historii, do którego odwoływano się od początku 

formowania 1 dywizji, było państwo pierwszych Piastów i jego walki z „naporem 

germańskim”. Pierwsza pogadanka na ten temat nosiła tytuł Niemcy – odwieczny wróg narodu 

polskiego
368

. Jednak zagadnienia militarne zostały w niej potraktowane nader ogólnikowo, a 

całość służyła raczej podsyceniu nienawiści do Niemców, niż kultywowaniu tradycji 

wojennych. Temat ten ulegał później rozmaitym modyfikacjom, jednak jego sednem 

pozostały zmagania zbrojne u polskich granic zachodnich w okresie piastowskim
369

. 

Nasilenie propagandy związanej z okresem wczesnopiastowskim polskiej historii 

nastąpiło w przededniu i w okresie przełamywania Wału Pomorskiego przy udziale 1 armii 

WP. Zgodnie z zarządzeniem szefa Zarządu Polityczno-Wychowawczego 1 AWP aparat 

polityczno-wychowawczy otrzymał za zadanie popularyzowanie praw Polaków do ziem nad 

Bałtykiem
370

. Gazeta frontowa 1 armii, „Zwyciężymy”, pisała o „starym historycznym szlaku 

Chrobrych i Krzywoustych” jako drodze do potęgi państwa. 

Należy jednak zaznaczyć, że już rok wcześniej, na przełomie lutego i marca 1944 r., 

wprowadzono do programu zajęć politycznych tematy związane z ziemiami nad Bałtykiem: 

Walka o Bałtyk
371

 oraz O szeroki dostęp do Bałtyku
372

. W ówczesnej sytuacji omawianie tych 

zagadnień służyło przede wszystkim przekonaniu żołnierzy do korzyści płynących dla Polski 

z rezygnacji ziem na wschodzie na rzecz nowych nabytków na zachodzie i północy. Dlatego 

główny nacisk kładziono na aspekt gospodarczy związany z posiadaniem 

kilkusetkilometrowego wybrzeża morskiego. Wyjaśniano znaczenie gospodarki morskiej, 

podając jako przykład Gdynię i jej rolę w międzywojennym handlu zagranicznym kraju. 

Wszystko przesycał, rzecz jasna, pierwiastek patriotyczny przejawiający się w mówieniu o 

„powrocie” na te ziemie i o „polskości” Pomorza, Mazur czy Warmii. 

Po osiągnięciu Odry pogadanki polityczno-wychowawcze koncentrowały się często na 

osobach Mieszka I, zwycięzcy spod Cedyni, i Bolesława Chrobrego, który wedle legendy 

wbijał w dno Odry żelazne słupy graniczne. Budziło to, co prawda, sceptycyzm żołnierzy, 

którzy wątpili, czy w ówczesnych warunkach było to możliwe, lecz sama idea zaznaczenia w 

ten sposób granicy Polski znajdowała powszechne poparcie. 

Toteż już w lutym 1945 r. rozpoczęło się wbijanie słupów granicznych w brzeg Odry. 

Jako pierwszy uczynił to 6 samodzielny batalion pontonowo-mostowy. Później dokonały tego 

inne jednostki. W. Muś wspomina, że jego pułk miał specjalnie w tym celu przygotowany 

słup, który wożono ze sobą w oczekiwaniu na chwilę, kiedy jednostka dotrze do Odry. Tak 

też się stało 13 kwietnia. Słup, wyciosany z pnia dębowego, z wymalowanym białym orłem 
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na czerwonym tle i napisem „Rzeczpospolita Polska”, został wbity we wschodni brzeg Odry, 

tuż przy lustrze wody
373

.  

Tematy innych pogadanek obracały się w zasadzie wokół kilku postaci polskiej 

historii wojskowej, które funkcjonowały w PSZ w ZSRR jako patroni jednostek. Spośród 

nich, przywoływanie nazwiska Stefana Czarnieckiego było ideologicznie neutralne, ponieważ 

walczył ze Szwedami, a więc przeciwnikiem nie mającym współczesnych konotacji. 

Inaczej rzecz się miała w odniesieniu do kultywowania tradycji powstań narodowych. 

Głównym przeciwnikiem była wówczas Rosja, co mogło być politycznie niezręczne, jednak 

znaleziono na to sposób. Ponieważ nie można było zrezygnować całkowicie z przywoływania 

tradycji powstańczych, podkreślano, że była to Rosja carska, zaprzeczając jakiejkolwiek 

ciągłości między nią a Rosją Radziecką i ZSRR. Dopiero później rozpoczną się starania o 

usunięcie ze społecznej pamięci wszelkich konfliktów (zwłaszcza zwycięskich) ze 

wschodnim sąsiadem. 

Na rocznicę powstania listopadowego przygotowano pogadankę pt. Powstanie 

Listopadowe
374

, jej treść jednak nie zawierała odniesień do oręża polskiego. Głównym celem 

pogadanki było zdemaskowanie reakcyjności polskiej emigracji na Zachodzie i jej 

negatywnej roli, sprzecznej z interesami narodu i „ludu pracującego”. 

Wcześniej jeszcze, 15 sierpnia, obchodzono Święto Żołnierza – przedwojenne święto 

związane z uczczeniem rocznicy bitwy z wojskami radzieckimi w roku 1920 (tzw. cudu nad 

Wisłą). Podczas uroczystości przemawiała W. Wasilewska, akcentując bohaterstwo polskiego 

żołnierza w roku 1920, choć – czego nie omieszkała podkreślić – w niepotrzebnej wojnie. 

W. Muś ocenia, że: „Większość żołnierzy przyjęła uroczystości z zadowoleniem. 

Święto wyraźnie podkreślało naszą odrębność, nawiązywało do tradycji przedwojennej”
375

. 

W styczniu 1944 r. obchodzono rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Wydział 

polityczno-wychowawczy korpusu przygotował pogadankę, pt. Powstanie Styczniowe. Jej 

sednem było uwypuklenie różnic między polityką „białych” i „czerwonych”. W pułkach 

odbywały się apele, śpiewano Rotę. Pamięć o powstaniu połączono z uczczeniem pamięci 

poległych żołnierzy 1 dywizji oraz partyzantów, którzy zginęli w okupowanym kraju
376

. 

Jeszcze większych łamańców propagandowych niż rocznica Nocy Listopadowej czy 

powstania styczniowego wymagało odpowiednie przygotowanie żołnierzy do święta 

Konstytucji 3 Maja w 1944 r. Obchody przeprowadzono na szczeblu pułków; w dywizjach i 

brygadach odbyły się uroczyste akademie, natomiast centralna akademia miała miejsce 2 

maja w świetlicy sztabu armii. Wszystkie te uroczystości przebiegały pod hasłem walki z 

„nową Targowicą”, czyli rządem w Londynie, który miał reprezentować interesy: „tych 

samych grup magnackich, które przy pomocy caratu obaliły Konstytucję 3 Maja i zgubiły 

Polskę”
377

. 

Nawiązaniem do tradycji znanej także w II Rzeczypospolitej były zaślubiny z 

Bałtykiem. W lutym 1920 r. gen. Józef Haller wrzucił do morza złoty pierścień na znak 
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odzyskania przez Polskę dostępu do morza. Podobne ceremonie odbyły się w marcu 1945 r. 

po zdobyciu Wału Pomorskiego. Najważniejsza miała miejsce 18 marca w Kołobrzegu. 

Była to jednak ceremonia sięgająca czasów I Rzeczypospolitej. Po raz pierwszy 

odbyła się w czasach Zygmunta Starego i była wzorowana na uroczystościach celebrowanych 

w Wenecji. 

W roku 1945 instrukcję w sprawie zorganizowania zaślubin z morzem przygotowano 

w GZPW WP
378

. Określała ona rytuał, według którego miało się to odbyć. Nie nadano jednak 

temu aktowi charakteru centralnej uroczystości, lecz zaślubin miała dokonać z osobna każda 

jednostka walcząca w Kołobrzegu. Zdarzały się przypadki, że i poszczególni żołnierze 

dokonywali swych prywatnych ceremonii, wrzucając do morza złote obrączki. 

W oficjalnej ceremonii 18 marca, w której uczestniczył 1 samodzielny pułk 

moździerzy, użyto specjalnie przygotowanych flag państw sojuszniczych, którymi 

udekorowano wybrane miejsce, a także flag polskich oraz polskiej bandery wojennej, którą, z 

braku jakiegokolwiek masztu, zawieszono na drzewie. 

Po chóralnym wygłoszeniu tekstu ślubowania przed front pułku wystąpił poczet 

sztandarowy oraz wybrany żołnierz. Weszli następnie do morza, chorąży zanurzył sztandar w 

wodzie, a żołnierz rzucił złoty sygnet z wygrawerowanym orzełkiem. Uroczystość zakończyła 

się odśpiewaniem Roty
379

. 

Elementy ceremoniału i obyczajowości żołnierskiej, wzorowane bądź nawiązujące do 

swoich odpowiedników z czasów II Rzeczypospolitej, funkcjonowały wówczas w rozmaitych 

formacjach wojskowych, a także w szkołach oficerskich, wzmacniając u podchorążych 

poczucie przynależności do wojska polskiego: „bez żadnych przymiotników”
380

. 

W ocenie wszakże F. Kusiaka wpływ modelu osobowego oficerów 

przedwrześniowych był niewielki i nie stanowił konkurencji względem modelu 

propagowanego przez lewicę komunistyczną. Jak pisze: „Jedynie niektórzy oficerowie 

promowani w latach 1943–1945 starali się naśladować styl bycia polskich żołnierzy 

zawodowych z okresu przedwojennego”
381

. 

Wydaje się jednak, że już w drugiej połowie 1943 r. ukształtowała się w aparacie 

kulturalno-oświatowym opinia, iż polskość nowego wojska została ostatecznie utrwalona w 

świadomości żołnierzy. Potwierdza to refleksja W. Sokorskiego, który napisał, iż: „Przysięga 

i manewry zamknęły problem polskiego charakteru naszej dywizji. Jej polskość nie 

przedstawiała już wątpliwości”
382

. 

W późniejszym okresie – wraz z rozrastaniem się wojska i przybywaniem nowych 

poborowych i ochotników – na pierwszy plan w pracy politycznej wysunęły się kwestie 

związane z bieżącą polityką: stosunek do rządu londyńskiego, sprawa granic itp. 

Przeświadczenie żołnierzy, iż są polskim wojskiem, niekoniecznie musiało być 

podzielane przez mieszkańców wyzwalanych ziem. Kierownictwo polityczne zdawało sobie z 

tego sprawę, toteż na początku czerwca 1944 r. opublikowano, a także rozpowszechniono za 

pomocą ulotek zrzucanych za linią frontu, Wezwanie Rady Wojennej Armii Polskiej w ZSRR 
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do rodaków w Kraju, w którym podkreślano z naciskiem: „Jesteśmy Armią narodu polskiego, 

przepojoną duchem tradycji Psiego Pola, Grunwaldu i powstań narodowych”
383

. 

Do odpowiadania na niewygodne pytania miał przygotować żołnierzy zestaw pytań i 

odpowiedzi przygotowanych przez Zarząd Polityczno-Wychowawczy Armii Polskiej w 

ZSRR na początku lipca. Konspekt ten nosił tytuł Z czym idziemy do Polski?
384

 Celem było 

„uzbrojenie żołnierzy w argumenty” wobec zrozumiałych wątpliwości mieszkańców 

wyzwalanych ziem. Powtarzano w nim, między innymi, że armia „ludowa” jest armią 

narodową, a nie częścią Armii Czerwonej. 

Nie zaniedbując niczego, co mogłoby pomóc w pozyskaniu przychylności Polaków, 

postanowiono podczas postoju armii na Wołyniu powrócić do przedwojennego zwyczaju 

salutowania dwoma palcami. Dotychczas, od maja 1943 r., czyniono to całą dłonią. 

 

 

1.3. Tematyka historyczna w szkoleniu politycznym 
do 1947 r. 

 

Przed rokiem 1947 szkolenie polityczne w „ludowym” wojsku prowadzono w oparciu 

o tematy przygotowywane na okresy dwumiesięczne
385

. 

Na 63 konspekty pogadanek, opracowane przez GZPW WP w roku 1945, 8 odnosiło 

się do dawnych tradycji oręża polskiego: W rocznicę powstania styczniowego; O szeroki 

dostęp do morza; W 151 rocznicę powstania kościuszkowskiego 24 III 1794–24 III 1945; W 

134 rocznicę Konstytucji 3 Maja; Grunwald 1410 – Berlin 1945; Słowianie; Powstanie 

listopadowe; Powstanie i budowa państwa polskiego w walce z Niemcami
386

. 

W roku 1946 GZPW WP wydał tylko 31 konspektów pogadanek, z których jedynie 

dwa dotyczyły przeszłości militarnej Polski od początków państwowości do powstania 

styczniowego: Odrodzone Wojsko Polskie dziedzicem wielkiej tradycji oręża polskiego; 

Powstanie listopadowe
387

. 

Ogólnie mówiąc, przed rokiem 1947 tematy pogadanek historycznych w ramach 

szkolenia politycznego miały najczęściej charakter okolicznościowy i były związane z 

rozmaitymi rocznicami
388

. 

Podczas wojny treść programów szkolenia politycznego była ściśle dostosowana do 

założeń i dyrektyw kolejnych politycznych organów zwierzchnich „ludowego” wojska. We 

wszystkich programach znajdowały się tematy poruszające wybrane zagadnienia z historii 

Polski. Ich dobór wynikał z dwóch przesłanek: wychowania żołnierzy w duchu nienawiści do 

Niemców oraz w duchu przyjaźni z ZSRR i braterstwa broni z Armią Czerwoną. 
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W drugiej połowie roku 1944 szczegółowe wytyczne do codziennej pracy oficerów 

polityczno-wychowawczych były opracowywane przez GZPW WP bądź też powstawały jako 

uchwały KC PPR
389

. 

To w okresie wojny, do roku 1945, ukształtował się kanon tradycji militarnych i 

wartości patriotycznych zaimplementowanych do programów szkolenia politycznego, który 

pozostał – z pewnymi tylko korektami – podstawą wychowania politycznego do końca 

istnienia Sił Zbrojnych PRL. 

Dotyczy to w szczególności kilku grup zagadnień, z których pierwsza odnosi się – 

ujmując rzecz ogólnie – do formowania się państwa polskiego i walk Piastów z feudałami 

oraz władcami niemieckimi, a następnie z Krzyżakami. Związane z tym tematy nosiły różne 

tytuły, zasadniczo jednak poruszały te same problemy: Ekspansja niemiecka na ziemie 

słowiańskie. Grunwald
390

; Powstanie i działanie państwa polskiego w walce z Niemcami
391

; 

Powstanie i umocnienie państwa polskiego w walce z Niemcami
392

; Zakon Krzyżacki – 

czołówka niemczyzny na wschodzie. Grunwald – triumf jedności słowiańskiej
393

. 

Drugą grupą zagadnień należących do kanonu wychowania politycznego w 

„ludowym” wojsku stanowiły tematy związane z wojnami wschodnimi Rzeczypospolitej, 

przede wszystkim w XVII w. Tematy te nosiły podobnie sformułowane tytuły: Polityka 

parcia na wschód polskich feudałów. Ustępstwa wobec Niemców na Zachodzie
394

; Zgubność 

polityki parcia na ziemie niepolskie – na wschodzie 
395

; Polityka parcia na wschód i jej 

zgubność
396

; Zgubność polityki Polski parcia na wschód
397

; Zgubność polityki wschodniej i 

zdradziecka rola magnaterii
398

. 

Kolejna grupa zagadnień to XVIII-wieczny upadek polityczny i militarny Polski oraz 

spóźnione próby reform. W programach szkoleń politycznych można znaleźć takie tematy, 

jak: Zdradziecka rola magnaterii w dziejach Polski, Światła i cienie Konstytucji 3 maja, 

Reformatorzy Polski XVIII wieku
399

; Rola magnaterii i walka z Konstytucją 3 maja
400

; 

Zdradziecka rola magnaterii w dziejach Polski
401

; Reformatorzy Polski XVIII wieku. 

Konstytucja 3 maja. Targowica oraz Przyczyny upadku Polski w XVIII wieku. Prusy 

organizatorem rozbioru
402

. 

Samodzielnym tematem niemal we wszystkich programach nauczania politycznego 

było powstanie kościuszkowskie, a zwłaszcza osoba jego przywódcy, np.: Tadeusz 
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Kościuszko – bojownik o demokrację Polską
403

; Tadeusz Kościuszko
404

; Tadeusz Kościuszko – 

demokrata, bohater narodowy
405

. 

Okres między powstaniem kościuszkowskim a powstaniem listopadowym omawiano 

w programach szkolenia politycznego w okresie formowania PSZ w ZSRR przede wszystkim 

pod kątem zaprezentowania historii Legionów Polskich i sylwetki ich twórcy: Legiony 

Dąbrowskiego
406

; Henryk Dąbrowski – twórca Legionów, bohater walki narodowej z 

Niemcami
407

; Henryk Dąbrowski – twórca Legionów
408

. Niemal całkowicie pomijano w 

programach okres napoleoński. 

W odróżnieniu od powstania kościuszkowskiego, XIX-wieczne zrywy 

niepodległościowe traktowano w programach szkoleń politycznych rozmaicie – w nielicznych 

przypadkach wyodrębniano powstanie listopadowe i powstanie styczniowe w osobne tematy, 

w większości zaś programów powstania służyły przede wszystkim za tło do przedstawienia 

określonej tezy, np. o walce między „siłami postępu” a „reakcją” w łonie powstańców bądź o 

współpracy polskich i rosyjskich rewolucjonistów. Przykładem osobnego omawiania 

powstania listopadowego może być temat Powstanie 1830–1831
409

. Omówienie obu powstań 

w ramach jednego tematu można znaleźć w wielu programach, np.: Sojusz demokracji 

rosyjskiej i polskiej
410

; Demokracja i reakcja w powstaniach narodowych
411

; Sojusz 

demokracji rosyjskiej i polskiego obozu wolnościowego oraz Demokracja i reakcja w 

powstaniach narodowych
412

. 

Jako osobny temat traktowano także niekiedy wydarzenia lat 1846 i 1848 na ziemiach 

polskich, np.: Powstanie 1846 i 1848 roku
413

. Zazwyczaj jednak mówiono o tym przy okazji 

szerszego spojrzenia na wydarzenia roku 1848 w Europie, w ramach obszernej tematycznie 

grupy zagadnień, jaką był udział Polaków w rewolucjach i walkach niepodległościowych 

innych narodów, np.: Polacy w walce o wolność ludów
414

. Tematy te należały niewątpliwie do 

najbezpieczniejszych z ideologicznego punktu widzenia. Do walki „Za waszą i naszą 

wolność” doskonale można było się odwoływać w dobie wojny światowej. Ujęcie tak ogólne 

miało także tę zaletę, że nie wymagało wchodzenia w niewygodne szczegóły. 

Okres historii militarnej Polski od zwycięstwa pod Grunwaldem do powstania 

kościuszkowskiego – a więc blisko cztery wieki – traktowany był nieomal jak nieistniejący. 

Niewątpliwie wiązało się to z jednym z najistotniejszych tematów szkolenia politycznego, 

który został wprowadzony do kanonu już podczas formowania 1 dywizji – tematu o zgubnej 

polityce polskiej magnaterii „parcia na Wschód”. W opinii propagandystów „ludowego” 
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Wojska Polskiego „parcie” to narodziło się w epoce jagiellońskiej i trwało do rozbiorów (a 

właściwie – rozbiory były skutkiem tej polityki). 

Ten rodzaj wybiórczego podejścia do polskich tradycji orężnych utrwalił się i 

przerodził w zasadę obowiązującą w całym okresie istnienia Sił Zbrojnych PRL. 

Charakterystycznym przykładem mogą być słowa autora propagandowej książeczki, pt. 20 lat 

ludowego Wojska Polskiego: „Tradycje wojskowe narodu polskiego sięgają głęboko w 

przeszłość. Chlubimy się walecznością wojów Mieszkowych i Bolesławowych, rycerzy spod 

Grunwaldu i żołnierzy Kościuszki, żołnierzy Legionów i uczestników powstań 

narodowych”
415

. Nietrudno zauważyć, że w tym wyliczeniu między rycerzami Grunwaldu a 

Kościuszką zieje blisko czterystuletnia przerwa, jakby w tym czasie Polacy nie prowadzili 

wojen, a co najmniej – nie zwyciężali. Wyjątek czyniono jedynie dla Stefana Czarnieckiego, 

uznając go w pewnym sensie za przywódcę ludowego, który porwał do walki ze Szwedami 

cały naród (co, w odniesieniu do walki z Niemcami, a później do walki o nowy ustrój, było 

przecież pragnieniem komunistów). 

Można się pokusić o stwierdzenie, iż komuniści zbudowali swoje wojsko na 

Grunwaldzie. Bitwa ta była w okresie tworzenia sił zbrojnych w ZSRR najszerzej 

wykorzystywanym symbolem wojskowym i patriotycznym. Jej pamięć służyła nie tylko 

podsycaniu nienawiści do Niemców, ale także przedstawiano ją jako wiekopomny przykład 

słowiańskiego współdziałania przeciwko wspólnemu wrogowi. Co więcej, była to bitwa 

zwycięska, umacniała więc także wiarę we własne siły. 

Z okresu wcześniejszego czerpano incydentalnie. Szczególną estymą darzono 

pierwszych Piastów, co oczywiście wiązało się z oczekiwanymi nabytkami terytorialnymi na 

północy i zachodzie. Po Krzywoustym w zasadzie następowała przerwa i trwałaby zapewne 

do schyłku XVIII w., gdyby nie dwa epizody: świetne zwycięstwo pod Grunwaldem oraz 

walka ze szwedzkim Potopem. 

„Parcie na Wschód”, jako jeden z tematów pogadanek politycznych, można nawet 

uznać za przykład szukania swego rodzaju tradycji  n a j g o r s z y c h  w polskiej 

wojskowości. Na przykład, pogadanka pt. Zgubność „orientacji na wschód” w dziejach 

Polski
416

 nie propagowała znakomitych zwycięstw pod Orszą czy Kłuszynem. Pomijała je 

milczeniem, ale milczeniem znaczącym. Potępiała bowiem wszelkie działania 

Rzeczypospolitej u swych granic wschodnich, a tym bardziej działania militarne. 

 

 

2. Szkolenie polityczne od roku 1947 
 

Programowe szkolenie polityczne w nowym kształcie rozpoczęto w 1947 r., kiedy 

opracowano pierwszy, dwuletni program, a w roku 1948 wydano do niego pierwszy 

podręcznik. Po przedwczesnym zaprzestaniu realizowania programu i wycofaniu 

podręcznika, przez kilka miesięcy organizowano szkolenie w oparciu o doraźnie 

przygotowywane przez GZPW WP programy i konspekty obejmujące zagadnienia 
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o charakterze bieżącym. Jesienią 1949 r. podjęto na nowo systematyczne szkolenie 

programowe, w oparciu o zmieniony program z roku 1947. 

Na każdy program szkolenia politycznego składało się kilka cykli tematycznych. 

Zagadnienia związane z historią Polski i dziejami polskiego oręża tworzyły cykl historyczny. 

Znajdował się on we wszystkich kolejnych programach szkolenia, lecz ulegał zmianom. Nie 

zmieniał się wszakże z każdym nowym programem, zdarzały się bowiem kilkuletnie okresy 

obowiązywania tego samego cyklu, pomimo zmiany programu. Kiedy następowała zmiana 

cyklu historycznego, zmieniał się jego tytuł, a także często treść poszczególnych tematów. 

Wydawano do niego też nowe materiały szkoleniowe bądź – rzadziej – nowy podręcznik. 

Ostatni cykl historyczny obowiązywał w latach 1986–1989, a ostatnim wydanym na jego 

potrzeby opracowaniem był podręcznik z 1986 r. 

W okresie powojennym szkolenie polityczne prowadzono w oparciu o programy i 

wytyczne szefa GZPW WP (następnie – GZP WP). Od końca lat 50. wytyczne były 

wydawane drukiem, w formie broszur zawierających również programy szkolenia 

politycznego. Między rokiem 1958 a 1974 wydawanie i publikowanie wytycznych oraz 

programów było prowadzone systematycznie. Rok 1974 stanowił pewną cezurę (do tego roku 

obowiązywały wytyczne i programy wydane w roku 1972). Zaprzestano po nim publikowania 

wytycznych i programów w jednym wydawnictwie. Co więcej, wytyczne szefa GZP WP w 

sprawie działalności szkoleniowo-propagandowej ukazały się jeszcze tylko dwukrotnie: w 

roku 1975, a następnie dopiero w roku 1982 i obowiązywały do końca istnienia Sił Zbrojnych 

PRL
417

. Do roku 1979 wydawano jeszcze w formie druków zwartych programy szkolenia 

politycznego. Po tej dacie programy były rozsyłane do jednostek i dokonywało się to 

niejednokrotnie z opóźnieniem, już w trakcie trwania roku szkoleniowego. 

Programy szkolenia politycznego opracowywano w GZP WP na różne okresy czasu. 

Pierwszy program, opracowany w roku 1947, był programem dwuletnim. Następne 

opracowywano na okresy krótsze (zasadniczo na rok), ale istniały wyjątki, jak w roku 1951, 

kiedy przygotowano plan na trzy lata. Począwszy od roku 1964 do roku 1974 żaden z planów 

nie ograniczał się do roku, ale obejmował dwa lub trzy lata. Następnie, na rok 1975, 

powrócono do programu rocznego, ale już w 1977 r. opracowano program dwuletni. W latach 

80. programy również miały zróżnicowaną długość. 

W roku 1956 nastąpił pierwszy znaczący przełom w sposobie postrzegania przez 

aparat polityczny swojej roli wychowawczej w wojsku. Ferment ideologiczny w GZP WP 

dotyczył sposobów prowadzenia pracy wychowawczej, ale przede wszystkim – treści, jakie 

chciano przekazać żołnierzom. Zwracano uwagę na konieczność odejścia od prostej 

propagandy „sloganowej” i potrzebę wychowywania żołnierzy w oparciu o szerszą wiedzę o 

historii narodu i polskich tradycjach wojskowych. 

W latach sześćdziesiątych pojawiły się próby „odbrązowienia” powstań narodowych, 

zanegowania celowości wojskowej, politycznej i społecznej owych „romantycznych 

porywów”. W kręgach partyjno-politycznych ortodoksów w „ludowym” Wojsku Polskim 
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odebrano to jako zamach na podstawy wychowania patriotycznego żołnierzy. Jak pisano w 

roku 1972: „Sprzymierzone siły rewizjonizmu i syjonizmu przypuściły atak na nasze tradycje 

narodowe, usiłując zanegować sens zbrojnego wysiłku narodu w walce o niepodległość”
418

. 

Dlaczego uznano to za zagrożenie? Odpowiedź daje to samo opracowanie: „Próbowano 

wypaczyć treść narodową i społeczną tego łańcucha historycznych dokonań, który przez 

prawie 200 lat dominował w naszej przeszłości, był nurtem wiodącym i w konsekwencji 

doprowadził do Polski Ludowej”
419

. 

Zatem, uderzając w tradycje powstańcze, uderzano w tradycje najlepsze – te, które 

starannie wyselekcjonowano z tysiącletniego okresu polskiej wojskowości – stanowiące 

podstawę wychowania patriotycznego żołnierzy Sił Zbrojnych PRL. 

Charakter, założenia i cele pracy politycznej w „ludowym” wojsku ulegały zmianom. 

Istotny wpływ miały w tym kontekście Narady Ideologiczne Sił Zbrojnych PRL, 

organizowane od 1973 r. Każda z czterech narad (w latach: 1973, 1975, 1978 i 1982) 

poświęcona była pracy ideologiczno-politycznej w określonej sytuacji wewnętrznej i 

międzynarodowej. Trzecia z kolei, z 22 czerwca 1978 r., koncentrowała się na patriotycznym 

i internacjonalistycznym wychowaniu żołnierzy w nowej sytuacji militarnej i politycznej na 

świecie i w kraju
420

. IV Narada Ideologiczna Sił Zbrojnych PRL, która odbyła się w dniach 

19–20 listopada 1982 r. (była to ostatnia tego rodzaju narada), stała się punktem wyjścia do 

zmiany programów szkolenia politycznego wszystkich grup wojska. 

Przygotowywane w GZP WP programy szkolenia politycznego miały określoną 

strukturę wynikającą ze struktury stanów osobowych wojska. W odniesieniu do żołnierzy 

służby zasadniczej podstawowym programem był tzw. program łączny dla I i II rocznika. 

Oprócz niego istniały dodatkowe programy, tzw. cykle stałe: cykl wstępny dla młodego 

rocznika na okres szkolenia podstawowego (np. cykle: Podstawowe wiadomości o naszym 

wojsku i państwie, W służbie socjalistycznej Ojczyzny, Patriotyczna powinność obrony 

Ojczyzny), zajęcia polityczne dla starszego rocznika (np. cykl Żołnierska powinność, 

Nowoczesna armia – nowoczesny żołnierz), cykl dla żołnierzy odchodzących do rezerwy (np. 

cykl Zadania żołnierza rezerwisty), dodatkowy cykl dla podoficerów służby zasadniczej (w 

latach 60. był to cykl Praca podoficera z podwładnymi; w latach 70. cykl O czym każdy 

podoficer wiedzieć powinien) i dodatkowy cykl dla elewów szkół podoficerskich (np. cykl 

Podoficer dowódcą i wychowawcą żołnierzy; składał się on z tematów dotyczących przyszłej 

pracy podoficerów z żołnierzami). 

Żołnierzom nowo wcielonym przekazywano informacje o Wojsku Polskim (rodzajach 

wojsk, Układzie Warszawskim), o uprawnieniach żołnierzy i ich rodzin z racji pełnienia 

służby wojskowej, o obowiązkach żołnierzy WP, o państwie (geografii, gospodarce, ustroju, 

prawach i obowiązkach obywateli PRL). 

Dla szeregowców i podoficerów służby zasadniczej odchodzących do rezerwy 

przygotowywano dodatkowe zajęcia polityczne na tematy związane z postulowaną rolą 

żołnierzy-rezerwistów w życiu cywilnym. 
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Podoficerowie służby zasadniczej i elewowie szkoleni byli według programu 

łącznego, ale przygotowywano dla nich także cykle tematów związane z ich przyszłą pracą z 

podwładnymi. W tematach tych poruszano zagadnienia o charakterze metodycznym. 

Program łączny dzielono na program dla I i dla II rocznika; w obu występowały po 

trzy cykle tematyczne. Jedynie cykl I dla pierwszego rocznika traktował, między innymi, o 

staropolskich tradycjach orężnych. Na przykład, cykl ten w programie szkolenia politycznego 

na lata 1960–1961 zatytułowany był Postępowe i rewolucyjne tradycje naszego narodu. Dwa 

pozostałe cykle dla I rocznika nosiły w tym programie tytuły: Budownictwo socjalizmu w 

Polsce oraz Zagadnienia międzynarodowe. Podczas drugiego roku służby żołnierze 

przerabiali następujące cykle: Z dziejów wojny wyzwoleńczej narodu polskiego (traktujący o II 

wojnie światowej), Rozwój sił socjalistycznych – wyższość ustroju socjalistycznego nad 

kapitalizmem (w tym zajęcia o współczesnym Wojsku Polskim, armiach państw 

socjalistycznych, Układzie Warszawskim), Zagadnienia światopoglądowe (o budowie 

Wszechświata, pochodzeniu człowieka, religii itp.). 

W następnych latach program łączny pozostał tym programem, w którym 

umieszczano cykl historyczny, chociaż układ tematów i ich tytuły ulegały zmianom. Ponadto, 

program łączny zawierał również inne podstawowe cykle: światopoglądowy, o zagadnieniach 

międzynarodowych, cykl wiedzy o Polsce współczesnej, o budownictwie socjalizmu w Polsce 

itp. Ich liczba i zakres tematyczny były różne w różnych programach. 

Głównym celem szkolenia politycznego było: „wychowanie żołnierzy na 

świadomych, aktywnych obrońców i budowniczych socjalizmu”
421

. Na tym polegał 

„socjalistyczny patriotyzm”. Dlatego też trzeba pamiętać, że przekazywanie żołnierzom 

służby zasadniczej, w ramach szkolenia politycznego, wiadomości o tradycjach polskiego 

oręża miało charakter tylko jednego z elementów tego szkolenia – i to elementu nie 

najważniejszego. Jak stwierdzono wprost w Zasadach etyki. Obyczajach żołnierzy 

zawodowych LWP: „Wierność i oddanie idei socjalizmu jest dla nas patriotyzmem naszej 

epoki, w podobnym stopniu jak walki wyzwoleńcze i rewolucyjne, jak dążenia do reform 

społecznych wyrażały patriotyzm naszych ojców”
422

. 

 

 

3. Cykl historyczny w programach szkolenia politycznego 
żołnierzy służby zasadniczej lądowych wojsk operacyjnych 
w latach 1947–1989 

 

 

Cykl z lat 1947–1948 
Wybrane zagadnienia z historii Polski 
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W roku 1947 opracowano dwuletni program szkolenia politycznego
423

, obowiązujący 

od 1 listopada 1947 r., który zawierał sześć cykli tematycznych, w tym pierwszy cykl 

historyczny. 

Cykl rekrucki (I cykl) miał dostarczyć nowo wcielonym żołnierzom wiadomości o 

kraju i jego ustrojowym przeobrażeniu oraz o „ludowym” Wojsku Polskim. Pozostałe cykle 

to: II – Wychowanie wojskowe; III – Polska współczesna; IV – Wybrane zagadnienia z 

historii Polski; V – Geografia Polski; VI – Wybrane zagadnienia międzynarodowe. Ponadto, 

oprócz lekcji z podręcznika, raz w miesiącu przeprowadzano lekcję na temat aktualny, do 

którego konspekt opracowywano w GZPW WP. 

W wydanym w związku z programem podręczniku pt. Podręcznik wyszkolenia 

politycznego. Kurs dwuletni
424

 kolejność cykli była inna. Cykl rekrucki nie był numerowany, 

natomiast pozostałe cykle przedstawiały się następująco: I – Wychowanie wojskowe; II – 

Polska współczesna; III – Geografia Polski; IV – Wybrane zagadnienia z historii Polski; V – 

Wybrane zagadnienia międzynarodowe. Lekcje cyklu rekruckiego prowadzono bez odrębnego 

podręcznika, w oparciu o odpowiednie tematy zawarte w głównym podręczniku. 

Program obejmował następujące lekcje cyklu historycznego (z zakresu od początku 

państwowości do powstania styczniowego): Powstanie i umocnienie państwa polskiego w 

walce z Niemcami; Od „Psiego Pola” do Grunwaldu; Zgubna polityka parcia na Wschód; 

Chłop w dawnej Polsce; Rzeczpospolita szlachecka; Przyczyny rozbiorów Polski; Konstytucja 

3 Maja; Powstanie kościuszkowskie; Powstanie listopadowe; Powstanie wielkopolskie 1848 

roku; Powstanie styczniowe; Polacy w walce o wolność ludów. 

Po przedwczesnym zakończeniu programu – o czym wspomniano już wyżej – 

szkolenie polityczne szeregowców i podoficerów przebiegało w oparciu o konspekty 

przygotowywane na bieżąco przez GZPW WP. Jak można przeczytać: „Obejmowały one 

problematykę przemian społeczno-politycznych zachodzących w Polsce oraz jedności 

polskiego ruchu robotniczego”
425

. Nie zawierały więc tematów z historii polskiego oręża. 

Planowe, systematyczne szkolenie polityczne szeregowców i podoficerów przywrócono 

jesienią 1949 r.
426

 Ponownie zaczęto wówczas realizować program z 1947 r., w tym cykl 

historyczny. Skorygowano tylko treść niektórych lekcji i zmieniono proporcje między 

poszczególnymi tematami. 

 

 

Cykl z lat 1951–1955 
Postępowe i rewolucyjne tradycje 
naszego narodu 
 

W 1951 r., w związku z wydłużeniem zasadniczej służby wojskowej do trzech lat, 

opracowano program obejmujący w sumie trzy lata: 1951–1952 i 1952–1953. 
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Plan ten był efektem wspomnianego już fermentu wokół pierwszego programu na rok 

1947 i pierwszego podręcznika z roku 1948. Pojawiły się bowiem opinie o zaniedbaniach w 

zakresie szkolenia politycznego na postępowych i rewolucyjnych tradycjach narodu 

polskiego. Po naradzie, w marcu 1951 r., „aktywu” GZP WP powołano Komisję Wojskowo-

Historyczną, która miała podjąć badania i działania celem popularyzacji tychże tradycji
427

. 

Jednym z efektów tych działań było opracowanie nowego cyklu historycznego i 

uwzględnienie go w tym programie
428

. 

Program dla szeregowców i podoficerów służby zasadniczej obejmował siedem cykli 

tematycznych. Cykl historyczny zatytułowany był Postępowe i rewolucyjne tradycje naszego 

narodu. Spośród siedmiu wchodzących w jego skład tematów, cztery obejmowały okres od 

pierwszych Piastów do powstania styczniowego. 

Temat 1 Powstanie państwa polskiego. Walka o ziemie zachodnie i nadbałtyckie. 

Rozdziały: Kształtowanie się państwa polskiego; Państwo Mieszka I i Bolesława Chrobrego; 

Powstanie przeciwko księciu, możnym i księżom (o Mieszku II i Kazimierzu Odnowicielu); 

Bolesław Krzywousty. Temat 2 Walka narodu polskiego z najeźdźcami krzyżackimi. Bitwa 

pod Grunwaldem – zwycięstwo połączonych sił narodów Polski, Rusi i Litwy. Rozdziały: 

Polska w okresie przed wojną z Krzyżakami (Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki); 

Krzyżacy – wróg niepodległości Polski i całej Słowiańszczyzny (o sprowadzeniu Krzyżaków 

do Polski i ich ekspansji); Początek wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim; Bitwa pod 

Grunwaldem; Historyczne znaczenie Grunwaldu. Temat 3 Walka narodu polskiego z 

najazdem szwedzkim. Rozdziały: Sytuacja chłopów w przeddzień najazdu; Walka chłopów z 

uciskiem i wyzyskiem (powstania na Ukrainie); Najazd szwedzki. Zdrada magnatów; 

Ogólnonarodowa wojna z najeźdźcą szwedzkim; Stefan Czarniecki wódz wojny narodowej 

przeciwko Szwedom. Temat 4 Polacy w walce „O naszą i Waszą wolność”. Temat ten 

podzielono na trzy części. Część I Tadeusz Kościuszko – wódz powstania narodowego 1794 

roku. Rozdziały części I: Magnateria i szlachta – winowajcy upadku Polski w XVIII wieku; 

Tadeusz Kościuszko – bojownik o wolność narodów; Powstanie kościuszkowskie. Część II 

Generał Józef Bem – bohater walk narodowo-wyzwoleńczych Polski i Węgier. Rozdziały: 

Józef Bem – bohater powstania listopadowego; Nieustraszony bojownik o wolność narodu 

węgierskiego. Część III Jarosław Dąbrowski – bohater powstania styczniowego i Komuny 

Paryskiej (opis powstania styczniowego przez pryzmat sylwetki J. Dąbrowskiego). 

W kolejnym programie, na lata 1954–1955, obowiązywał ten sam cykl historyczny 

Postępowe i rewolucyjne tradycje naszego narodu. Obejmował także siedem tematów, z 

których cztery pierwsze dotyczyły okresu historycznego od początków polskiej państwowości 

do ostatniego z powstań narodowych. Dokonano tylko pewnych zmian, które obowiązywały 

do końca cyklu. 

Temat 4 O postaniu państwa polskiego zawierał następujące rozdziały: Życie naszych 

przodków w najdawniejszych czasach; Od wspólnoty do własności prywatnej; Kształtowanie 

się państwa polskiego; Walki pierwszych Piastów o umocnienie naszego państwa (tylko 

dwóch władców: Mieszko I i Bolesław Chrobry); Powstanie ludowe przeciw możnym i 
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księżom (sytuacja po śmierci Chrobrego). Temat 5 O walce narodu polskiego z najeźdźcami 

krzyżackimi dzielił się na rozdziały: Zakon krzyżacki nad Wisłą; Pierwsze walki z Krzyżakami 

o odzyskanie Pomorza; Wielka wojna z zakonem krzyżackim; Wojna trzynastoletnia i 

odzyskanie Pomorza Wschodniego (w kilku końcowych zdaniach doprowadzono opowieść do 

sekularyzacji zakonu i powstania królestwa pruskiego, które stało się inicjatorem rozbiorów). 

W temacie 6 Wojna w obronie ojczyzny z najazdem szwedzkim ujęto następujące rozdziały: 

Polska w okresie przed najazdem Szwedów; Najazd szwedzki – zdrada magnatów; Chłopi 

obrońcami niepodległości Polski; Stefan Czarniecki wódz wojny narodowej przeciwko 

Szwedom. Najwięcej rozdziałów zawierał temat 7 Walki wyzwoleńcze narodu polskiego w 

okresie 1794–1863 r. Podzielono go na dwie części. W pierwszej znalazły się rozdziały: 

Magnateria i szlachta – winowajcy upadku Polski w XVIII w.; Powstanie kościuszkowskie; 

Powstanie listopadowe. W części drugiej: Na emigracji i w kraju – po powstaniu 

listopadowym; Rewolucja krakowska; Polacy w walkach rewolucyjnych „Wiosny Ludów” 

(jedynymi postaciami wymienionymi z nazwiska byli Adam Mickiewicz i Józef Bem); 

Powstanie styczniowe (omawianie powstania poprzedzono dość obszernym opisem sytuacji 

gospodarczej i politycznej w Królestwie Polskim). 

 

 

Cykl z lat 1956–1958 
Bohaterska walka narodu polskiego 
o wolność i niepodległość 
 

Na nowy cykl historyczny w roku 1956, zatytułowany Bohaterska walka narodu 

polskiego o wolność i niepodległość
429

, składały się dwa tematy obejmujące ten sam okres 

historyczny od początku polskiej państwowości do powstania styczniowego, co cztery tematy 

w programie z roku 1954. Pierwszy temat: Walki naszych przodków w obronie niepodległości 

Polski zawierał następujące rozdziały: Walki Mieszka I i Bolesława Chrobrego o umocnienie 

państwa polskiego; Walki Bolesława Krzywoustego o niezależność Polski i Pomorze; Walki 

naszych przodków z najeźdźcami krzyżackimi (od usadowienia się Krzyżaków w Polsce do 

bitwy pod Grunwaldem); Polska w okresie przed najazdami Szwedów (wspomniano tutaj 

także o powstaniu Chmielnickiego); Wojny ze Szwecją w pierwszej połowie XVII wieku 

(wymieniono dwie bitwy: pod Kircholmem i Oliwą); „Potop” szwedzki. Zdrada magnaterii; 

Walka ludu polskiego z najazdem szwedzkim; Stefan Czarniecki w walce z najazdami 

Szwedów; Wojny z najazdami Turków w XVII wieku (wspomniano tutaj także o bitwie pod 

Wiedniem, choć przecież nie był to najazd na ziemie polskie). Drugi temat był praktycznie 

powtórzeniem tematu 7 z roku 1954, choć nie został podzielony na części. Nosił identyczny 

tytuł Walki wyzwoleńcze narodu polskiego w okresie 1794–1863 r. i składał się z takich 

samych rozdziałów: Magnateria i szlachta – winowajcy upadku Polski w XVII–XVIII w.; 

Powstanie kościuszkowskie; Powstanie listopadowe; Na emigracji i w kraju – po powstaniu 

listopadowym; Rewolucja krakowska; Polacy w walkach rewolucyjnych „Wiosny Ludów”; 

Powstanie styczniowe. 

                                                 
429

 Tematy cyklu odtworzono na podstawie: Bohaterska walka narodu polskiego o wolność i 

niepodległość, cz. 1. Wskazówki metodyczne do materiałów nr 21 do zajęć politycznych, Warszawa 1956. 
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W roku 1957 dla tematu związanego z powstaniami narodowymi oraz udziałem 

Polaków w ruchach wolnościowych na świecie opracowano odrębne materiały szkoleniowe 

pt. Z walk „Za Waszą i naszą wolność”, rozszerzając tym samym zakres tematyczny 

programu o nowe treści. Okres historyczny od początku państwowości do powstania 

styczniowego podzielono na pięć części. Część I Idea wspólnej walki – pierwsze czyny 

orężne. Rozdziały: Pierwsze walki Polaków o wolność innych ludów (od wojen husyckich do 

powstania Pugaczowa); Za wolność Ameryki (Kazimierz Pułaski); Kościuszko w Ameryce; 

Powstanie kościuszkowskie. Część II Legiony Polskie we Włoszech i Niemczech. Rozdziały: 

Pierwsze prace organizacyjne; Wojsko – jakiego przedtem Polacy jeszcze nie mieli; Szlak 

bitewny legionów we Włoszech; Legia naddunajska. Część III Pod sztandarem walki o 

wolność w latach 30-tych XIX wieku. Rozdziały: Powstanie listopadowe; W powstańczej 

Warszawie wypisano słowa „Za Waszą i naszą wolność”; Zawsze gotowi do walki za wolność 

(o emigrantach maszerujących po upadku powstania na Zachód i witanych entuzjastycznie 

przez miejscową ludność); Polacy na ziemi szwajcarskiej; Na różnych frontach walki o 

wolność (od rewolucji belgijskiej w 1830 r. po powstanie krakowskie w 1846 r.). Część IV 

Polacy w walkach Wiosny Ludów. Rozdziały: Wiosna Ludów na ziemiach polskich; W 

stolicach europejskich; Za wolność Włoch; Na pomoc niemieckiej demokracji; Nad Cisą i 

Dunajem walczyli Polacy. Część V Powstanie styczniowe i pomoc dla niego ludów 

europejskich. Rozdziały: Czyn orężny powstania styczniowego; Rewolucjoniści europejscy 

wobec powstania styczniowego; Z szeregów cara do oddziałów polskich; Węgrzy nie 

zapomnieli o długu wdzięczności; Z ziemi włoskiej do Polski; Ochotnicy innych narodowości, 

Chłopi litewscy w powstaniu. 

 

 

Cykl z lat 1958–1960 
Z dziejów oręża polskiego 
 

W Programie szkolenia politycznego dla szeregowców i podoficerów WP na rok 

szkolny 1958/1959
430

 w pierwszym roku nauki przewidziano realizację cyklu I – Wychowanie 

wojskowe. Osobne tematy w ramach cyklu opracowano dla trzech grup żołnierzy służby 

zasadniczej: młodego rocznika, starszego rocznika oraz podoficerów służby czynnej 

(zasadniczej). Żaden z tematów nie miał charakteru historycznego. Po zakończeniu cyklu I 

przechodzono do szkolenia według programu łącznego dla żołnierzy pierwszego i drugiego 

rocznika. Program ten obejmował trzy kolejne cykle: cykl II – Węzłowe problemy społeczno-

gospodarcze kraju i świata, cykl III – Z dziejów oręża polskiego, cykl IV – Praca podoficera 

z podwładnymi (cykl przeznaczony dla elewów szkół podoficerskich). 

Podczas drugiego roku nauki realizowano trzy cykle szkolenia: cykl I – Wychowanie 

wojskowe, cykl II – Z dziejów oręża polskiego, cykl III – Zagadnienia międzynarodowe. 

Tematyki objętej zakresem niniejszej pracy dotyczył tylko cykl III z pierwszego roku 

nauki: Z dziejów oręża polskiego. Tak samo zatytułowany cykl w drugim roku nauki odnosił 

się do wydarzeń historycznych od drugiej wojny światowej do czasów współczesnych. 
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 J. Cytowski, System szkolenia politycznego i partyjnego…, zał. nr 12, s. 203–209. 
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Cykl Z dziejów oręża polskiego z pierwszego roku nauki obejmował następujące 

tematy (z okresu historycznego od Mieszka I do Romualda Traugutta): Powstanie państwa 

polskiego (temat wstępny – 2 godziny lekcyjne); Walki pierwszych Piastów z najeźdźcami 

niemieckimi (4 godziny); Wojny Polski z Krzyżakami (6 godzin); Walki Polaków przeciwko 

obcym najeźdźcom w XVII w. (8 godzin); Wojny zaborcze prowadzone przez szlachtę i 

magnaterię polską w końcu XVI i XVII w. (6 godzin); Upadek Polski i jej oręża. Próby 

odrodzenia siły zbrojnej Polski w drugiej połowie XVIII w. (2 godziny); Powstania narodowe 

przeciwko zaborcom Polski w XVIII i XIX w. (20 godzin). 

 

 

Cykl z lat 1960–1964 
Postępowe i rewolucyjne tradycje 
narodu polskiego 
 

W nowym programie szkolenia politycznego na lata 1960–1961 uwzględniono nowy 

cykl historyczny, którego tytuł wprost nawiązywał do tytułu cyklu z lat 1951–1955 i brzmiał: 

Postępowe i rewolucyjne tradycje narodu polskiego
431

. 

Program zawierał następujące tematy z zakresu od początku państwa do powstania 

styczniowego: Powstanie Państwa Polskiego. Walki pierwszych Piastów z najazdami 

niemieckich feudałów; Wojna z Zakonem Krzyżackim. Zwycięstwo pod Grunwaldem; Walki 

Polaków przeciwko obcym najeźdźcom w XVII w.; Przyczyny upadku Rzeczypospolitej 

szlacheckiej; Walki wyzwoleńcze narodu polskiego w okresie 1794–1863; Polacy w walkach 

„Za Waszą i naszą wolność” w XVIII i XIX w. W sumie na te tematy przeznaczono 18 godzin 

szkoleniowych, z czego najwięcej – 8 godzin – na tematykę powstań narodowych. Na wojny 

z Krzyżakami przeznaczono 4 godziny, natomiast pozostałe tematy ograniczono do 2 godzin. 

Z całej puli 18 godzin przewidziano 4 godziny na zajęcia repetycyjne, bez uszczegółowiania, 

jakich tematów mają one dotyczyć. 

W programie łącznym szkolenia politycznego szeregowców i podoficerów na lata 

1962–1963 zmiany były kosmetyczne. Obowiązujący wciąż cykl Postępowe i rewolucyjne 

tradycje narodu polskiego podzielono na dwie części i zatytułowano część A: Karty z dziejów 

oręża polskiego. Obejmowała ona te same tematy, co w programie wcześniejszym, z tym że 

temat Walki Polaków przeciwko obcym najeźdźcom w XVII w. przekształcono w: Walka z 

najazdami Szwedów w XVII wieku. Na przerobienie całości części A przewidziano 8 godzin 

szkoleniowych, a zatem znacznie mniej niż w programie poprzednim (w tym połowa, a więc 

4 godziny, była przeznaczona na zajęcia podsumowujące, które miały się odbyć przy końcu 

roku szkoleniowego). W dodatku stwierdzono, że: „Niniejszy cykl tematów służy ogólnemu 

zorientowaniu się żołnierzy w najdawniejszych tradycjach narodu i oręża polskiego”
432

 i 
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 Występuje tu nieścisłość. W programie na rok 1960–1961 podano tytuł w brzmieniu: Postępowe i 

rewolucyjne tradycje naszego narodu. Jednakże w kolejnych wytycznych do tego cyklu użyto tytułu Postępowe i 

rewolucyjne tradycje narodu polskiego. Ponadto, tytuł wydanych w roku 1960 materiałów do tego cyklu brzmi: 

Postępowe i rewolucyjne tradycje narodu polskiego. Co więcej, wzmianki w rozmaitych opracowaniach również 

podają taki tytuł cyklu. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można więc założyć, że nastąpiła pomyłka w 

programie na rok 1960–1961, gdzie zasugerowano się tytułem cyklu z lat 1951–1955. 
432

 Wytyczne i program szkolenia partyjnego i politycznego generałów, oficerów, podoficerów i 

szeregowców Sił Zbrojnych PRL na rok 1962/1963, Warszawa 1962, s. 31. 
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zalecono, aby zajęcia były prowadzone możliwie jak najatrakcyjniej, nie tylko w sali 

klasowej, ale także w innych formach: poprzez odczyty, konkursy, wycieczki do muzeów i na 

pola bitew etc. Oznaczało to niewątpliwie, że ilość przekazanej wiedzy o polskich tradycjach 

orężnych, już i tak niewielka z powodu zmniejszenia liczby godzin, będzie jeszcze mniejsza. 

W Wytycznych i programie szkolenia partyjnego i politycznego generałów, oficerów, 

podoficerów i szeregowców Sił Zbrojnych PRL na rok 1963/1964
433

 przedłużono, zgodnie z 

Zarządzeniem Szefa GZP WP nr 21/Polit. z dnia 24 września 1963 r. w sprawie szkolenia 

partyjnego i politycznego generałów, oficerów, podoficerów zawodowych i nadterminowych 

oraz żołnierzy służby zasadniczej Sił Zbrojnych PRL na rok szkoleniowy 1963–1964, moc 

prawną poprzednich wytycznych i programów w nich zawartych na rok szkoleniowy 1963–

1964. A tym samym także tematów zawartych w cyklu Postępowe i rewolucyjne tradycje 

narodu polskiego. 

 

 

Cykl z lat 1964–1966 
Wybrane zagadnienia z dziejów Polski 
(postępowe i rewolucyjne tradycje narodu polskiego) 
 

Kolejny program szkolenia politycznego, na lata 1964–1966
434

, dość znacznie 

odbiegał (w zakresie cyklu historycznego) od programów poprzednich. Program łączny dla 

elewów szkół podoficerskich i żołnierzy służby zasadniczej I i II rocznika zawierał nowy cykl 

historyczny, zatytułowany Wybrane zagadnienia z dziejów Polski (postępowe i rewolucyjne 

tradycje narodu polskiego). W jego ramach przerabiano następujące tematy: Czego nas uczą 

tysiącletnie dzieje państwa polskiego? (był to temat związany z obchodami tysiąclecia 

państwa polskiego i zawierał uwagi o charakterze moralizatorskim: narodowi naszemu nad 

wyraz drogie jest umiłowanie wolności i niepodległości; najgłębsze uczucie miłości do 

ojczyzny żywił zawsze lud polski; klasom posiadającym – magnaterii, szlachcie, burżuazji i 

obszarnictwu – przyświecały zawsze ciasne i egoistyczne cele osobiste sprzeczne z 

ogólnonarodowym interesem; rozwój Polski kojarzył się zawsze z walką o zniesienie 

wpływów papiestwa; los naszego państwa w dużej mierze zależy od charakteru stosunków z 

sąsiadami); Z dziejów walk w obronie polskości ziem nad Odrą, Nysą i Bałtykiem 

(zagadnienia: Polityka Piastów, jako czynnik kształtujący więź ziem zachodnich z Polską; 

Dalsze napady feudałów niemieckich w okresie rozbicia dzielnicowego w Polsce; Wojny 

Polski z Krzyżakami; Polityka magnaterii źródłem słabości militarnej Polski); Bohaterstwo i 

zdrada (z dziejów powstań narodowych w latach 1794–1863) (zagadnienia: Bohaterstwo i 

ofiarność mas ludowych w okresie Powstania Kościuszkowskiego; Walka o wolność 

narodową w dobie wojen napoleońskich; Antynarodowa polityka polskich klas posiadających 

w Powstaniu Listopadowym; Powstanie Styczniowe – walka o niepodległość Polski i wolność 

ludu; Międzynarodowe znaczenie walk Polaków o niepodległość w wiekach XVIII i XIX); Na 

barykadach wolności (Polacy w walce o wolność Waszą i naszą) (zagadnienia: Polacy w 
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walce o niepodległość Ameryki i zniesienie niewolnictwa; Udział Polaków w walkach 

zbrojnych innych narodów w okresie „Wiosny Ludów”). Pozostałe tematy nie dotyczyły już 

okresu od początku polskiej państwowości do powstania styczniowego. Na pierwszy temat 

przewidziano 2 godziny szkoleniowe; na pozostałe – po 4 godziny. Łącznie więc o polskich 

tradycjach orężnych nauczano przez 14 godzin, przy czym nie sprecyzowano, ile z nich miało 

przypaść na zajęcia repetycyjne. 

 

 

Cykl z lat 1966–1968 
Postępowe i rewolucyjne tradycje państwa i narodu polskiego 
(od początków Państwa Polskiego do wybuchu II wojny światowej) 
 

Wytyczne i programy do szkolenia politycznego i partyjnego w Siłach Zbrojnych PRL 

na lata 1966–1968
435

 przyniosły nowy cykl historyczny. W programie szkolenia politycznego 

elewów szkół podoficerskich, szeregowców i podoficerów służby zasadniczej znalazł się cykl 

II. Postępowe i rewolucyjne tradycje państwa i narodu polskiego (od początków Państwa 

Polskiego do wybuchu II wojny światowej), a w nim tematy: Początki państwa polskiego. 

Jego walka o niezależność narodową i nienaruszalność granic (do schyłku XVIII w.); Walka o 

naprawę Rzeczypospolitej i utrzymanie niepodległego państwa w okresie Oświecenia; 

Patriotyzm i zdrada (z dziejów powstań narodowych w Polsce w XIX wieku); Na barykadach 

wolności (Polacy w walce o wolność „Waszą i naszą”). Na każdy z tematów przeznaczono 4 

godziny szkoleniowe, bez wskazywania, ile należy przeznaczyć na sprawdzenie nabytych 

wiadomości. 

 

 

Cykl z lat 1968–1971 
Kartki z postępowych i rewolucyjnych 
tradycji narodu polskiego 
 

W roku 1968 GZP WP ułożył program na lata 1968–1970
436

. W programie łącznym 

dla elewów szkół podoficerskich, szeregowców i podoficerów służby zasadniczej I i II 

rocznika znalazł się nowy cykl historyczny: Kartki z postępowych i rewolucyjnych tradycji 

narodu polskiego. Jedynie trzy tematy odnosiły się do wojennej przeszłości Polski od 

Mieszka I do powstania styczniowego: Z dziejów walk w obronie polskości ziem nad Odrą, 

Nysą i Bałtykiem; Patriotyzm i męstwo żołnierza i narodu polskiego w walce o niepodległość 

kraju w okresie powstań narodowych 1794–1863; Na barykadach wolności. Polacy w walce 

„O wolność Waszą i naszą”. Każdy z tematów miano zrealizować w ciągu 4 godzin 

szkoleniowych. 
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 Wytyczne i programy do szkolenia politycznego i partyjnego w Siłach Zbrojnych PRL na lata 1966–

1968, Warszawa 1966. 
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Cykl z lat 1971–1973 
Z dziejów oręża polskiego 
i walki o postęp społeczny 
 

W wytycznych na lata 1971–1972
437

 zamieszczono program łączny dla elewów szkół 

podoficerskich, szeregowców i podoficerów służby zasadniczej I i II rocznika, a w nim 

znalazł się nowy cykl historyczny: Z dziejów oręża polskiego i walki o postęp społeczny, 

podzielony na kilka części, z których cztery pierwsze zawierały tematy z okresu od 

początków państwowości do powstania styczniowego. I tak, w części A, o tytule: W obronie 

ziemi ojców, znajdował się temat: W walce z najazdami feudałów germańskich i z Krzyżakami 

(przeznaczono na jego realizację 2 godziny w programie rozwiniętym i tyle samo w 

programie skróconym). Część B. Gdy naród do boju wystąpił z orężem, zawierała tematy: 

Bohaterstwo żołnierzy T. Kościuszki oraz powstania listopadowego (4 godziny w programie 

rozwiniętym; brak tego tematu w programie skróconym); Bojownicy „Wiosny Ludów” w 

Polsce (2 godziny i brak w programie skróconym); W walce o wolność i postęp społeczny w 

okresie powstania styczniowego 1863 roku (2 godziny i brak w programie skróconym). Część 

C. Polacy w walkach o wolność innych narodów zawierała temat: W walce o wolność Stanów 

Zjednoczonych oraz na barykadach „Wiosny Ludów” i Komuny Paryskiej (4 godziny i brak w 

programie skróconym). Dwa tematy w części D. W walce o postęp społeczny nosiły tytuły: 

Siły postępowe w walce o reformy społeczne u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej (2 

godziny i brak w programie skróconym) oraz Czego nas uczą tysiącletnie dzieje narodu 

polskiego (4 godziny w programie rozwiniętym i 2 w programie skróconym). 

 

 

Cykl z lat 1973–1982 
Polska Ludowa spadkobiercą rewolucyjnych 
i patriotycznych dążeń narodu 
 

Program na lata 1973–1974
438

 przyniósł nowy cykl historyczny. Był to najdłużej 

obowiązujący cykl historyczny (do 1982 r.). W części A. W obronie ziemi ojców znalazły się 

tematy: Przeciwko naporowi germańskich feudałów (2 godziny szkoleniowe w programie 

pełnym i 2 w skróconym) oraz Ideały społeczne i sylwetki bohaterów okresu powstań 

narodowych i „Wiosny Ludów” w Polsce (4 i 2 godziny). Część B. Tradycje walk „Za Waszą 

i naszą wolność” zawierała temat: Polacy w walkach o wolność innych narodów XVIII i XIX 

wieku (4 i 2 godziny). 

Dokument ten zawierał – po raz pierwszy – program szkolenia ideowo-politycznego 

marynarzy III roku służby zasadniczej Marynarki Wojennej. Zaplanowano w nim cykl I. 

Nasze wybrzeże – historia i dzień dzisiejszy, a w nim tematy: Ludność Pomorza i jej walka o 

polskość ziem nad Bałtykiem; Udział polskich uczonych i żeglarzy w odkryciach 

geograficznych; Polscy pionierzy morskiej inżynierii, fortyfikacji i kartografii. Na realizację 
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każdego z nich przewidziano 2 godziny szkoleniowe. W cyklu II. Wybrane zagadnienia 

wojenno-morskie nie było tematów z zakresu staropolskich tradycji orężnych. 

W programie łącznym dla elewów szkół podoficerskich, szeregowców i podoficerów I 

i II roku zasadniczej służby wojskowej na rok szkoleniowy 1975
439

 zabrakło cyklu 

zawierającego tematy z zakresu staropolskich tradycji orężnych. Jedynie cykl I. Naród polski 

w walce o niepodległość i socjalistyczny rozwój ojczyzny miał charakter historyczny, ale 

tematy sięgały wstecz tylko do okresu II wojny światowej. 

Tym niemniej, obowiązywał ciągle ten sam cykl historyczny Polska Ludowa 

spadkobiercą rewolucyjnych i patriotycznych dążeń narodu i to w oparciu o niego nauczano 

żołnierzy wojennej przeszłości Polski. 

Opracowane w 1975 roku programy szkolenia ideowo-politycznego, partyjnego oraz 

program zajęć kulturalno-wychowawczych dla oficerów, chorążych, podoficerów 

zawodowych i żołnierzy zasadniczej służby wojskowej na rok 1976
440

 przyniosły program 

łączny szkolenia ideowo-politycznego dla elewów szkół podoficerskich, szeregowców i 

podoficerów I i II roku zasadniczej służby wojskowej, w którym znalazł się ten sam cykl: 

Polska Ludowa spadkobiercą rewolucyjnych i patriotycznych dążeń narodu. Zawierał on 

cztery tematy dotyczące tradycji orężnych z okresu od początku państwowości do ostatniego 

z powstań narodowych: Z dziejów walk w obronie ziem nad Odrą, Nysą i Bałtykiem (6 godzin 

szkoleniowych w programie pełnym, 2 godziny w skróconym); Patriotyzm narodu polskiego 

w walce o odzyskanie niepodległości (powstania narodowe XIX w.). Walka sił postępowych o 

reformy społeczne (6 i 4 godziny); Na barykadach wolności – Polacy w walkach „O wolność 

Waszą i naszą” (4 i 2 godziny); Tradycja patriotyzmu i internacjonalizmu – jego 

odzwierciedlenie w polskiej tradycji narodowej (tylko w programie pełnym – 2 godziny).  

Na rok następny, 1977, odrębnego programu szkolenia nie opracowano. 

Kontynuowano ten sam cykl historyczny. 

W programie szkolenia politycznego żołnierzy służby zasadniczej na lata 1978–

1979
441

 programy obu tych lat różniły się realizowanymi cyklami. Cykl historyczny Polska 

Ludowa spadkobiercą rewolucyjnych i patriotycznych dążeń narodu zaplanowano na rok 

1979. Obejmował on następujące tematy (z okresu od Mieszka I do Romualda Traugutta), 

niemal identyczne z tymi z roku 1976: Z dziejów walk w obronie ziem nad Odrą, Nysą i 

Bałtykiem (6 godzin w programie pełnym, 2 godziny w skróconym); Patriotyzm narodu 

polskiego w walkach o odzyskanie niepodległości (powstania narodowe XVIII i XIX w.). 

Walka sił postępowych o reformy społeczne (6 i 4 godziny); Na barykadach wolności – 

Polacy w walkach „O wolność Waszą i naszą” (4 i 2 godziny); Istota patriotyzmu i 

internacjonalizmu – jego odzwierciedlenie w polskiej tradycji narodowej (2 godziny i brak w 

                                                 
439

 Archiwum Wojskowe w Oleśnicy, zespół nr 15: Dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego Zarząd 

Polityczny ŚOW (dalej jako: AWO, ZP ŚOW), teczka 019/74: Korespon. wchodz. i wychodz. dot. pracy 

propagandowo-agitacyjnej, Szkolenie ideowo-polityczne żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, 26 września 

1974, k. 283–285. Zob. także: Wytyczne Szefa Głównego Zarządu Politycznego […] z dnia 5 czerwca 1975 r.… 

Jednak wytyczne te nie zawierają programu. 
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 AWO, ZP ŚOW, teczka 019/2: Korespond. wchodz. i wychodz. dot. pracy propagandowo-

agitacyjnej, Odpis tematyczny programów szkolenia ideowo-politycznego, partyjnego oraz program zajęć 

kulturalno-wychowawczych dla oficerów, chorążych, podoficerów zawodowych i żołnierzy zasadniczej służby 

wojskowej na 1976 rok, 17 listopada 1975, k. 233–246. 
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programie skróconym). W drugim temacie wystąpiła drobna różnica w pisowni oraz we 

fragmencie w nawiasie. W ostatnim zamiast słowa „tradycja” użyto określenia „istota”. 

Program obejmował także tematykę zajęć politycznych dla szeregowców i 

podoficerów rezerwy w okresie przeszkolenia. Nie zaplanowano jednakże konkretnej liczby 

godzin przeznaczonych na realizację tematów. 

Na rok następny programu nie opracowano. Związane to było zapewne z sytuacją 

polityczną w kraju w roku 1980. Kontynuowano obowiązujący cykl historyczny. 

Dopiero w grudniu 1980 r. rozesłano do zarządów politycznych okręgów wojskowych 

opracowane przez GZP WP programy na 1981 r.
442

 

Program łączny szkolenia politycznego żołnierzy zasadniczej służby wojskowej 

obejmował, między innymi, kontynuację obowiązującego wciąż cyklu Polska Ludowa 

spadkobiercą rewolucyjnych i patriotycznych dążeń narodu. Zawarte w nim tematy, niektóre 

o nieco zmienionych tytułach, były niemal analogiczne do tych z roku 1976 i 1979: Z dziejów 

walk w obronie ziem nad Odrą, Nysą i Bałtykiem (6 godzin w programie pełnym, 2 godziny w 

skróconym); Patriotyczna postawa narodu polskiego w walkach o odzyskanie niepodległości 

(powstania narodowe XVIII i XIX w.). Walka sił postępowych o reformy społeczne (6 i 4 

godziny); Na barykadach wolności – Polacy w walkach „O wolność Waszą i naszą” (4 i 2 

godziny); Istota patriotyzmu i internacjonalizmu – ich odzwierciedlenie w polskiej tradycji 

narodowej (4 i 2 godziny). 

Odmienne brzmienie miał tylko temat drugi. 

 

 

Cykl z lat 1982–1986 
Postępowe tradycje oręża polskiego 
i walki o postęp społeczny 
 

W programie załączonym do wytycznych z 1982 r.
443

 znalazł się nowy cykl 

historyczny Postępowe tradycje oręża polskiego i walki o postęp społeczny. Składał się z 

tematów identycznych (z drobnymi różnicami w pisowni trzech z nich), jak cykl poprzedni: Z 

dziejów walk w obronie ziem nad Odrą, Nysą i Bałtykiem (zagadnienia: Walki Polski 

piastowskiej z ekspansją niemiecką na ziemie zachodnie w X–XII wieku; Obrona Pomorza 

przed agresją niemiecką, duńską i krzyżacką w XII–XV wieku; Walki ze Szwedami w XVII 

wieku; Przyczyny utraty ziem nad Odrą, Nysą i Bałtykiem); Patriotyzm narodu polskiego w 

walkach o odzyskanie niepodległości (powstania narodowe w XVIII–XIX w.). Walka sił 

postępowych o reformy społeczne (zagadnienia: Patriotyczny zryw wojska i ludu polskiego w 

powstaniu kościuszkowskim 1794 roku. Kształtowanie się chłopa-obywatela; Realizacja 

polskich idei narodowowyzwoleńczych i przemian społecznych na przełomie XVIII i XIX 

wieku; Postawa wojska i społeczeństwa polskiego w powstaniu listopadowym 1830–1831; 

Próby odzyskania niepodległości w latach 1846–1848; Charakter polskiej wojny 

partyzanckiej w powstaniu styczniowym 1863–1864); Na barykadach wolności – Polacy w 
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 AWO, ZP ŚOW, teczka 019/80: Korespond. wchodz. i wychodz. dot. pracy propagandowo-

agitacyjnej, Programy szkolenia politycznego kadry i żołnierzy służby zasadniczej na 1981 r., 24 grudnia 1980, 

k. 392. 
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walkach „Za Waszą i naszą wolność” (zagadnienia: Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski 

jako prekursorzy walk Polaków „Za Waszą i naszą wolność”; Rola J. H. Dąbrowskiego i 

Legionów Polskich w upowszechnianiu hasła „Za Waszą i naszą wolność”; Udział Polaków 

w walkach narodowowyzwoleńczych Wiosny Ludów 1848–1849). 

Dodatkowy temat (Wkład Polaków do światowych osiągnięć myśli społecznej i 

wojskowej, nauki, techniki i kultury) częściowo pokrywał się z okresem od początku państwa 

do powstania styczniowego, ale zawierał tylko dwie bardzo lakoniczne wzmianki o polskim 

dorobku w dziedzinie budowy fortyfikacji: o konstrukcji grodów we wczesnym 

średniowieczu i dokonaniach inżynierskich Kościuszki. Ponadto temat ósmy (Istota 

patriotyzmu i internacjonalizmu – ich odzwierciedlenie w polskiej tradycji narodowej) 

zawierał hasłowe wzmianki o tradycjach walk „Za Waszą i naszą wolność”. 

W okresie obowiązywania omawianego cyklu historycznego, tj. w latach 1982–1986, 

nie ukazywały się już wytyczne szefa GZP WP, natomiast przygotowywano programy 

szkolenia politycznego, lecz w sposób nieregularny. Ukazały się następujące: na rok 1984 i na 

lata 1985–1986. Nie wniosły one żadnych zmian do zawartości tematycznej cyklu 

historycznego. 

 

 

Cykl z lat 1986–1989 
Postępowe tradycje oręża polskiego 
 

W roku 1986 rozpoczął się ostatni cykl historyczny
444

. Składające się nań tematy 

(odnoszące się do okresu historii od pierwszych Piastów do ostatniego z powstań) były niemal 

analogiczne do występujących w poprzednich latach. 

Temat pierwszy różnił się nieco: Z dziejów walk w obronie ziem nad Odrą, Nysą i 

Bałtykiem. Tradycja grunwaldzka w świadomości narodowej i dzielił się na następujące 

zagadnienia: Walki Polski piastowskiej z ekspansją niemiecką na ziemie zachodnie w X–XII 

wieku; Obrona Pomorza przed agresją niemiecką, duńską i krzyżacką w XII–XV wieku; 

Tradycja grunwaldzka w świadomości narodowej; Walki ze Szwedami w XVII wieku; 

Przyczyny utraty ziem nad Odrą, Nysą i Bałtykiem. 

Temat miał być zrealizowany w ciągu 8 godzin (w programie pełnym) bądź 4 godzin 

(w programie skróconym). 

Drugi temat był prawie identyczny: Patriotyzm narodu polskiego w walkach o 

odzyskanie niepodległości (powstania narodowe XVIII-XIX w.). Walka sił postępowych o 

reformy społeczne i obejmował następujące zagadnienia: Konsolidacja społeczeństwa wokół 

programu reform; Patriotyczny zryw wojska i ludu polskiego w powstaniu kościuszkowskim; 

Realizacja polskich idei narodowowyzwoleńczych i przemian społecznych na przełomie 

XVIII–XIX wieku; Postawa wojska i społeczeństwa polskiego w powstaniu listopadowym; 

Próby odzyskania niepodległości w latach 1833–1848; Powstanie styczniowe – wojna 

partyzancka 1863–1864. 
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 Program szkolenia elewów, szeregowych i podoficerów zasadniczej służby wojskowej został 

zrekonstruowany w oparciu o: Postępowe tradycje oręża polskiego. Przewodnik metodyczny dla kierowników 

grup szkolenia politycznego żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, Warszawa 1986. 
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Jego realizację przewidziano na 6 godzin (2 godziny w programie skróconym). 

Trzeci temat również był niemal taki sam i nosił tytuł Na barykadach wolności – 

Polacy w walkach „Za wolność Waszą i naszą”. Składał się z następujących zagadnień: 

Udział Polaków w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki; Rola J. H. 

Dąbrowskiego i Legionów Polskich w upowszechnianiu hasła „Za wolność Waszą i naszą”; 

Udział Polaków w walkach narodowowyzwoleńczych Wiosny Ludów 1848–1849. 

Na temat ten przeznaczono 4 godziny w programie pełnym i 2 w skróconym. 

Poza tymi trzema tematami, obejmującymi wykład polskiej historii wojennej, w 

programie znalazły się także dwa tematy luźno związane z tradycjami orężnymi. 

Temat ósmy – na którego realizację zaplanowano 2 godziny, zarówno w programie 

pełnym, jak i skróconym – nosił tytuł Wkład Polaków do światowych osiągnięć myśli 

społecznej i wojskowej, nauki, techniki i kultury. Składały się nań zagadnienia takie, jak: 

Nauka polska, myśl społeczna i wojskowa w okresie odrodzenia; Polski ruch umysłowy w 

okresie oświecenia; Nauka polska i myśl wojskowa w XIX wieku; Polacy w służbie nauki i 

postępu – poza granicami kraju. 

Dziewiąty temat (Istota patriotyzmu i internacjonalizmu – ich odzwierciedlenie w 

polskiej tradycji narodowej) obejmował zagadnienia: Istota socjalistycznego patriotyzmu i 

internacjonalizmu; Patriotyzm i internacjonalizm w tradycjach narodu i oręża polskiego. 

Jego realizacja miała trwać 4 godziny (2 godziny w programie skróconym). 

Cykl Postępowe tradycje oręża polskiego obowiązywał do końca istnienia Sił 

Zbrojnych PRL. 

 

 

4. Uwagi do cyklu historycznego 
 

Między rokiem 1947 a 1989 opracowano programy dwunastu cykli historycznych. 

Długość ich trwania była zmienna. Najkrócej trwał pierwszy cykl, z lat 1947–1948, z powodu 

jego przedwczesnego zakończenia. Najdłuższy cykl obowiązywał w latach 1973–1982. 

Pomiędzy tymi skrajnościami mieszczą się cykle trwające od dwóch (było ich najwięcej) do 

pięciu lat. 

Tytuły cykli zmieniały się, jednakże w większości z nich powtarzają się te same 

zwroty, dlatego ich brzmienie jest zbliżone. Najczęściej używano – odmienianego przez różne 

przypadki – zwrotu „postępowe tradycje”, łącząc go ze słowami „nasz naród”, „naród polski”, 

„państwo i naród polski”, „oręż polski”. Warto zauważyć, że złożenia typu: „postępowe 

tradycje narodu polskiego” bądź zbliżone występują do początku lat 70. Dwa ostatnie cykle, 

w latach 80., mają w tytułach zwrot: „postępowe tradycje oręża polskiego”, co wyraźnie 

przesuwa ciężar znaczeniowy ze spraw o charakterze ogólnym (politycznym, społecznym) na 

tradycje orężne. W sumie zwrot „postępowe tradycje” występuje w tytułach aż siedmiu cykli, 

a więc ponad połowy z nich. Natomiast zwrot „oręż polski” został użyty tylko w czterech 

tytułach, z których dwa odnoszą się do dwóch ostatnich cykli, z lat 80.; jeden do cyklu z lat 

1971–1973 oraz jeden do cyklu z lat 1958–1960. Zdaje się to potwierdzać opinię, iż tytuły 

ostatnich cykli historycznych świadczą o przesunięciu przez twórców programów do 
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szkolenia politycznego akcentów w kierunku większego w nich udziału zagadnień 

o charakterze tradycji oręża polskiego. 

Jak z tego wynika, na początku lat 70. zwrot „oręż polski” upowszechnił się i wyparł 

wszelkie inne odmiany złożenia ze zwrotem „postępowe tradycje”. Na cztery tytuły cykli 

między rokiem 1971 a 1989 aż w trzech występuje zwrot „oręż polski”, a w dwóch w formie: 

„postępowe tradycje oręża polskiego”. 

Niektóre tytuły wyraźnie powstawały z połączenia części dwóch wcześniejszych 

tytułów. Inne z dodania do tytułu cyklu wcześniejszego dodatkowych słów. Jeszcze inne 

odwrotnie – ze skrócenia tytułu cyklu obowiązującego wcześniej. Jako przykład pierwszej 

tendencji może posłużyć tytuł cyklu z lat 1964–1966: Wybrane zagadnienia z dziejów Polski 

(postępowe i rewolucyjne tradycje narodu polskiego). Tytuł ten powstał z połączenia tytułów 

cykli z lat 1947–1948 (Wybrane zagadnienia z historii Polski) oraz 1960–1964 (Postępowe 

i rewolucyjne tradycje narodu polskiego) i został przy tym tylko lekko zmodyfikowany. Za 

przykład tytułu zmienionego przez dodanie dodatkowych wyrazów można uznać tytuł cyklu 

z lat 1971–1973: Z dziejów oręża polskiego i walki o postęp społeczny, nawiązujący 

niewątpliwie do tytułu cyklu z lat 1958–1960: Z dziejów oręża polskiego. Przykładem trzeciej 

praktyki jest tytuł ostatniego cyklu historycznego, z lat 1986–1989: Postępowe tradycje oręża 

polskiego. Jest on niewątpliwie skróconą wersją tytułu cyklu poprzedniego, z lat 1982–1986: 

Postępowe tradycje oręża polskiego i walki o postęp społeczny. 

Tytuły jedynie dwóch cykli nie wykazują przedstawionych wyżej powiązań 

i zależności. Chodzi o cykl z lat 1956–1958: Bohaterska walka narodu polskiego o wolność 

i niepodległość oraz o najdłużej obowiązujący cykl z lat 1973–1982: Polska Ludowa 

spadkobiercą rewolucyjnych i patriotycznych dążeń narodu. 

Układ tematów w programach poszczególnych cykli ulegał zmianom, podobnie jak 

tytuły i zakres treściowy tematów. Zmieniały się także niekiedy tytuły tematów w kolejnych 

programach dotyczących tego samego cyklu (nowe programy wprowadzano częściej niż 

nowy cykl). W wielu przypadkach można jednak dostrzec kontynuację (te same tytuły 

tematów, ten sam lub podobny podział materiału) bądź powrót do wcześniejszych pomysłów. 

Podział dziejów polskiego oręża (z okresu od początku państwowości do powstania 

styczniowego) na cztery grupy zagadnień, z jakim mamy do czynienia w szkoleniu 

politycznym (okres piastowski, Rzeczpospolita szlachecka, okres powstań narodowych, walka 

„za Waszą i Naszą wolność”) w żadnym z programów cyklu historycznego nie występuje w 

„czystej formie”. Najbardziej zbliżoną konstrukcję ma cykl na lata 1966–1968 zawierający 

cztery tematy odpowiadające niemal dokładnie podziałowi na cztery grupy zagadnień, z tym 

że część zagadnień odnoszących się do okresu Rzeczypospolitej szlacheckiej (wojny w XVII 

w.) umieszczono w temacie omawiającym wydarzenia wojenne od początku polskiej 

państwowości do końca XVIII w. – a więc w temacie odpowiadającym w dużej mierze 

pierwszej grupie zagadnień. 

W szeregu cykli znajdują się tematy odpowiadające trzem grupom zagadnień: 

okresowi walk z Niemcami i Krzyżakami (oraz Tatarami), okresowi powstań narodowych 

i udziałowi Polaków w walkach „Za Waszą i naszą wolność”. Zwraca więc uwagę fakt, 

że brakuje w nich wyodrębnionej grupy zagadnień odnoszących się do okresu 

Rzeczypospolitej szlacheckiej. Na przykład, w tak skonstruowanych programach z lat 80. 
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(wywodzących zresztą swoją konstrukcję z programów wcześniejszych) zagadnienia 

(nieliczne zresztą) odnoszące się do okresu Rzeczypospolitej szlacheckiej zostały „ukryte” 

w dwóch pierwszych tematach. W temacie o dziejach walk w obronie ziem nad Odrą, Nysą 

i Bałtykiem wspomniano o wojnach ze Szwecją, natomiast w temacie zatytułowanym 

Patriotyzm narodu polskiego w walkach o odzyskanie niepodległości (powstania narodowe 

XVIII–XIX w.). Walka sił postępowych o reformy społeczne znalazł się, jako wstęp, krótki 

fragment o XVIII-wiecznym upadku kraju i próbach reform. Nie ulega wątpliwości, 

że skutkiem takiej konstrukcji programów była marginalizacja okresu Rzeczypospolitej 

szlacheckiej. Był to oczywiście zabieg celowy, z którym zresztą się nie kryto: „Tradycje 

wychowania patriotycznego sięgają odległych czasów. Już u zarania państwowości polskiej, a 

następnie w okresie panowania pierwszych Piastów, mieszkańcy zachodnich ziem polskich 

musieli prowadzić walki obronne przeciwko najazdom feudałów niemieckich, którzy już 

wtedy zapoczątkowali, trwającą przez wieki, politykę Drang nach Osten. Do patriotycznych 

tradycji tego okresu zaliczamy sprawiedliwe walki prowadzone pod wodzą Mieszka I, 

Bolesława Chrobrego, Mieszka II czy Bolesława Krzywoustego. Toczono je pod Cedynią, w 

okolicach Krosna, pod Wrocławiem, Głogowem i Niemczą. […] Do pięknych tradycji 

patriotycznych należą również walki z zakonem krzyżackim, kontynuatorem zaborczej 

polityki feudałów i cesarzy niemieckich wobec Polski. Na trwałe do historii oręża polskiego 

wpisały się walki prowadzone przez Władysława Łokietka w obronie Pomorza wschodniego, 

czy bitwa pod Płowcami, ale przede wszystkim wielkie zwycięstwo sprzymierzonych sił 

Polski, Litwy i Rusi pod Grunwaldem. […] Naród polski i jego siły zbrojne dziedziczą także 

patriotyczne tradycje powstań narodowych i walk wyzwoleńczych XVIII i XIX wieku. 

Powstanie 1794 r. było wyrazem patriotyzmu kształtującego się narodu polskiego, a przede 

wszystkim mas plebejskich – mieszczan i chłopów. Naczelnikiem powstania został 

wychowanek Szkoły Rycerskiej, uczestnik walk o niepodległość Ameryki Północnej i 

honorowy obywatel Republiki Francuskiej – Tadeusz Kościuszko. Wśród wielu patriotów – 

żołnierzy powstania, należy wymienić późniejszego organizatora i dowódcę Legionów 

Polskich we Włoszech – gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, gen. Jakuba Jasińskiego, bohatera 

bitwy racławickiej, chłopa-kosyniera Bartosza Głowackiego, czy przywódcę ludu Warszawy 

płk. Jana Kilińskiego. […] patrioci i rewolucjoniści XIX wieku: żołnierze powstania 

listopadowego, powstania krakowskiego, Wiosny Ludów i powstania styczniowego. […] 

Wśród nich znaleźli się: por. Piotr Wysocki, gen. Józef Bem, gen. Józef Sowiński, Edward 

Dembowski, Romuald Traugutt, gen. Jarosław Dąbrowski, gen. Walery Wróblewski i wielu 

innych. Dzieje powstań narodowych są jednak przede wszystkim świadectwem patriotyzmu 

tysięcy, często bezimiennych żołnierzy i powstańców – najlepszych synów narodu polskiego. 

[…] Obok tradycji patriotycznych naród polski i jego ludowe siły zbrojne dziedziczą również 

bogate tradycje internacjonalistyczne. Wyrażała je piękna idea zawarta początkowo w haśle 

>>Za wolność Waszą i naszą<<, a następnie >>Proletariusze wszystkich krajów, łączcie 

się<<. Tradycje udziału Polaków w walkach o wolność innych narodów sięgają odległych 

czasów. Udzielali oni już pomocy husytom w Czechach w ich walce przeciwko feudałom 

niemieckim, a także Węgrom walczącym z ekspansją turecką i przeciwko zaborczości 

Habsburgów. Wielką kartę w tych tradycjach zapisali Tadeusz Kościuszko i Kazimierz 

Pułaski, walcząc o niepodległość Ameryki Północnej. W okresie zaborów i braku własnej 
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państwowości Polacy bardziej niż inne narody rozumieli konieczność wzajemnej pomocy w 

walce o wolność. Dlatego wszędzie tam, gdzie toczyły się boje o wyzwolenie narodowe i 

postęp społeczny, nie zabrakło Polaków. Kilka tysięcy wzięło udział w wojnie domowej 

Stanów Zjednoczonych Ameryki, walcząc w składzie armii północnej, która między innymi 

zapowiadała zniesienie niewolnictwa. W okresie Wiosny Ludów polscy demokraci i 

rewolucjoniści walczyli we Francji, we Włoszech, w Niemczech, w Austrii, na Węgrzech. 

Wśród nich znaleźli się Adam Mickiewicz, Ludwik Mierosławski, Józef Bem, Henryk 

Dembiński, Józef Wysocki i inni”
445

. 

Jak widać z powyższego cytatu, epoka Rzeczypospolitej szlacheckiej nie zasługiwała 

– w oczach wysokiego funkcjonariusza aparatu politycznego „ludowego” wojska – nawet na 

wzmiankę. W gruncie rzeczy cytat ten nieomal wyczerpał zakres treściowy programów do 

szkolenia politycznego z cyklu historycznego. Wiele więcej w większości z nich nie 

znajdziemy. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
445

 J. Cytowski, Tradycje patriotycznego i internacjonalistycznego wychowania w Wojsku Polskim, [w:] 

Patriotyczne i internacjonalistyczne wychowanie głównym zadaniem…, s. 149–150. 
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ROZDZIAŁ IV 
Podręczniki i materiały do cyklu historycznego 
szkolenia politycznego żołnierzy 
służby zasadniczej 

 

Podręczniki, materiały i pomoce naukowe do szkolenia politycznego publikowało 

Wydawnictwo MON na zlecenie GZP WP. Na przykład, w wytycznych szefa GZP WP do 

pracy politycznej w wojsku, wydanych w roku1966
446

, można znaleźć wykaz niezbędnych 

pozycji, których „zabezpieczenie” miano zapewnić. I tak, odnośnie do szkolenia politycznego 

żołnierzy służby zasadniczej przewidziano wydanie: broszur dla każdego cyklu 

programowego w wersji pogłębionej dla kierowników grup; wskazówek bibliograficzno-

metodycznych do większości cykli (także do cyklu historycznego) w każdym roku 

szkoleniowym; zestawów tablic poglądowych (20–25 plansz w każdym zestawie) do 

niektórych cykli; ilustrowanych broszur do każdego cyklu w wersji dla uczestników (dla 

żołnierzy służby zasadniczej były to broszury w tzw. wersji żołnierskiej; po 1 sztuce na 3–4 

żołnierzy). 

W wytycznych z 1982 r.
447

 jako „zabezpieczenie materiałowe” wskazano: materiały 

szkoleniowe, wydawane przez Wydawnictwo MON; cykliczną audycję „Nie tylko dla 

słuchaczy w mundurach” Naczelnej Redakcji Programów Oświatowych i 

Popularnonaukowych Polskiego Radia; materiały pomocnicze do działalności lektorskiej 

publikowane w „Zagadnieniach i materiałach do pracy partyjno-politycznej w wojsku” oraz w 

„Faktach, wydarzeniach”, a także wydawane przez Zarząd Propagandy i Agitacji GZP WP 

podręczniki do stałych cykli tematycznych szkolenia politycznego. 

Materiały do szkolenia politycznego przygotowywano w tzw. pakietach; osobno dla 

korpusu oficerskiego, chorążych, podoficerów zawodowych oraz dla żołnierzy służby 

zasadniczej z podziałem na żołnierzy nowo wcielonych, żołnierzy pierwszego i drugiego 

rocznika, żołnierzy odchodzących do rezerwy oraz elewów szkół podoficerskich i 

podoficerów służby zasadniczej. Również dla podoficerów i szeregowych rezerwy oraz dla 

                                                 
446

 Wytyczne i programy […] na lata 1966–1968… 
447

 Wytyczne Szefa Głównego Zarządu Politycznego […] z dnia 24.06.1982 r. … 
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podchorążych szkół oficerskich, elewów szkół podoficerskich (zawodowych), słuchaczy 

akademii wojskowych i kursów. 

GZP WP przygotowywał i wydawał materiały do szkolenia politycznego stosownie do 

zachodzących zmian w programach szkolenia. Ponadto, zarządy polityczne Marynarki 

Wojennej i wojsk lotniczych miały uprawnienia do wydawania własnych podręczników do 

szkolenia politycznego w zakresie propagowania tradycji danego rodzaju sił zbrojnych. 

Podręczniki i materiały do szkolenia politycznego trafiały, za pośrednictwem 

Centralnego Kolportażu Wojskowego, do jednostek wojskowych, według zgłaszanego przez 

nie zapotrzebowania. 

Jeszcze w 1988 r. doradzano kierownikom grup szkolenia politycznego: „Istotne jest, 

aby podręczniki te były przez kierownika grupy zbierane, gdyż w dużej mierze zachowują 

swą aktualność. Dotyczy to w szczególności cyklu historycznego i światopoglądowego, 

bowiem duża część materiału z tych cykli nie ulega istotnym zmianom, a niektóre treści nie są 

powtarzane w nowych podręcznikach. […] Aktualizacja podręczników winna być 

prowadzona w sposób wybiórczy i wynikać bardziej z przydatności ich treści, a nie z roku 

wydania”
448

. 

Generalnie kierowano się zasadą, że dla tzw. cykli stałych szkolenia politycznego 

żołnierzy służby zasadniczej oraz dla cykli historycznego i światopoglądowego wydawano 

podręczniki, które powinny być przechowywane w bibliotekach lub gabinetach 

metodycznych i stamtąd wypożyczane na zajęcia. Natomiast dla pozostałych cykli broszury 

szkoleniowe wydawano na bieżąco, w związku z faktem, że dotyczyły one tematyki 

aktualnej
449

. 

Przedmiotem analizy w niniejszej pracy będą wydawane przez Wydawnictwo MON 

podręczniki i materiały do szkolenia politycznego żołnierzy służby zasadniczej lądowych 

wojsk operacyjnych do cyklu historycznego (z zakresu tematycznego od początków polskiej 

państwowości do powstania styczniowego). Przede wszystkim w wersji tzw. żołnierskiej, 

czyli przeznaczonej dla uczestników szkolenia politycznego. Tym niemniej, w sytuacji braku 

danego wydawnictwa w wersji żołnierskiej, zostały wykorzystane materiały w wersji dla 

kierowników grup, które zawierały większą ilość informacji, ale oczywiście nie sposób 

ocenić, jaka ilość spośród tych dodatkowych informacji trafiała – za pośrednictwem 

prowadzącego szkolenie – do słuchaczy. Zależało to na pewno od indywidualnych 

predyspozycji i „postawy ideowej” prowadzącego (a więc jego chęci do rzetelnego 

prowadzenia szkolenia). W zasadzie, wersja dla kierowników grup pomyślana była jako 

wydawnictwo, które miało umożliwić prowadzącym nabycie wiedzy rozszerzonej, tak aby 

byli w stanie przygotować się odpowiednio do omówienia tematu. Mogli wykorzystywać 

informacje dodatkowe do pogłębienia wykładu, ale mogli też ograniczyć się do tej ilości 

informacji, jaka znajdowała się w materiałach w wersji żołnierskiej (choć zachęcano ich 

usilnie do tego pierwszego). 

Podział na podręczniki i materiały do szkolenia politycznego można uznać za nieco 

sztuczny, bowiem wydawnictwa określone jako materiały niekiedy nie odbiegają konstrukcją 

i zawartością od podręczników. Ponadto, na przykład, wydawnictwo z roku 1959 na stronie 

                                                 
448

 L. Jastrzębski, dz. cyt., s. 30. 
449

 Wytyczne Szefa Głównego Zarządu Politycznego […] z dnia 5 czerwca 1975 r. …, s. 20. 
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tytułowej opisane jest jako materiały do szkolenia politycznego, podczas gdy we wstępie – 

jako podręcznik i tak też było traktowane w późniejszych wytycznych do szkolenia 

politycznego. 

Jednak – nazwijmy ją – grupa podręczników ma pewne cechy wspólne, odróżniające 

ją od „grupy materiałów”. Podręczniki są objętościowo większe, a trzy z nich posiadają 

podobne tytuły, wyraźnie do siebie nawiązujące
450

. 

Należy mieć na uwadze, że wydawnictwa do szkolenia politycznego nie ukazywały się 

regularnie, ale, jak to ujmowano: „stosownie do potrzeb oraz zachodzących zmian w 

programie szkolenia”
451

. 

 

 

1. Podręczniki i materiały 
do cyklu historycznego 

 

Za podręczniki do nauczania polskiej historii wojennej należy uznać sześć 

wydawnictw, które ukazywały się (z jednym wyjątkiem) mniej więcej co dekadę
452

. Były to: 

Materiały do zajęć polit.-wych., cz. III: Zagadnienia wybrane z historii Polski, Warszawa 

1947
453

; Podręcznik wyszkolenia politycznego. Kurs dwuletni, Warszawa 1948; Z dziejów 

oręża polskiego. Materiały do szkolenia politycznego, Warszawa 1959; Z dziejów oręża 

polskiego i walki o postęp społeczny. T. 1, Warszawa 1970; Z dziejów oręża polskiego i walk 

o postęp społeczny, Warszawa 1980
454

; Postępowe tradycje oręża polskiego, Warszawa 1986. 

Ale najwyraźniej planowany był następny, o czym świadczy wydane w roku 1990 

opracowanie pt. Polskie tradycje wojskowe, t. 1: Tradycje walk obronnych z najazdami 

Niemców, Krzyżaków, Szwedów, Turków i Tatarów
455

. Jest ono utrzymane w formule, jaka 

obowiązywała przed rokiem 1989. 

                                                 
450

 Dodatkowym argumentem, przemawiającym za odróżnieniem podręczników od materiałów do 

szkolenia politycznego, jest stosowanie tego podziału przez samych organizatorów szkolenia politycznego. W 

periodyku metodycznym, skierowanym do oficerów politycznych i kierowników grup szkolenia politycznego, 

pt. „Zagadnienia i materiały do pracy partyjno-politycznej w wojsku”, można znaleźć wiele przykładów. W 

numerze 5 z maja 1987 r., w rubryce „Książka z rekomendacją”, zaprezentowano niedawno wydany podręcznik 

Postępowe tradycje oręża polskiego z roku 1986, zaznaczając, iż: „[…] nie jest repliką podręcznika wydanego w 

1980 roku”; por.: Z kart tradycji oręża polskiego, „Zagadnienia i materiały do pracy partyjno-politycznej w 

wojsku”, 1987, nr 5, s. 56. 
451

 L. Jastrzębski, dz. cyt., s. 29. 
452

 Wyjątkiem jest podręcznik z 1948 r. (Podręcznik wyszkolenia politycznego…), który ukazał się w 

rok po pierwszym podręczniku, z roku 1947, jednak część historyczna obydwu wydawnictw jest niemal 

identyczna; w zasadzie jest to ten sam podręcznik. 
453

 Został on wydany jako podręcznik „prowizoryczny”. Określenie „podręcznik prowizoryczny” 

zostało użyte we wstępie do tegoż opracowania. Podkreślono tam konieczność zebrania w jednym 

wydawnictwie wszystkich zagadnień polskiej historii, przede wszystkim militarnej, do których odwoływano się 

w trakcie szkolenia politycznego. Podręcznik nie był skierowany bezpośrednio do szeregowców, ale do oficerów 

polityczno-wychowawczych oraz oficerów liniowych prowadzących pracę polityczną z podwładnymi. Miał 

stanowić dla nich niezbędne minimum wiedzy o historii Polski, które winni byli sobie przyswoić, aby 

efektywniej przekazywać tę wiedzę żołnierzom. Jednakże za pierwszy „prawdziwy” podręcznik do cyklu 

historycznego było uznawane opracowanie z roku 1948. 
454

 Tytuł tego podręcznika różni się od poprzedniego tylko słowem „walk” zamiast „walki”. 
455

 Polskie tradycje wojskowe, t. 1: Tradycje walk obronnych z najazdami Niemców, Krzyżaków, 

Szwedów, Turków i Tatarów, red. Janusz Sikorski, Warszawa 1990. Książka ta została oddana do składania w 

grudniu 1988 r., zaś druk rozpoczęto w maju 1990 r. Jej układ tematyczny i sposób ujęcia materiału wyraźnie 
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Z uwagi na fakt, że podręczniki z roku 1947 i 1948 są właściwie identyczne w treści, 

wszelkie spostrzeżenia, które odnoszą się do jednego z nich, będą miały także zastosowanie 

do drugiego. 

 

 

Do cyklu z lat 1947–1948 

Wybrane zagadnienia z historii Polski 

 

W roku 1948 wydano pierwszy podręcznik do szkolenia politycznego
456

. W ponad 

osiemsetstronicowym wydawnictwie zebrano wszystkich pięć obowiązujących wówczas cykli 

tematycznych. Podręcznik określono we wstępie jako podstawową pomoc dla oficerów 

prowadzących szkolenie polityczne. 

Poza wskazówkami metodycznymi zawartymi we wstępie, każdy cykl poprzedzony 

jest wstępem metodycznym, mającym ułatwić oficerowi prowadzącemu szkolenie 

przygotowanie się do zajęć. Szczególną uwagę nakazano zwracać na cel cyklu: „gdyż 

znajomość celu jest w szkoleniu rzeczą najbardziej zasadniczą”
457

. 

Jako cykl IV umieszczono w nim cykl historyczny Wybrane zagadnienia z historii 

Polski
458

. Okres od początku państwowości do upadku powstania styczniowego ujęto w 

dwunastu lekcjach. Chociaż nie jest to uwidocznione w konstrukcji podręcznika, we wstępie 

autorzy dokonali podziału całości cyklu na podcykle. Podcykl pierwszy obejmuje lekcje 1. 

Powstanie i budowa państwa polskiego w walce z Niemcami oraz 2. Od „Psiego Pola” do 

Grunwaldu i odpowiada  blokowi zagadnień o walce z „naporem germańskim”. 

Kulminacyjnym punktem tych lekcji jest zwycięstwo pod Grunwaldem (podrozdział pod 

wymownym tytułem Pogrom krzyżactwa – Grunwald 15.VII.1410), któremu poświęcono 

najwięcej miejsca. 

Lekcje od 3. do 6. (Zgubna polityka parcia na Wschód; Chłop w dawnej Polsce; 

Rzeczpospolita szlachecka, Przyczyny rozbiorów Polski) tworzą drugi podcykl, 

odpowiadający grupie zagadnień o Rzeczypospolitej szlacheckiej. Lekcja trzecia – traktująca 

o zmaganiach z zakonem po Grunwaldzie – zapowiada zwrot w polskiej polityce zagranicznej 

(taki jest, zresztą, tytuł jednego z podrozdziałów) i rozpoczęcie „parcia na Wschód”, co 

doprowadziło do zaniedbania spraw pruskich i – w konsekwencji – do narodzin pod bokiem 

Polski potęgi pruskiej, która odegrać miała w przyszłości wiodąca rolę w rozbiorach. Lekcję 

                                                                                                                                                         
dowodzą początkowego przeznaczenia na podręcznik do szkolenia politycznego. Świadczy o tym zresztą sam 

tytuł tomu, bezpośrednio nawiązujący do grupy tematów stale obecnych w szkoleniu politycznym. Ponadto, 

tradycyjnie również brak tu choćby wzmianki o wyprawach na Kijów Chrobrego i Szczodrego, a bitwa pod 

Beresteczkiem jest wspomniana tylko raz, hasłowo, przy okazji omawiania taktyki wojsk polskich w XVII w. 

Oczywiście, ówczesny przełom polityczny nie pozostał bez wpływu na ostateczny kształt opracowania – widać 

większą szczegółowość w opracowaniu tematów i brak naleciałości ideologicznych. 
456

 Podręcznik wyszkolenia politycznego… Patrz uwagi w przyp. 453. 
457

 Tamże, s. 6. 
458

 Cykl ten stanowi niemal dokładny przedruk całego „prowizorycznego” podręcznika z roku 1947. 

Różnice są minimalne. Lekcja 7. nosi tu tytuł Próby reform (w podręczniku z 1947 r. był to rozdział VII. 

Konstytucja 3 Maja) i brakuje w niej pierwszego podrozdziału z 1947 r.: Wielka rocznica. Usunięcie 

podrozdziału spowodowało, że zapomniano zmienić numerację niektórych pozostałych podrozdziałów, stąd po 

podrozdziale drugim pojawia się od razu czwarty. W lekcji 9. Powstanie listopadowe tytuł podrozdziału 

szóstego uległ zmianie na Zmarnowane męstwo (w 1947 r. było: Zmarnowane zwycięstwo). 
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czwartą poświęcono w całości kwestii chłopskiej. Opowiadając historię stopniowego 

popadania chłopstwa w zależność od szlachty, stanowi ona niejako wprowadzenie i zarazem 

tło obrazu przedstawiającego pogrążającą się w anarchii Rzeczpospolitą. Lekcje piąta i szósta 

poświęcone są nie tyle historii militarnej Polski, ile szlachcie. Zawarte w nich informacje 

odnoszą się do kształtowania się stanu szlacheckiego (podrozdziały: Jak powstała szlachta, 

Rycerz staje się ziemianinem), roli ekonomicznej szlachty i magnaterii (podrozdziały: 

Magnaci rujnują Polskę, Wyniki gospodarki magnackiej), wreszcie – do roli politycznej tych 

dwóch warstw społecznych (podrozdział: Magnaci zdradzali kraj). Brak natomiast 

jakichkolwiek informacji o wojnach Rzeczypospolitej w XVII w. (jest tylko wzmianka o 

„potopie” w kontekście zdrady Radziwiłłów). Odnośnie do wieku XVIII wspomniano tylko o 

wojnie siedmioletniej (1756–1763), w której Polska nie uczestniczyła, ale jej terytorium było 

areną działań wojennych i przemarszów wojsk, co świadczyło o zupełnym upadku państwa. 

Trzeci podcykl obejmuje lekcje od 7. do 12. (Próby reform; Powstanie 

kościuszkowskie; Powstanie listopadowe; Powstanie wielkopolskie 1848 roku; Powstanie 

styczniowe; Polacy w walce o wolność ludów) i stanowi odpowiednik dwóch grup zagadnień 

– o powstaniach narodowych oraz o walce „Za Waszą i naszą wolność”; z tym że pierwszy 

temat dotyczy jeszcze okresu Rzeczypospolitej szlacheckiej. Jest w nim tylko jednozdaniowa 

wzmianka o interwencji wojsk rosyjskich na wezwanie targowiczan i klęsce „mimo 

poszczególnych zwycięskich walk wojska polskiego”. Powstaniom narodowym poświęcono 

osobne lekcje, obejmujące podobną liczbę stron – od 6 do 7. Przy czym, między dwoma 

„głównymi” powstaniami XIX-wiecznymi – listopadowym i styczniowym – umieszczono 

powstanie wielkopolskie w 1848 r., określając je mianem „zapomnianego powstania”. 

Ponadto, pominięto całkowicie okres napoleoński: Legiony Dąbrowskiego i Księstwo 

Warszawskie. Po opisie powstania kościuszkowskiego następuje w podręczniku przejście od 

razu do kongresu wiedeńskiego w 1815 r. i – dalej – do powstania listopadowego. Luka ta nie 

została także wypełniona w lekcji 12. Polacy w walce o wolność ludów, gdzie przedstawiono 

sylwetki Kościuszki, Mickiewicza, Bema i Jarosława Dąbrowskiego, unikając jakichkolwiek 

odniesień do Jana Henryka Dąbrowskiego i jego legionów. 

W całym podręczniku z roku 1948 zamiast określenia „rozdział” (jak jest w 

podręczniku z 1947 r.) wprowadzono określenie „lekcja”, a poszczególne lekcje podzielone są 

na dwie części (część pierwszą przerabiano podczas pierwszej godziny lekcyjnej; część drugą 

– podczas drugiej). 

Każda lekcja kończy się kilkunastozdaniowym podsumowaniem przeznaczonym do 

podyktowania żołnierzom oraz kilkoma pytaniami kontrolnymi, które służyły nie tylko do 

utrwalenia usłyszanych informacji, ale także do powtórzenia materiału z lekcji poprzedniej na 

początku lekcji następnej. 

Ponadto, w stosunku do podręcznika z 1947 r. nastąpiło wzbogacenie strony 

metodycznej o określenie momentu przeprowadzenia lekcji repetycyjnych i podanie ich treści 

(pytań kontrolnych). W części obejmującej okres polskiej historii od początków 

państwowości do powstania styczniowego znalazły się cztery takie lekcje: pierwsza po 

lekcjach 1 i 2 (Powstanie i budowa państwa polskiego w walce z Niemcami; Od „Psiego 

Pola” do Grunwaldu), druga po lekcjach 3, 4, 5, 6 (Zgubna polityka parcia na Wschód; 

Chłop w dawnej Polsce; Rzeczpospolita szlachecka; Przyczyny rozbiorów Polski), trzecia po 
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lekcjach 7, 8, 9 (Próby reform; Powstanie kościuszkowskie; Powstanie listopadowe), czwarta 

po lekcjach 10, 11, 12 (Powstanie wielkopolskie 1848 roku; Powstanie styczniowe; Polacy w 

walce o wolność ludów); pozostała część czwartej lekcji repetycyjnej została przeznaczona na 

powtórzenie tematów wykraczających poza ramy niniejszej pracy. Na zakończenie cyklu 

należało nadto przeprowadzić jedną lekcję repetycyjną obejmującą materiał z całego cyklu. 

We wstępie metodycznym do cyklu IV określono, co jest celem cyklu: „Wynikiem 

nauczania historii Polski winno być umiłowanie najpiękniejszych, najbardziej postępowych 

tradycyj, których Wojsko Polskie jest dziedzicem i kontynuatorem […]”
459

. 

Okres historyczny od początku państwowości do powstania styczniowego zajął w 

podręczniku 75 stron (na 198 stron cyklu historycznego). 

Należy dodać – co zostało już zasygnalizowane – że materiał zawarty w omówionym 

podręczniku obowiązywał tylko do października 1948 r., uznano bowiem, że zawiera „błędy 

polityczne” i nie nadaje się do szkolenia politycznego żołnierzy. Tym niemniej, był to 

pierwszy podręcznik do szkolenia politycznego w „ludowym” Wojsku Polskim. 

Zakwestionowanie treści podręcznika wiązało się z występującą na przełomie lat 40. i 

50. tendencją do ograniczania roli tradycji narodu i oręża polskiego w szkoleniu politycznym, 

zwłaszcza w tematach o charakterze współczesnym (wojna obronna w 1939 r., wojsko polskie 

na Zachodzie w II wojnie światowej itp.). Na początku lat 50., po VI Plenum KC PZPR w 

lutym 1951 r., sytuacja zaczęła ulegać zmianie i do szkolenia politycznego zaczęły wracać 

tematy wcześniej pomijane, zwłaszcza te odnoszące się do „postępowych tradycji” i tradycji 

łączących patriotyzm z internacjonalizmem. „Stopniowo idea ta znajdowała szersze 

odzwierciedlenie w wojskowej praktyce wychowawczej, w tym również i w szkoleniu 

politycznym żołnierzy”
460

. 

 

 

Do cyklu z lat 1951–1956 

Postępowe i rewolucyjne tradycje 

naszego narodu 

 

Po wycofaniu z użytku podręcznika z roku 1948 przez pewien czas szkolenie 

polityczne opierało się na konspektach wydawanych doraźnie przez GZPW WP, o tematyce 

związanej z bieżącymi przemianami społeczno-politycznymi w Polsce; bez elementów 

historii polskiego oręża
461

. W połowie 1949 r. powrócono do realizacji programu według 

cykli obowiązujących od 1947 r., częściowo zmieniając ujęcie tematów i treść lekcji
462

. 

Dopiero jednak po rozpoczęciu nowego cyklu historycznego podjęto wydawanie nowych 

materiałów w formie druków zwartych. 

                                                 
459

 Podręcznik wyszkolenia politycznego…, s. 499. 
460

 J. Cytowski, System szkolenia politycznego i partyjnego…, s. 80. 
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 W sierpniu 1948 r.: „wrócono do poprzedniego systemu – planowania tematów, które obejmowały 

głównie aktualne problemy polskiego ruchu robotniczego i podstawowe przemiany polityczne w kraju na 

przełomie 1948 i 1949 r.”; por.: S. Zwoliński, Szkolenie polityczne i partyjne…, s. 221. 
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Pierwszymi materiałami do tego cyklu było wydawnictwo z 1952 r.
463

 Temat 1. nosi 

tytuł Powstanie państwa polskiego. Walka o ziemie zachodnie i nadbałtyckie i omawia okres 

wczesnopiastowski do panowania Krzywoustego. W ramach tematu 2. Walka narodu 

polskiego z najeźdźcami krzyżackimi. Bitwa pod Grunwaldem – zwycięstwo połączonych sił 

narodów Polski, Rusi i Litwy omówiono okres od zjednoczenia ziem polskich przez Łokietka 

do bitwy pod Grunwaldem, kończąc rozdział propagandowym podsumowaniem o 

historycznym znaczeniu Grunwaldu. Okres polskiej historii od roku 1410 do powstania 

kościuszkowskiego ujęto w temacie 3. Walka narodu polskiego z najazdem szwedzkim, 

wspominając w nim, oprócz samego najazdu szwedzkiego, jedynie o sytuacji chłopów w 

Rzeczypospolitej i powstaniu Chmielnickiego oraz odniesionych przez Kozaków 

zwycięstwach (pomijając całkowicie zwycięstwa polskie. Bohaterem tego tematu był Stefan 

Czarniecki). W 4. temacie Polacy w walce „o naszą i Waszą wolność” przemieszano dwie 

grupy zagadnień, traktowane zwykle odrębnie: powstania narodowe oraz walkę Polaków o 

wolność innych ludów. Podzielono temat na trzy części i bohaterem każdej z nich uczyniono 

jedną z wybitnych postaci polskiej historii: Tadeusza Kościuszkę, Józefa Bema i Jarosława 

Dąbrowskiego. Niejako przez pryzmat każdego z tych bohaterów i omówiwszy ich dokonania 

na niwie międzynarodowej zaprezentowano trzy powstania: kościuszkowskie, listopadowe i 

styczniowe. Przy okazji omawiania sylwetki Tadeusza Kościuszki uwypuklono rolę 

magnaterii i szlachty jako winowajców upadku Polski w XVIII w. 

Pomimo identycznego tytułu drugiego wydawnictwa do tego cyklu, z roku 1954
464

, 

jego konstrukcja jest inna, choć tematy noszą podobne tytuły. 

Temat 4. O powstaniu państwa polskiego
465

 zawiera następujące rozdziały: Życie 

naszych przodków w najdawniejszych czasach (o wspólnocie pierwotnej); Od wspólnoty 

pierwotnej do własności prywatnej; Kształtowanie się państwa polskiego (plemiona na 

ziemiach polskich); Walki pierwszych Piastów o umocnienie naszego państwa (do Mieszka 

II). Temat ten zatem został zubożony w stosunku do odpowiadającego mu tematu z roku 1952 

o okres panowania Bolesława Krzywoustego. 

O Krzywoustym jest zaledwie jednozdaniowa wzmianka we wstępie do tematu 

następnego, tj. 5. Nosi on tytuł O walce narodu polskiego z najeźdźcami krzyżackimi i składa 

się z rozdziałów: Zakon krzyżacki nad Wisłą (do zajęcia Pomorza Gdańskiego przez 

Krzyżaków); Pierwsze walki z Krzyżakami o odzyskanie Pomorza (do pokoju kaliskiego w 

1343 r.); Wielka wojna z zakonem krzyżackim (to najobszerniejszy rozdział tego tematu; sam 

opis bitwy pod Grunwaldem, obficie okraszony cytatami z Długosza, zajmuje trzy strony); 

Wojna trzynastoletnia i odzyskanie Pomorza Wschodniego (w zakończeniu wspomniano o 

późniejszym powstaniu państwa pruskiego, które stało się „podstępnym i zachłannym” 

wrogiem Polski). Jak widać, ten z kolei temat rozbudowano, w stosunku do tematu z roku 

1952, o kilkudziesięcioletni okres walk z Krzyżakami po bitwie pod Grunwaldem. 

Temat 6. nosi tytuł Wojna w obronie ojczyzny z najazdem szwedzkim. We wstępie do 

tematu wspomniano tylko o wcześniejszych wojnach ze Szwecją (bitwy pod Kircholmem i 

                                                 
463

 Postępowe i rewolucyjne tradycje naszego narodu, cz. 1. Materiały nr 1 do zajęć politycznych. 

Program nr 2. Tematy nr 1, 2, 3, 4, Warszawa 1952. 
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 Opracowanie rozpoczyna się od tematu 4. 



115 

 

Oliwą). Rozdziały są następujące: Polska w okresie przed najazdem Szwedów (głównie o 

magnaterii i jej polityce „parcia na wschód”; wspomniano też o powstaniu Chmielnickiego); 

Najazd szwedzki – zdrada magnatów (w rozdziale tym obszerny cytat z Potopu Sienkiewicza 

o kapitulacji szlachty pod Ujściem); Chłopi obrońcami niepodległości Polski; Stefan 

Czarniecki wódz wojny narodowej przeciwko Szwedom. 

Podobnie jak w opracowaniu z roku 1952, i tutaj w jednym temacie zawarto polskie 

ruchy niepodległościowej i udział Polaków w walkach „Za Waszą i naszą wolność”. Jednakże 

zatytułowano go zupełnie inaczej: Walki wyzwoleńcze narodu polskiego w okresie 1794–1863 

r. Położono nacisk przede wszystkim na powstania narodowe. Walce „Za Waszą i naszą 

wolność” poświęcono niewiele miejsca. Temat został podzielony na dwie części. W pierwszej 

znalazły się rozdziały: Magnateria i szlachta – winowajcy upadku Polski w XVIII w. 

(opowiadanie doprowadzono do sejmu czteroletniego i drugiego rozbioru); Powstanie 

kościuszkowskie (w zakończeniu wspomniano pokrótce o Legionach); Powstanie listopadowe 

(rozpoczęto rozdział opisem postanowień Kongresu Wiedeńskiego w kwestii polskiej). Część 

druga składa się z rozdziałów: Na emigracji i w kraju – po powstaniu listopadowym; 

Rewolucja krakowska; Polacy w walkach rewolucyjnych „Wiosny Ludów” (rozdział ten, 

liczący niespełna dwie strony, jest jedynym poświęconym tej tematyce, a i tak większość 

miejsca zajął opis powstania w Wielkopolsce); Powstanie styczniowe. 

 

 

Do cyklu z lat 1956–1958 

Bohaterska walka narodu polskiego 

o wolność i niepodległość 

 

Materiały do tego cyklu wydano w roku 1956
466

. Zawierają one tylko dwa tematy, 8. i 

9., podzielone jednak na szereg zagadnień, w których przedstawiono cały okres historii 

polskiego oręża od Mieszka I do Romualda Traugutta. 

Temat 8. Walki naszych przodków w obronie niepodległości Polski podzielony jest na 

dwie części. Część pierwsza (Walki z najazdami cesarzy i margrabiów niemieckich oraz 

Zakonu Krzyżackiego) zawiera następujące rozdziały: Walki Mieszka I i Bolesława Chrobrego 

o umocnienie państwa polskiego; Walki Bolesława Krzywoustego o niezależność Polski i o 

Pomorze (koniec rozdziału poświęcono sytuacji po śmierci Krzywoustego, najazdowi 

Tatarów i bitwie pod Legnicą w 1241 r., którą opisano dość obszernie); Walki naszych 

przodków z najeźdźcami krzyżackimi (rozdział podzielono na podrozdziały: Zabór Gdańska i 

Pomorza przez Krzyżaków; Pierwsze walki z najazdem krzyżackim. Bitwa pod Płowcami; 

Unia polsko-litewska; Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim; Rozgromienie wojsk krzyżackich 

pod Grunwaldem; Znaczenie zwycięstwa grunwaldzkiego). W części drugiej (Walki naszych 

przodków w obronie niepodległości Polski z najazdami Szwedów i Turków) znalazły się 

rozdziały: Polska w okresie przed najazdem Szwedów (traktujący o słabości Rzeczypospolitej 

z winy magnaterii i bogatej szlachty uciskającej chłopów, co doprowadziło do powstań 

                                                 
466

 Bohaterska walka narodu polskiego o wolność i niepodległość, cz. 1. Materiały nr 21 do zajęć 

politycznych. Program nr 1. Tematy nr 8–9, Warszawa 1956. 
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ludowych, szczególnie powstania kozackiego w 1648 r.); Wojny ze Szwecją w pierwszej 

połowie XVII wieku; „Potop” szwedzki. Zdrada magnaterii; Walka ludu polskiego z najazdem 

szwedzkim; Stefan Czarniecki w walce przeciw Szwedom; Wojny z najazdami Turków w XVII 

wieku (tutaj, między innymi, dość obszernie o bitwie pod Wiedniem w 1683 r.). 

Temat 9. Walki wyzwoleńcze narodu polskiego w okresie 1794–1863 r. również 

podzielono na dwie części, ale bez nadawania im tytułów. Część pierwsza składa się z 

następujących rozdziałów: Magnateria i szlachta – winowajcy upadku Polski w XVIII w. 

(poprzez wskazanie przyczyn upadku Polski oraz nakreślenie prób naprawy, w tym 

Konstytucji 3 Maja, doprowadzono narrację do drugiego rozbioru); Powstanie 

kościuszkowskie; Powstanie listopadowe. W części drugiej znalazły się rozdziały: Na 

emigracji i w kraju – po powstaniu listopadowym; Rewolucja krakowska; Polacy w walkach 

rewolucyjnych „Wiosny Ludów” (ten niedługi rozdział odnosi się do grupy tematów o udziale 

Polaków w walkach „Za Waszą i naszą wolność” i w tym wydawnictwie tylko tutaj można o 

tym przeczytać; dlatego zapewne w rok później wydano materiały dodatkowe, w całości 

traktujące o tym aspekcie polskich tradycji orężnych, o czym niżej); Powstanie styczniowe. 

W 1957 r. wydano opracowanie rozszerzające skąpe informacje, zawarte w 

materiałach z roku poprzedniego, na temat udziału Polaków w walkach „Za Waszą i naszą 

wolność”
467

. Jest ono w całości poświęcone tej tematyce. Pierwszych pięć części obejmuje 

okres historyczny odpowiadający zakresowi czasowemu niniejszej pracy. 

Część pierwsza (Idea wspólnej walki – pierwsze czyny orężne) składa się z 

następujących tematów: Pierwsze walki Polaków o wolność innych ludów (udział Polaków w 

wojnach husyckich, Władysław Warneńczyk i Jan III Sobieski jako monarchowie pomagający 

Węgrom w walce z Turkami, Polacy w powstaniu Pugaczowa); Za wolność Ameryki 

(Kościuszko i Pułaski); Powstanie kościuszkowskie (jego obecność w podręczniku 

uzasadniono tym, że: „Można śmiało powiedzieć, że powstanie kościuszkowskie poważnie 

ułatwiło Wielkiej Rewolucji Francuskiej zwycięstwo nad wrogami. Dlatego też w powstaniu 

tym w całej pełni odzwierciedliła się treść hasła >>Za Waszą i naszą wolność<<”
468

). 

Tematy w części drugiej (Legiony Polskie we Włoszech i Niemczech) noszą tytuły: 

Pierwsze prace organizacyjne; Wojsko – jakiego przedtem Polacy jeszcze nie mieli 

(przedstawiono tu demokratyczne zasady obowiązujące w Legionach); Szlak bitewny 

legionów we Włoszech; Legia naddunajska. Komentarz kończący tę część opracowania mówi 

o smutnym dalszym losie Legionów – o wysłaniu wielu żołnierzy na wyspę San Domingo, 

lecz podkreślono, iż w ogólnym rozrachunku dorobek Legionów należy uznać za pozytywny. 

Część trzecia (Pod sztandarem walki o wolność w latach 30-tych XIX wieku) obejmuje 

tematy: Powstanie listopadowe (jego związek z tematyką opracowania tak uzasadniono: 

„Szczególnie w dobie powstania listopadowego i potem, po jego upadku, hasło >>Za Waszą i 

naszą wolność<< zostaje ostatecznie sformułowane i wysunięte jako naczelna zasada polskiej 

strategii niepodległościowej”
469

); W powstańczej Warszawie wypisano słowa „Za Waszą i 

naszą wolność” (udział Rosjan w powstaniu i manifestacja Towarzystwa Patriotycznego ku 

                                                 
467
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czci dekabrystów
470

); Zawsze gotowi do walki za wolność (o emigrantach maszerujących po 

upadku powstania na Zachód, witanych entuzjastycznie przez ludność); Polacy na ziemi 

szwajcarskiej (pobyt kilkuset byłych powstańców w Szwajcarii); Na różnych frontach walki o 

wolność (Polak w powstaniu robotników Lyonu w roku 1834, Polacy w wojnie domowej w 

Hiszpanii w latach 1836–1838, tajne organizacje w kraju w latach 40., powstanie krakowskie 

w 1846 r.). 

W części czwartej (Polacy w walkach Wiosny Ludów) znalazły się tematy: Wiosna 

Ludów na ziemiach polskich (powstanie w Wielkopolsce); W stolicach europejskich; Za 

wolność Włoch; Na pomoc niemieckiej demokracji (powstania w Dreźnie, Badenii i 

Palatynacie); Nad Cisą i Dunajem walczyli Polacy (powstanie węgierskie). 

Już sam tytuł części piątej (Powstanie styczniowe i pomoc dla niego ludów 

europejskich) sugeruje, że przebieg powstania jest tylko tłem dla przedstawienia udziału w 

nim obcokrajowców. Potwierdzają to tytuły tematów: Czyn orężny powstania styczniowego; 

Rewolucjoniści europejscy wobec powstania styczniowego; Z szeregów cara do oddziałów 

polskich; Węgrzy nie zapomnieli o długu wdzięczności; Z ziemi włoskiej do Polski; Ochotnicy 

innych narodowości; Chłopi litewscy w powstaniu (temat ten, nie przystający zbytnio do 

pozostałych, opowiada głównie o oddziale Zygmunta Sierakowskiego i udziale w powstaniu 

chłopów żmudzkich). 

 

 

Do cyklu z lat 1958–1960 

Z dziejów oręża polskiego 

 

Ferment ideologiczny w GZP WP po roku 1956 dotyczył również treści, jakie chciano 

przekazywać żołnierzom podczas szkolenia politycznego. Jak pisze E. Stefaniak: „Kurs był 

jednoznaczny – umacnianie polskości i nawrót do tradycji narodowych, kult pamięci naszych 

przodków i ich patriotycznego dzieła”
471

. Również we wspomnieniach T. Pióro okres ten 

rysuje się jako rokujący nadzieje na głębsze zmiany
472

. Ponadto, październik 1956 r. przyniósł 

zmiany w wojskowym ruchu wydawniczym, zarówno jeśli chodzi o zmiany w strukturze 

Wydawnictwa MON, jak i o zmiany w tematyce i treści wydawanych pozycji. Wzrosło 

zainteresowanie wydawnictwa publikowaniem książek o tematyce związanej z: 

„postępowymi i rewolucyjnymi tradycjami oręża polskiego”
473

. 

W takiej atmosferze narodziła się w Zarządzie Propagandy i Agitacji GZP WP 

koncepcja opracowania podręcznika, który przedstawiałby historię polskiej wojskowości 

poprzez prezentowanie: „najbardziej chwalebnych tradycji narodowych”
474

. Projekt ten 
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 Rosyjscy rewolucjoniści, których powstanie, w grudniu 1825 r., w Petersburgu, poniosło klęskę. 
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zrealizowano w roku 1959 w wydawnictwie Z dziejów oręża polskiego…. Mimo wielu 

braków, niewątpliwie stanowiło ono nową jakość w szkoleniu politycznym. 

Jak wynika z przedmowy, podręcznik skierowano do kierowników grup szkolenia 

politycznego szeregowców służby zasadniczej. Materiał w nim zawarty obejmował szerszy 

zakres tematów aniżeli programy szkolenia politycznego, co – w zamiarze autorów – miało 

umożliwić prowadzącym zajęcia pełniejsze omówienie najważniejszych wydarzeń z dziejów 

polskiego oręża. Najważniejszych, a więc takich: „które miały zasadnicze znaczenie dla 

kształtowania się oblicza naszego wojska lub wyznaczały pełną chwały jego drogę 

dziejową”
475

. Nietrudno zauważyć, że ta formuła pozwalała na pominięcie tych tradycji, które 

miały niepożądany wydźwięk. Świadomie zresztą zrezygnowano z: „opisywania wydarzeń 

epizodycznych, rozproszonych na przestrzeni naszych dziejów. Stąd też jedne okresy 

historyczne potraktowane zostały bardziej szczegółowo, inne poruszono w sposób 

marginesowy, o wielu zaś wydarzeniach nie wspomniano wcale”
476

. Zastrzeżenie to 

pozostawiało spore pole do manipulacji dziejami polskiej wojskowości. 

Podręcznik prezentuje w osiemnastu rozdziałach historię od okresu wspólnoty 

pierwotnej do udziału Polaków w wojnie domowej w Hiszpanii. W zakresie od początków 

państwowości do powstania styczniowego mieszczą się następujące rozdziały: Powstanie 

państwa polskiego (od pierwszego osadnictwa na ziemiach polskich do Mieszka I); Walki 

pierwszych Piastów z najazdami niemieckimi na Polskę w latach 960–1138; Walka z 

najazdami Tatarów. Bitwa pod Legnicą (na uwagę zasługuje dość szerokie opisane przemian 

społeczno-gospodarczych i politycznych na ziemiach polskich w XIII w., a także 

przedstawienie organizacji wojskowej i ekspansji Tatarów); Wojny Polski z Krzyżakami 

(narrację doprowadzono do utworzenia królestwa pruskiego w 1701 r., zaś ostatni podrozdział 

poświęcono życiu i zwyczajom rycerstwa polskiego w wiekach XIV i XV); Walka z 

najazdami Szwedów w XVII w.; Wojny zaborcze prowadzone przez szlachtę i magnaterię 

polską w XVI i XVII w. (wojny z Rosją i tłumienie powstań na Ukrainie); Wojny Polski z 

Turkami i Tatarami w XVII w.; Upadek Polski i jej oręża. Próby odrodzenia siły zbrojnej 

Polski w drugiej połowie XVIII w. (do Targowicy i wojny w 1792 r.); Powstanie 

kościuszkowskie; Legiony Polskie i wojsko Księstwa Warszawskiego; Powstanie listopadowe 

1830–1831 r.; Rewolucja 1846 i 1848 r. na ziemiach polskich; Polacy w walce o wolność 

innych narodów (Kościuszko i Pułaski w Ameryce, Polacy w wojnie secesyjnej w USA, 

„Wiosna Ludów”); Powstanie styczniowe. 

Niektóre z tych rozdziałów stanowiły bezpośrednią kontynuację tematów, które 

zostały wprowadzone do szkolenia politycznego już w okresie formowania „ludowego” 

wojska i weszły na stałe do kanonu zagadnień będących przedmiotem zajęć politycznych do 

końca istnienia Sił Zbrojnych PRL. 

Cały ten okres historyczny omówiono na 400 stronach (na 480 stron podręcznika), 

najwięcej (46 stron) poświęcając tematowi Wojny Polski z Turkami i Tatarami w XVII w. 

Pozostałe rozdziały liczą od kilkunastu do ok. 30 stron. 

Porównując sam tylko układ tematyczny (bez analizy treści) podręcznika z roku 1959 

z podręcznikiem z roku 1948, można sformułować kilka uwag. W podręczniku z 1959 r. 
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pierwszy blok tematyczny – o walce z „naporem germańskim” – jest wzbogacony o walki z 

najazdami Tatarów i bitwę pod Legnicą, o czym w podręczniku wcześniejszym jest zaledwie 

jednoakapitowa wzmianka. Grupa tematów dotycząca Rzeczypospolitej szlacheckiej wygląda 

w podręczniku z 1959 r. zupełnie inaczej. We wcześniejszym podręczniku skoncentrowano 

się na „zgubnej polityce parcia na wschód”, na rujnowaniu kraju przez magnatów i na 

ciemiężeniu chłopa, pomijając niemal zupełnie wydarzenia militarne, a jeśli o nich 

wspominano, to jako o ilustracji problemów społecznych, na przykład kiedy mówi się o 

udziale chłopów w obronie klasztoru jasnogórskiego w czasie „potopu”. Natomiast w 

podręczniku z roku 1959 jest odwrotnie. Próżno tu szukać podrozdziałów zatytułowanych, na 

przykład: Zapominamy o Zachodzie, myślimy o Wschodzie; Jak powstała szlachta; Magnaci 

zdradzali kraj itp. Okres ten zaprezentowano przede wszystkim przez pryzmat wojen, 

szczególnie tych z XVII w. Warto dodać, że o wojnach z Turkami i Kozakami podręcznik z 

1948 r. w ogóle nie wspomina, zaś o „potopie” szwedzkim jest tam tylko jednozdaniowa 

informacja. 

Okres powstań narodowych w obu podręcznikach ujęto podobnie (jeśli nie wnika się 

w treść poszczególnych rozdziałów), niemniej w podręczniku z roku 1948, choć opisano 

powstanie w Wielkopolsce w 1848 r., pominięto niemal całkowicie wcześniejsze o dwa lata 

wydarzenia w Galicji (jest na ten temat tylko jednozdaniowa wzmianka). Podręcznik z 1959 r. 

łączy w jednym rozdziale oba te wydarzenia, opisując rewolucję lat 1846 i 1848 na ziemiach 

polskich. W odniesieniu do czwartego bloku tematycznego (o walkach „Za Waszą i naszą 

wolność”), w przeciwieństwie do podręcznika z 1948 r., gdzie rozdział o powstaniu 

listopadowym następuje bezpośrednio po powstaniu kościuszkowskim, w podręczniku z 1959 

r. nie zapomniano o Legionach Polskich – poświęcono im oraz wojsku Księstwa 

Warszawskiego ponad trzydzieści stron. Ten blok tematyczny jest zresztą potraktowany w 

obu podręcznikach odmiennie. Wcześniejszy podręcznik, z 1948 r., skupia się na czterech 

postaciach: Tadeuszu Kościuszce, Adamie Mickiewiczu, Józefie Bemie i Jarosławie 

Dąbrowskim, za ich niejako pośrednictwem przedstawiając bardzo skrótowo ważniejsze 

wydarzenia. Co ciekawe, jest mowa o dokonaniach Kościuszki w Ameryce, ale ani słowo nie 

pada o Kazimierzu Pułaskim. W podręczniku z 1959 r. Pułaskiego już nie zabrakło, a ponadto 

jest tu cały podrozdział o udziale Polaków w walce o zniesienie niewolnictwa w USA. 

Wydarzenia „Wiosny Ludów” opowiedziane są w porządku chronologicznym, a ich 

najważniejsi polscy uczestnicy są wymienieni. 

Ogólnie rzecz biorąc, podręcznik z 1959 r. można uznać za znacznie bardziej 

merytoryczny, dużo mniej propagandowy i – pomimo pewnych braków, jak np. pominięcie 

wypraw na Kijów Bolesława Chrobrego i Bolesława Szczodrego – o wiele pełniejszy w 

prezentacji historii polskiego oręża. Było to w istocie wydawnictwo wyjątkowe w 

czterdziestosześcioletnich dziejach szkolenia politycznego w „ludowym” wojsku. Żaden 

bowiem z następnych podręczników do szkolenia politycznego dla cyklu historycznego – 

podobnie jak wcześniejsze – nie dorównał mu pod tym względem. 
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Do cyklu z lat 1960–1964 

Postępowe i rewolucyjne tradycje 

narodu polskiego 

 

Tytuł następnego wydawnictwa, z roku 1960, był niemal identyczny, jak opracowań z 

roku 1954 i 1952: Postępowe i rewolucyjne tradycje narodu polskiego
477

 i były to materiały 

do cyklu historycznego pt. Postępowe i rewolucyjne tradycje naszego narodu, który po kilku 

latach powrócił w tym kształcie do programów szkolenia politycznego. 

Wydawnictwo zawiera znacznie mniej sformułowań o charakterze propagandowym i 

nie ma w nim cytatów z utworów literackich. Jest za to więcej faktów. Jednak również ono 

powiela schemat kilku zasadniczych zagadnień, choć rozbija go na większą liczbę rozdziałów 

(w opracowaniu nie występuje określenie „temat”). Z wyjątkiem końcowego fragmentu o 

Komunie Paryskiej opracowanie obejmuje okres polskiej historii odpowiadający zakresowi 

czasowemu niniejszej pracy. 

Dwa pierwsze rozdziały dotyczą walk z „naporem germańskim”: Powstanie państwa 

polskiego. Walki pierwszych Piastów z najazdami niemieckich feudałów oraz Wojna z 

zakonem krzyżackim. Zwycięstwo pod Grunwaldem. Ten pierwszy ogranicza się w zasadzie 

do omówienia panowania Mieszka I oraz trzech Bolesławów, przy czym postacie Chrobrego i 

Krzywoustego są przedstawione znacznie szerzej od postaci Szczodrego; w dodatku akapit 

dotyczący Szczodrego wydrukowano mniejszą czcionką. 

Rozdział o walkach z Krzyżakami to przede wszystkim opis wielkiej wojny w 1410 r. 

i bitwy pod Grunwaldem (na 13 stron rozdziału zajmuje on 8 stron). W zakończeniu rozdziału 

napisano o błędzie, jakim było pozostawienie lenna pruskiego, co poskutkowało rozbiorami 

Polski. 

Rozdziały 3. Walki Polaków przeciwko obcym najeźdźcom w XVII w. i 4. Przyczyny 

upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej odnoszą się do dziejów Rzeczypospolitej szlacheckiej. 

W trzecim rozdziale wspomniano tylko o najazdach Tatarów i Turków oraz o powstaniu 

Chmielnickiego; cały został poświęcony wojnom ze Szwecją, przede wszystkim „potopowi”. 

Rozdział czwarty zawiera wzmiankę o jednym tylko wydarzeniu militarnym sprzed 1792 r. – 

o zwycięstwie pod Wiedniem. Poświęcony jest niemal w całości analizie upadku militarnego 

Polski i próbom podniesienia się zeń począwszy od lat 60. XVIII w., a zwłaszcza w dobie 

sejmu czteroletniego w latach 1788–1792. Rozdział zamyka konfederacja targowicka i wojna 

polsko-rosyjska w 1792 r. zakończona drugim rozbiorem w roku następnym. 

Rozdział 5. Walki wyzwoleńcze narodu polskiego w okresie 1794–1863, 

odpowiadający grupie zagadnień o powstaniach narodowych, podzielono na części 

omawiające poszczególne zrywy niepodległościowe: Powstanie kościuszkowskie (przy okazji 

opisano także okres po jego upadku: drogę bojową Legionów Dąbrowskiego, Księstwo 

Warszawskie, Kongres Wiedeński w 1815 r. i utworzenie Królestwa Polskiego, 

Rzeczypospolitej Krakowskiej i Wielkiego Księstwa Poznańskiego, co w rzeczywistości 

oznaczało czwarty rozbiór Polski), Powstanie listopadowe, Powstanie w Krakowie (na 

                                                 
477
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wstępie wspomniano o konspiracjach z lat 30. XIX w.), Powstanie w Wielkopolsce, 

Powstanie styczniowe (opis powstania poprzedzono obszernym wprowadzeniem, w którym 

opisano przede wszystkim działania „czerwonych” i Jarosława Dąbrowskiego). 

Czwartego bloku tematycznego dotyczy ostatni rozdział Polacy w walkach „Za Waszą 

i naszą wolność”. Większą jego część zajmują dzieje udziału Polaków w walkach „Wiosny 

Ludów”, szczególnie na Węgrzech. Na początku wspomniano wszakże o udziale Polaków w 

wojnach husyckich i powstaniu Pugaczowa w latach 1773–1775, w którym uczestniczyli byli 

konfederaci barscy wywiezieni do Rosji. Półtorej strony przeznaczono na działalność 

Kościuszki i Pułaskiego w Ameryce Północnej. Rozdział kończy opis walk podczas Komuny 

Paryskiej. 

Każdy z rozdziałów opracowania zakończony jest kalendarium zatytułowanym: Daty 

ważniejszych wydarzeń, gdzie w skrócie przedstawiono wydarzenia omówione w tekście. Jest 

też po każdym rozdziale podana literatura uzupełniająca, zarówno historyczna (np. Jerzego 

Dowiata Chrzest Polski, Pawła Jasienicy Polska Piastów, Stefana Kuczyńskiego Wielka 

wojna z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411, Andrzeja Zahorskiego Stanisław August 

polityk), jak i literatura piękna (np. Henryka Sienkiewicza Krzyżacy i Potop, Karola Bunscha 

Dzikowy skarb czy Teodora Parnickiego Srebrne orły). Odnośnie do powstania krakowskiego 

zalecano przeczytanie m.in. książki Jerzego Orlewskiego Spisek w aptece. Rzecz o Ignacym 

Łukasiewiczu
478

. Ale głównym źródłem dodatkowych informacji miał być omówiony wyżej 

podręcznik z 1959 r. 

Drugie opracowanie do tego cyklu, wydane w roku 1962
479

, jest niemal identyczne w 

treści
480

 z materiałami z 1960 r.; można je uznać za ich drugie wydanie, pod zmienionym 

tytułem. Odmienność tytułu wynika z faktu, że program cyklu historycznego na lata 1962–

1964 podzielono na części A i B, zaś część A nosiła tytuł Karty z dziejów oręża polskiego. 

Wydano do niej te same materiały, zmieniając tylko tytuł, aby odpowiadał tytułowi tej części 

cyklu. 

 

 

Do cyklu z lat 1964–1966 

Wybrane zagadnienia z dziejów Polski 

(postępowe i rewolucyjne tradycje narodu polskiego) 

 

Konstrukcja materiałów z roku 1964
481

 jest nieco inna od opracowania z roku 1960. 

Wyraźną nowość stanowi rozdział 1. Czego nas uczą tysiącletnie dzieje państwa polskiego. 

Powstał on w związku z ogłoszeniem przez Sejm lat 1960–1966 okresem obchodów 
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Tysiąclecia Państwa Polskiego. W migawkowy sposób ukazano tu polską historię – od 

plemion słowiańskich do powstania styczniowego – akcentując niektóre propagandowe 

aspekty: walkę z „germańskim naporem”, decydujący udział ludu w wojnach i 

powstaniach
482

, konieczność współdziałania z sąsiadami przeciwko prawdziwym wrogom
483

. 

Rozdział ten miał niewątpliwie charakter moralizatorski. 

W kolejnych trzech rozdziałach rozwinięto tematy zasygnalizowane w rozdziale 1. 

Rozdział 2. Z dziejów walk w obronie polskości ziem nad Odrą, Nysą i Bałtykiem omawia 

jedynie konflikty z Niemcami i Krzyżakami, kończąc się konstatacją, że spadkobiercy Zakonu 

– Prusacy – stali się inicjatorami rozbiorów (jest to dokładne powtórzenie odpowiedniego 

fragmentu z wydawnictwa Karty z dziejów oręża polskiego. Materiały do zajęć politycznych 

dla żołnierzy służby zasadniczej z 1962 r.). Rozdział 3. nosi znaczący tytuł Bohaterstwo i 

zdrada (z dziejów powstań narodowych w latach 1794–1863). Omawia pokrótce próby reform 

w drugiej połowie XVIII w. i zdradę części magnaterii i szlachty (Targowica), a następnie 

powstania: kościuszkowskie, listopadowe, krakowskie w 1846 r., wielkopolskie w 1848 r. 

oraz styczniowe. Wspomniano w nim także o Legionach i Księstwie Warszawskim. Ostatni, 

4. rozdział, nosi tytuł Na barykadach wolności (Polacy w walce o wolność „Waszą i naszą”) i 

podobnie, choć bardziej skrótowo niż w opracowaniu z roku 1962, opowiada o udziale 

Polaków w wojnach husyckich i w powstaniu Pugaczowa, o działalności Kościuszki i 

Pułaskiego w Ameryce oraz o udziale Polaków w „Wiośnie Ludów”. 

 

 

Do cyklu z lat 1966–1968 

Postępowe i rewolucyjne tradycje państwa i narodu polskiego 

(od początków Państwa Polskiego do wybuchu II wojny światowej) 

 

W materiałach z 1966 r.
484

 podzielono treść na tematy. Temat 1. sformułowano 

następująco: Początki państwa polskiego. Jego walka o niezależność narodową i 

nienaruszalność granic (do schyłku XVII wieku). Jego konstrukcja różni się od konstrukcji 

tematów w innych materiałach, bowiem obejmuje on łącznie walkę z żywiołem niemieckim i 

krzyżackim (w trzech pierwszych podrozdziałach: Ziemie naszych przodków, Walki z 

najazdami niemieckich feudałów, Walki z Zakonem Krzyżackim) oraz – w ostatnim 

podrozdziale – wojny polsko-szwedzkie, a zwłaszcza „potop” (Walki z najazdem szwedzkim). 

Większość materiału zawartego w tym temacie to dosłowne powtórzenie treści z 

odpowiednich rozdziałów wydawnictwa z roku 1964. 

Temat 2. Walka o naprawę Rzeczypospolitej i utrzymanie niepodległego państwa w 

okresie oświecenia łączy trzy zagadnienia: zgubną rolę magnaterii (Przyczyny upadku), próby 
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 „Głównym obrońcą ojczyzny przez wszystkie wieki był przede wszystkim lud polski. Ci władcy i 
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reform i ich obalenie przez Targowicę (Walka o naprawę Rzeczypospolitej), powstanie 

kościuszkowskie (Powstanie kościuszkowskie) z wyeksponowaną postacią Tadeusza 

Kościuszki. Warto zauważyć, że zazwyczaj powstanie kościuszkowskie omawiano osobno 

bądź łączono je z powstaniami narodowymi XIX w. Również ten temat oparty został w dużej 

mierze na fragmentach tekstu opracowania z roku 1964. 

Temat 3. nawiązuje nieznacznie zmienionym tytułem do materiałów z roku 1964: 

Patriotyzm i zdrada (z dziejów powstań narodowych w Polsce w XIX wieku). Obejmuje on 

krótkie omówienie sytuacji po klęsce powstania kościuszkowskiego (Legiony, Księstwo 

Warszawskie, Kongres Wiedeński i utworzenie Królestwa Polskiego), a następnie w czterech 

podrozdziałach omawia powstania: listopadowe, krakowskie, wielkopolskie i styczniowe. 

Większość materiału pochodziła z opracowania z roku 1964. 

Tytuł tematu 4. pozostał bez zmian w stosunku do wydawnictwa z 1964 r. i brzmiał 

Na barykadach wolności (Polacy w walce „O wolność Waszą i naszą”). Jego zawartość – 

choć w dużej mierze stanowi przedruk z podręcznika z 1964 r. (udział Polaków w powstaniu 

Pugaczowa, Kościuszko i Pułaski w Ameryce, Polacy w „Wiośnie Ludów”) – różni się nieco: 

brak odwołania do udziału Polaków w wojnach husyckich, natomiast dodatkowo jest mowa o 

udziale Polaków w walce o wolność ludów Kaukazu w pierwszej połowie XIX w. oraz nieco 

szerzej o kontaktach polskich konspiratorów z dekabrystami. 

 

 

Do cyklu z lat 1968–1971 

Kartki z postępowych i rewolucyjnych 

tradycji narodu polskiego 

 

Kolejne materiały, z roku 1969
485

, również zostały podzielone na tematy. Podobnie jak 

w materiałach z roku 1966 temat 1. obejmuje zagadnienia związane z walkami z Niemcami 

(Walki pierwszych Piastów z najazdami feudałów niemieckich) i Krzyżakami (Walki z 

Zakonem Krzyżackim) oraz Szwedami (Walki z najazdami szwedzkimi w XVII wieku), choć 

jego tytuł brzmi inaczej: Z dziejów walk w obronie polskości ziem nad Odrą, Nysą i 

Bałtykiem, a więc identycznie, jak w opracowaniu z roku 1964. Temat kończy konstatacja, że 

mimo wielu świetnych zwycięstw w licznych wojnach, Polska stopniowo chyliła się ku 

upadkowi. 

Temat 2. nosi rozbudowany tytuł Patriotyzm oraz męstwo żołnierza i narodu polskiego 

w walce o niepodległość kraju w okresie powstań narodowych 1794–1863 i rozpoczyna się od 

powstania kościuszkowskiego (Powstanie kościuszkowskie 1794 r.), przy czym opis jego 

przebiegu poprzedzono skrótowym nakreśleniem sytuacji Polski w wieku XVIII (postępujący 

upadek, próby reform, Konstytucja 3 Maja, Targowica i interwencja rosyjska). Wykład na 

temat powstania listopadowego (Powstanie listopadowe 1830–1831 r.) poprzedzono opisem 

sytuacji po Kongresie Wiedeńskim (spiski w Królestwie Polskim). Powstanie krakowskie w 

1846 r. określono w omawianym wydawnictwie jako rewolucję (Rewolucja krakowska 1846 
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 Kartki z postępowych i rewolucyjnych tradycji narodu polskiego. Materiały nr 2 do szkolenia 

politycznego dla elewów szkół podoficerskich, szeregowców i podoficerów służby zasadniczej I i II rocznika, 
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r.). W podrozdziale omawiającym powstanie wielkopolskie (Powstanie wielkopolskie 1848 r.) 

znalazł się wyodrębniony osobnym podtytułem (Za wolność Waszą i naszą) akapit o udziale 

Polaków (Adama Mickiewicza, gen. Józefa Bema, gen. Józefa Wysockiego) w walkach na 

frontach „Wiosny Ludów”. Ostatnim z omówionych powstań jest powstanie styczniowe 

(Powstanie styczniowe 1863–1864 r.). 

Tytuł tematu 3. zmienił się niewiele w stosunku do wcześniejszych wydawnictw i 

brzmi: Na barykadach wolności. Polacy w walce „O wolność Waszą i naszą”. W 

podrozdziale Pierwsze walki Polaków o wolność innych ludów umieszczono (obok informacji 

o udziale Polaków w wojnach husyckich oraz wzmianki o działalności Kościuszki i 

Pułaskiego w Ameryce) wyprawy Władysława Warneńczyka i Jana III Sobieskiego 

przeciwko Turkom, jako wczesne przykłady wspierania przez Polaków niepodległościowych 

dążeń Węgrów. Podrozdział Legiony polskie we Włoszech i Niemczech omawia dość 

obszernie dzieje legionów Dąbrowskiego oraz Kniaziewicza i kończy się krótką informacją o 

Księstwie Warszawskim. W podrozdziale Pod sztandarem walki o wolność w latach 30-tych 

XIX wieku omówiono kontakty polskich i rosyjskich konspiratorów (dekabrystów). Temat 

kończy dość obszerne omówienie udziału Polaków w Wiośnie Ludów (Polacy w walkach 

Wiosny Ludów). 

 

 

Do cyklu z lat 1971–1973 

Z dziejów oręża polskiego 

i walki o postęp społeczny 

 

Chociaż podręcznik z roku 1970
486

 nawiązuje tytułem do podręcznika z roku 1959, ma 

zupełnie inną konstrukcję. Należy go uznać za krok wstecz, już choćby z powodu zmiany 

układu książki z chronologiczno-tematycznego na wyłącznie tematyczny. Zmiana ta sprawiła, 

iż w nowym podręczniku znacznie wyraźniej niż w poprzednim rzuca się w oczy fakt, że jego 

rozdziały stanowią jedynie rozwinięcie zagadnień z tej samej „puli” czterech głównych grup 

tematycznych, która pozostawała niemal niezmienna od roku 1943. 

Z wyjątkiem tytułu rozdziału drugiego, dla pozostałych rozdziałów nietrudno znaleźć 

analogie w „kanonie” zagadnień nauczania politycznego od czasu formowania wojska 

„ludowego” w ZSRR. Są to wciąż te same podstawowe grupy zagadnień. W rozdziale 1. 

Tradycje walk o polskość ziem nad Odrą i Bałtykiem, oprócz tematów związanych z walką 

pierwszych Piastów z najazdami niemieckimi (Polska piastowska w walce z najazdami 

feudałów germańskich w początkowym okresie jej dziejów) oraz wojnami z Krzyżakami 

(Wojny Polski z Krzyżakami), znalazł się temat o charakterze ogólniejszym: Walka o 

zachowanie polskości Ziem Zachodnich i Północnych oraz z germańsko-pruską polityką 

wynaradawiania. Zgodnie z tytułem znalazły się w nim informacje o historii Pomorza, Śląska 

i innych ziem na zachodzie, które Polska utraciła na przestrzeni dziejów; przedstawione z 
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zamiarem uzasadnienia praw Polski do tych terenów. Informacji o charakterze militarnym jest 

tu jednak niewiele, poza hasłowo wymienionymi miejscami ważniejszych bitew w okresie 

piastowskim. 

Wprawdzie tytuł drugiego rozdziału podręcznika nie znajduje analogii w 

zagadnieniach szkoleń politycznych z okresu formowania PSZ w ZSRR (takie sformułowanie 

– Wysiłek obronny Polski szlacheckiej –  nigdy nie występowało), ale niektóre z zawartych w 

nim tematów stanowią bezpośrednie odniesienie do tematów ówczesnych szkoleń. Rozdział 

zawiera następujące tematy: Wojsko Polskie i myśl wojskowa epoki Odrodzenia (kwestie 

pospolitego ruszenia, wojsk najemnych i zaciężnych, rodzaje wojsk i uzbrojenia, sztuka 

wojenna, wojny z Mołdawią i bitwa pod Obertynem w 1531 r.); Wojny obronne Polski w 

latach najazdu szwedzkiego (trzy wojny ze Szwecją); Państwo polskie w walce z naporem 

tatarskim i tureckim (od bitwy pod Legnicą do pokoju w Karłowicach w 1699 r.); Upadek 

Polski i jej oręża. Próby odbudowy siły zbrojnej Polski w drugiej połowie XVIII wieku; 

Powstanie kościuszkowskie próbą ratowania niepodległości Polski w wojnie narodowej. 

W rozdziale trzecim (Naród polski w walce o niepodległość państwa) zebrano tematy 

związane z okresem bezpośrednio porozbiorowym, z powstaniami narodowymi XIX w. oraz z 

„Wiosną Ludów” na ziemiach polskich: Próby odzyskania niepodległości w dobie Legionów i 

Księstwa Warszawskiego; „Gdy naród do boju” – dzieje Powstania Listopadowego 

1830/1831 r.; Wiosna Ludów na ziemiach polskich (1846–1848); O wolność i postęp 

społeczny. Powstanie styczniowe 1863 r. 

Rozdział czwarty (Polacy w walce o niepodległość innych narodów) nawet tytułem 

nawiązuje wprost do jednego z tematów szkolenia politycznego będącego przedmiotem 

nauczania już w okresie formowania „ludowego” wojska: Polacy w walce o wolność ludów. 

Rozdział ten prezentuje udział Polaków w konfliktach na całym świecie: w wojnie o 

niepodległość Stanów Zjednoczonych, podczas „Wiosny Ludów” i w okresie późniejszym: 

Udział Polaków w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz o zniesienie 

niewolnictwa (połączono tu tradycję walk Polaków o niepodległość Stanów Zjednoczonych z 

udziałem Polaków w walce o zniesienie niewolnictwa – przede wszystkim podczas wojny 

secesyjnej), Polacy w ruchach narodowowyzwoleńczych okresu „Wiosny Ludów”. 

W rozdziale piątym również znalazły się zagadnienia związane z kilkoma tematami 

obecnymi w wychowaniu politycznym już od okresu tworzenia PSZ w ZSRR: Walka sił 

postępowych o realizację programu reform u schyłku Rzeczypospolitej Szlacheckiej; 

Postępowa myśl społeczna w okresie walk narodowowyzwoleńczych w Polsce. 

Omawiany podręcznik został określony w przedmowie jako podręcznik dla: 

„młodzieży spełniającej swój patriotyczny obowiązek służby wojskowej”
487

. Nie był więc 

skierowany tylko do oficerów prowadzących szkolenie, ale miał trafiać także bezpośrednio do 

żołnierzy służby zasadniczej. Jak bowiem podkreślono: „Żołnierz ludowego Wojska 

Polskiego mieni się i jest spadkobiercą, a jednocześnie kontynuatorem wszystkich 

postępowych i rewolucyjnych tradycji naszego narodu, wszystkich pięknych kart dziejów 

oręża polskiego […]”
488

. 
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Podręcznik jest przesycony propagandową retoryką, analogicznie do podręcznika z 

roku 1948, zaś zupełnie odmiennie od podręcznika z 1959 r. Już samo wyeksponowanie kilku 

określonych zagadnień jako tytułów rozdziałów wzmogło „ideologizację” podręcznika (na 

pięć rozdziałów w tomie pierwszym dwa można uznać za mniej lub bardziej wymowne: 

Tradycje walk o polskość ziem nad Odrą i Bałtykiem oraz Tradycje walk o postęp społeczny w 

Polsce
489

). W wydawnictwie z roku 1959 zdecydowana większość kilkunastu tytułów 

rozdziałów ma wydźwięk neutralny (np. Wojny Polski z Krzyżakami), a nieliczne tytuły „z 

tezą” (np. Wojny zaborcze prowadzone przez szlachtę i magnaterię polską w XVI i XVII w.) 

nie rzucają się w oczy. 

Znacznie gorszym wykroczeniem przeciwko prawdzie historycznej, 

dyskwalifikującym podręcznik z 1970 r., jest pominięcie szeregu istotnych kart polskich 

dziejów militarnych. Również i w przedmowie do tego podręcznika poczyniono zastrzeżenie, 

iż: „Ogromny okres historyczny nie pozwalał autorom na podjęcie wszystkich kwestii 

dziejowych […]”
490

, co stało się wygodną wymówką dla pominięcia wielu istotnych 

aspektów polskiej historii militarnej. 

Szczególną uwagę zwraca całkowita rezygnacja autorów z omawiania wojen 

Rzeczypospolitej z Moskwą i Kozakami – zrezygnowano nawet z eksponowania „zgubności” 

polskiej polityki wschodniej. O powstaniu Chmielnickiego jest tylko kilka wzmianek (nie 

została nawet wymieniona nazwa Beresteczko), o wojnach z Moskwą – jedynie wzmianka, że 

Polska z Moskwą wojowała… Warto to porównać z podręcznikiem z 1959 r., gdzie powstanie 

kozackie omawia się na kilkunastu stronach, włącznie z obszernym (choć oczywiście 

nasączonym odpowiednią dawką ideologicznej nowomowy) opisem bitwy pod 

Beresteczkiem. 

Pod tym względem podręcznik z roku 1970 jest znacznie bliższy podręcznikowi z 

1948 r. niż temu z roku 1959. 

W podręczniku z 1970 r. okres historyczny od początku państwowości do powstania 

styczniowego zajął 440 stron (na 1518 stron w dwóch tomach
491

). 

 

 

Do cyklu z lat 1973–1982 

Polska Ludowa spadkobiercą rewolucyjnych 

i patriotycznych dążeń narodu 

 

Do tego cyklu – obowiązującego najdłużej spośród wszystkich cykli historycznych – 

wydano cztery opracowania o charakterze materiałów do szkolenia politycznego. Pierwsze z 

nich, opublikowane w roku 1973
492

, to materiały poglądowe zawierające plansze wypełnione 

przede wszystkim zdjęciami i rycinami, z niewielką ilością tekstu bardzo skrótowo 

opisującego dany temat. Każdemu tematowi odpowiada jedna plansza. 
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Opracowanie zawiera następujące tematy z okresu od Mieszka I do Romualda 

Traugutta: W walce przeciwko naporowi germańskich feudałów; W walce z Zakonem 

Krzyżackim; Piastowskie dziedzictwo nad Odrą, Nysą i Bałtykiem; Tadeusz Kościuszko – 

bojownik o niepodległość i wolność ludów; „Gdy naród do boju”. Zryw 

narodowowyzwoleńczy w powstaniu listopadowym; O wolność i postęp społeczny w 

powstaniu styczniowym; „Za Waszą i naszą wolność” – Polacy w ruchach 

narodowowyzwoleńczych Wiosny Ludów w Europie; Zmagania ludu Śląska, Wielkopolski, 

Pomorza, Warmii i Mazur o zachowanie polskości ziem ojczystych i połączenie z Macierzą. 

Materiały wydane w roku następnym
493

 miały już formę podręcznikową. Podzielono 

je na dwa bloki tematyczne: A i B. W bloku A. W obronie ziemi ojców znajdują się trzy 

tematy o tytułach, kolejno: Przeciwko naporowi germańskich feudałów; Ideały społeczne i 

sylwetki bohaterów okresu powstań narodowych i Wiosny Ludów w Polsce; Tradycje walk 

ludu Śląska, Wielkopolski, Pomorza, Warmii i Mazur z pruską polityką wynaradawiania – o 

połączenie z Macierzą. 

Ostatni z tych tematów jedynie na wstępie prezentował w sposób skrócony koleje 

walk o Śląsk i Pomorze za Piastów i Jagiellonów, przytaczając hasłowo powszechnie znane 

symbole (bitwę pod Cedynią, obronę Niemczy czy Głogowa, bitwę pod Grunwaldem), 

powtarzając w tym zakresie w sposób uproszczony temat pierwszy: Przeciwko naporowi 

germańskich feudałów. Ten zaś, z kolei, stanowił bezpośrednią kontynuację tematu 

pogadanki, która do szkolenia politycznego została wprowadzona już podczas formowania 1 

dywizji, w obozie w Sielcach. Nosiła ona tytuł Niemcy – odwieczny wróg narodu 

polskiego
494

. W niej też zresztą zagadnienia militarne zostały potraktowane ogólnikowo, a 

całość służyła raczej podsyceniu nienawiści do Niemców, niż kultywowaniu tradycji 

wojennych. Temat ten ulegał później rozmaitym modyfikacjom, jednak jego sednem 

pozostały zmagania zbrojne u polskich granic zachodnich w okresie piastowskim. 

Temat 2. także wywodził się z najwcześniejszego okresu formowania PSZ w ZSRR. 

Okres powstań narodowych dzielono wówczas na kilka pogadanek, osobno omawiając 

poszczególne powstania i sylwetki największych bohaterów. Temat zawiera kilka 

podrozdziałów. Punktem wyjścia było utworzenie w 1765 r. Szkoły Rycerskiej, za 

najwybitniejszego wychowanka której uznawano sztandarową postać sił zbrojnych 

utworzonych w ZSRR – Tadeusza Kościuszkę
495

. Od niego też rozpoczyna się w podręczniku 

prezentacja bohaterów polskiej historii lat 1794–1864. W podrozdziale pierwszym Patriotyzm 

oraz męstwo narodu polskiego w walce o utrzymanie niepodległości kraju przedstawiono 

sylwetkę Kościuszki oraz Jana Kilińskiego, na tle powstania w 1794 r. (wspomniano też 

marginalnie o Bartoszu Głowackim). Sporo miejsca poświęcono następnie Janowi Henrykowi 

Dąbrowskiemu i Legionom. Niewątpliwie znaczną rolę odegrał tu fakt, że w Legionach 

Polskich prowadzono pracę oświatowo-wychowawczą (pod hasłem: Prawdziwy żołnierz – 

świadomym obywatelem kraju), do czego twórcy PSZ w ZSRR chętnie się odwoływali i co w 

ich mniemaniu nobilitowało zorganizowany przez nich aparat polityczny. 
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Drugi podrozdział Gdy naród do boju wystąpił z orężem poświęcony jest powstaniu 

listopadowemu. Wspomniano w nim o majorze Walerianie Łukasińskim, założycielu 

Narodowego Towarzystwa Patriotycznego, oraz o ppor. Piotrze Wysockim, inicjatorze 

powstania, a następnie w dużym uproszczeniu omówiono przebieg działań wojennych, 

koncentrując się na konflikcie między frakcją „kunktatorską” (generałowie Chłopicki i 

Skrzynecki) a „radykalną” (gen. Ignacy Prądzyński). Podkreślono bohaterstwo obrońców 

Warszawy, symbolizowane przez gen. Józefa Sowińskiego i kapitana Ordona. 

Jedynym wojskowym bohaterem kolejnego podrozdziału Wiosna Ludów na ziemiach 

polskich (który rozpoczyna się historią ruchu chłopskiego w 1846 r.) jest Ludwik 

Mierosławski, uwolniony z pruskiego więzienia przez zrewoltowany lud Berlina i powołany 

na dowódcę oddziałów zbrojnych Komitetu Narodowego w Poznaniu. Materiały uznają 

generała za bohatera narodowego, chociaż: „Mierosławskiemu w tych trudnych momentach 

nie starczyło odwagi, aby stanąć na czele mas do walnej rozprawy z uciskiem społecznym i 

narodowym”
496

. 

Powstanie styczniowe jest omówione w podrozdziale czwartym, zatytułowanym W 

walce o wolność narodową i postęp społeczny. Zostało ono uznane przez autorów 

opracowania za: „najbardziej polski zryw narodowowyzwoleńczy w XIX wieku”
497

. Choć nie 

jest to powiedziane wprost, chodziło zapewne o to, iż w odróżnieniu od powstania 

listopadowego, gdzie walkę prowadziły regularne wojska, w powstaniu styczniowym 

uczestniczyły przede wszystkim oddziały partyzanckie, uznane za bardziej „demokratyczne”, 

„ludowe”. Trudno jednakże stwierdzić, dlaczego partyzanci z 1863 r. mieliby być bardziej 

polscy od, na przykład, ułanów z 1830 r. Jako bohaterów tego zrywu niepodległościowego 

podręcznik wymienia: Jarosława Dąbrowskiego, Zygmunta Padlewskiego, Zygmunta 

Sierakowskiego, Walerego Wróblewskiego i Romualda Traugutta. 

Blok tematyczny B. Tradycje walk „Za waszą i naszą wolność” składa się także z 

trzech tematów, jednakże tylko 1. Polacy w walkach o wolność innych narodów XVIII i XIX 

wieku odnosi się do polskich tradycji orężnych okresu od początku państwowości do 

ostatniego z powstań narodowych. Temat ten, jak i poprzednie, wprost nawiązywał do treści 

pogadanek stanowiących przedmiot szkolenia politycznego już w latach 1943–1945. 

Pierwszy podrozdział nosi tytuł Udział Polaków w walce o niepodległość Stanów 

Zjednoczonych Ameryki. Jego bohaterami są przede wszystkim Tadeusz Kościuszko i 

Kazimierz Pułaski, których dokonania są omówione stosunkowo obszernie. Pokrótce też 

wspomniano o innych polskich oficerach uczestniczących w tej wojnie: Józefie Błędowskim 

(kwatermistrzu Legionu Polskiego), Maurycym Beniowskim (uczestniku walk pod Savannah; 

znanym podróżniku, Polaku pochodzenia węgierskiego), Michale Kowaczu (poległym pod 

Charleston), Karolu Litowskim (adiutancie gen. Pułaskiego), Janie Zielińskim (dowódcy 

szwadronu, poległym pod Savannah). 

Drugi podrozdział, pt. Polacy w „Wiośnie Ludów”, omawia dość obszernie 

wydarzenia 1848 r., w których uczestniczyli polscy dowódcy i żołnierze. Szczególnie szeroko 

przedstawione są postacie Ludwika Mierosławskiego i Józefa Bema. Zwłaszcza ten pierwszy 

pojawia się w wielu miejscach omawianego podrozdziału. Autorzy nie wspomnieli jednakże o 
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wysuwanych względem niego oskarżeniach o nieudolność w dowodzeniu. Gen. Józef Bem, 

ranny wcześniej podczas obrony zrewoltowanego Wiednia, został jednym z dowódców wojsk 

węgierskich walczących z Austriakami, a latem 1849 r. – dowódcą naczelnym. Kampania na 

Węgrzech została dość szeroko przedstawiona w podręczniku. 

Spośród innych polskich oficerów okresu Wiosny Ludów podręcznik wymienia 

walczących we Włoszech płk. Mikołaja Kamieńskiego i kpt. Aleksandra Fijałkowskiego 

(dowódców kompanii w Legionie Mickiewicza); gen. Franciszka Sznajdera (dowódcę wojsk 

rewolucyjnych w Palatynacie); walczących w Niemczech pułkowników Tobiana (imienia nie 

podano) i Ludwika Oborskiego; uczestniczącego w obronie Wiednia i poległego tam kpt. 

Edwarda Jałowieckiego; a także kilku oficerów uczestniczących w wojnie węgiersko-

austriackiej, w tym gen. Henryka Dembińskiego, dowódcę wojsk węgierskich w rejonie 

Preszowa. 

Interesującym wątkiem jest podrozdział trzeci zatytułowany Walka Polaków o 

zniesienie niewolnictwa w stanach południowych USA. Podrozdział ten traktuje o Polakach 

uczestniczących w wojnie secesyjnej po stronie Północy. Największy rozgłos zyskał gen. 

bryg. Włodzimierz Bonawentura Krzyżanowski – uczestnik wielu bitew, między innymi 

bitwy pod Gettysburgiem (1–3 lipca 1863 r.). Innym wyższym dowódcą wojsk Unii był gen. 

bryg. Józef Karge. W podręczniku wymieniono także kilku niższych stopniem oficerów 

Polaków walczących w szeregach wojsk Północy. 

Ostatni podrozdział omawianego tematu, Polacy w Komunie Paryskiej, wykracza 

swym zakresem poza ramy czasowe zakreślone tematem niniejszej pracy, choć pojawiają się 

w nim nazwiska znane z okresów wcześniejszych, zwłaszcza generałów Jarosława 

Dąbrowskiego i Walerego Wróblewskiego. 

Analiza treści materiałów wskazuje na charakterystyczne luki w przedstawianiu 

polskiej historii militarnej i politycznej. Według autorów, w wiekach XVI, XVII i większości 

XVIII jedynymi istotnymi wydarzeniami politycznymi były te związane z ekspansją 

niemiecką, krzyżacką i pruską. Między bitwą pod Grunwaldem a walkami okresu powstań 

narodowych Polacy nie odnosili (jak można by wnioskować) żadnych zwycięstw. O 

zmaganiach z Turkami i Rosjanami nie ma ani słowa. „Potop” szwedzki wspomniany jest 

tylko jako jedna z głównych przyczyn zrzeczenia się przez Jana Kazimierza zwierzchności 

lennej nad Prusami. 

W materiałach z 1974 r. rysuje się wyraźny podział na dwa okresy chlubnych dziejów 

polskiego oręża: od powstania państwa do bitwy pod Grunwaldem, a następnie – po długiej 

przerwie – okres walk o utrzymanie i odzyskanie niepodległości. Stulecia pomiędzy tymi 

okresami rozświetlają jedynie nieliczne jaśniejsze punkty. 

Co znamienne, gloryfikując walkę o niepodległość starannie unikano wymieniania 

przeciwnika, z którym walczono. Na dobrą sprawę, nie znającemu historii słuchaczowi 

szkolenia politycznego opartego na materiałach z 1974 r. trudno byłoby zorientować się, że 

Kościuszko, Kiliński czy Głowacki walczyli z Rosjanami. Dopiero przy omawianiu powstań 

narodowych w wieku XIX wspomina się tu i ówdzie o Rosji carskiej, ale nigdy o wojsku 

rosyjskim; zawsze tylko – carskim. 
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Wielkie postacie polskiego oręża z okresu powstań narodowych przedstawiane są 

przede wszystkim od strony swojej działalności politycznej i społecznej. Ich dokonania 

militarne traktowane są hasłowo bądź w ogóle nie są prezentowane. 

W roku 1976 wydano kolejne materiały do tego cyklu
498

. Mimo niemal identycznego 

tytułu, mają one jednak zupełnie inną konstrukcję niż materiały z roku 1974. Okres od 

początku państwowości do ostatniego z powstań narodowych ujęto w trzech tematach 

odpowiadających trzem spośród czterech głównych grup zagadnień cyklu historycznego. 

Temat 1. Z dziejów walk w obronie ziem nad Odrą, Nysą i Bałtykiem składa się z 

następujących rozdziałów: Walki Polski piastowskiej z ekspansją niemiecką na ziemie 

zachodnie w X–XII w. (Mieszko I, Chrobry, Krzywousty); Obrona Pomorza przed agresją 

niemiecką, duńską i krzyżacką w XII–XV w. (wojny z Danią, Brandenburgią i Krzyżakami; aż 

do hołdu pruskiego w 1525 r.); Obrona ziem północnych przed najazdami szwedzkimi w XVII 

w.; Przyczyny utraty ziem nad Odrą, Nysą i Bałtykiem oraz ich odzyskania (sformułowanie 

tytułu kuriozalne, chyba żeby przyjąć, iż w druku zgubiono słowo „próby”, w sensie: próby 

ich odzyskania; jednak w treści jest tylko mowa o utracie tych ziem z powodu błędnej polityki 

„parcia na wschód”). 

W temacie 2. Patriotyzm narodu polskiego w walkach o odzyskanie niepodległości 

(powstania narodowe w XVIII–XIX w.). Walka sił postępowych o reformy społeczne znalazły 

się rozdziały: Patriotyczny zryw narodu polskiego w powstaniu kościuszkowskim 1794; 

Realizacja polskich idei narodowo-wyzwoleńczych i przemian społecznych w okresie 

napoleońskim (o Legionach i Księstwie Warszawskim); Postawa wojska i społeczeństwa 

polskiego w powstaniu listopadowym 1830–1831; Próby odzyskania niepodległości w latach 

1846 i 1848 (powstanie w Krakowie w 1846 r. i w Wielkopolsce w 1848 r.); Partyzancki zryw 

w powstaniu styczniowym 1863–1864. 

Temat 3. Na barykadach wolności – Polacy w walkach „O wolność Waszą i naszą” 

obejmuje rozdziały: Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski jako prekursorzy walk Polaków 

„O wolność Waszą i naszą”; Udział Polaków w walkach narodowowyzwoleńczych podczas 

„Wiosny Ludów” 1848–1849 (wbrew tytułowi mowa jest na początku o udziale Polaków w 

walce o wolność ludów kaukaskich w latach 30.); Walki Polaków w obronie Francji i 

Komuny Paryskiej 1870–1871 (i tutaj, wbrew tytułowi, wspomniano o udziale Polaków w 

wojnie domowej w USA w latach 1861–1865). 

Do tego samego cyklu wydano w roku 1979 jeszcze jedne materiały
499

. Ich 

konstrukcja jest niemal identyczna, jak materiałów z roku 1976. Tu również w trzech 

pierwszych tematach zawarto okres od początków polskiej państwowości do powstania 

styczniowego, ale – dodatkowo – w ostatnim, ósmym temacie omówiono osiągnięcia 

Polaków na niwie kultury, nauki i techniki (Wkład Polaków do światowych osiągnięć myśli 

społecznej, nauki, techniki i kultury). Materiały z 1979 r. są identyczne z pierwszą częścią 

podręcznika z roku 1980, o którym będzie mowa niżej. Można powiedzieć, że drugie wydanie 

tych materiałów zostało włączone do podręcznika jako pierwsza jego część. 
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Do cyklu z lat 1982–1986 

Postępowe tradycje oręża polskiego 

i walki o postęp społeczny 

 

Podręcznik z roku 1980
500

 nosi tytuł podobny do tytułu podręcznika z roku 1970 (Z 

dziejów oręża polskiego i walki o postęp społeczny), ale jego konstrukcja jest odmienna. 

Podzielono go na dwie części: Polska Ludowa spadkobiercą rewolucyjnych i patriotycznych 

dążeń narodu oraz Naród Polski w walce o niepodległość i socjalistyczny rozwój ojczyzny. 

Jedynie w części pierwszej znajdują się tematy nawiązujące do historii polskiego oręża z 

okresu od początków państwa do powstania styczniowego. Część ta stanowi dosłowny 

przedruk materiałów z roku 1979. 

Na pięć tematów w części pierwszej trzy odnoszą się do staropolskich tradycji 

wojennych. Temat 1. Z dziejów walk w obronie ziem nad Odrą, Nysą i Bałtykiem zawiera 

następujące zagadnienia: Walki Polski piastowskiej z ekspansją niemiecką na ziemie 

zachodnie w X–XII wieku (tylko walki Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Bolesława 

Krzywoustego); Obrona Pomorza przed agresją niemiecką, duńską i krzyżacką w XII–XV 

wieku (wbrew tytułowi doprowadzono opowieść do hołdu pruskiego w 1525 r.); Obrona ziem 

północnych przed najazdami szwedzkimi w XVII wieku (i znów, wbrew tytułowi – obrona nie 

tylko ziem północnych, ale też całego kraju podczas „potopu”; ponadto opowieść zaczyna się 

w drugiej połowie XVI w.); Przyczyny utraty ziem nad Odrą, Nysą i Bałtykiem (główna 

przyczyna: polityka „parcia na wschód”). 

Temat 2. nosi długi tytuł Patriotyzm narodu polskiego w walkach o odzyskanie 

niepodległości (powstania narodowe w XVIII–XIX w.). Walka sił postępowych o reformy 

społeczne. Składają się nań następujące zagadnienia: Problem walki narodowowyzwoleńczej i 

demokratyzacji społeczeństwa w okresie utraty niepodległości Polski (rozbiory, Konstytucja 3 

Maja, wojna w obronie Konstytucji; bardzo skrótowo, na jednej stronie); Patriotyczny zryw 

wojska i narodu polskiego w powstaniu kościuszkowskim 1794 roku. Kształtowanie się 

chłopa-obywatela; Realizacja polskich idei narodowowyzwoleńczych i przemian społecznych 

na przełomie XVIII i XIX wieku (podrozdział poświęcony Legionom Polskim i wojsku 

Księstwa Warszawskiego); Postawa wojska i społeczeństwa polskiego w powstaniu 

listopadowym 1830–1831; Próby odzyskania niepodległości w latach 1846 i 1848 (powstania: 

krakowskie w 1846 r. i wielkopolskie w 1848 r.); Charakter polskiej wojny partyzanckiej w 

powstaniu styczniowym 1863–1864. 

W temacie 3. Na barykadach wolności – Polacy w walkach „Za Waszą i naszą 

wolność” znalazły się zagadnienia: Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski jako prekursorzy 

walk Polaków „Za Waszą i naszą wolność”; Rola J. H. Dąbrowskiego i Legionów Polskich w 

upowszechnianiu hasła walki „Za Waszą i naszą wolność” (szerzej o Legionach Polskich); 

Udział Polaków w walkach narodowowyzwoleńczych podczas Wiosny Ludów 1848–1849 

(podobnie jak w materiałach z roku 1976, a wbrew tytułowi, na początku mowa jest o udziale 
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Polaków w walkach na Kaukazie, o wolność tamtejszych ludów); Walka Polaków w obronie 

Francji i Komuny Paryskiej 1870–1871 (do okresu od początku państwowości do powstania 

styczniowego odnosi się tylko pierwszy akapit rozdziału, gdzie wspomniano hasłowo o 

udziale Polaków w wojnie krymskiej w latach 1853–1856 oraz w wojnie domowej w USA w 

latach 1861–1865). 

Cały ten kilkusetletni okres historyczny zmieszczono na 86 stronach (w podręczniku 

liczącym 591 stron). Najmniej – 12 stron – poświęcono na temat 3: Na barykadach wolności 

– Polacy w walkach „Za Waszą i naszą wolność”. Pozostałe dwa są mniej więcej równej 

objętości. 

Należy też dodać, że w temacie 8. Wkład Polaków do światowych osiągnięć myśli 

społecznej, nauki, techniki i kultury wspomniano o trzech wychowankach Szkoły Kadetów: 

Jakubie Jasińskim, Karolu Kniaziewiczu i Józefie Sowińskim. 

Podręcznik pełen jest „białych plam”. Z okresu piastowskiego „wypadły” panowania 

władców innych niż Mieszko I, Chrobry i Krzywousty, a w przypadku Chrobrego całkowicie 

pominięto jego wyprawę na Kijów. Jeszcze gorzej potraktowano okres Rzeczypospolitej 

szlacheckiej. Z wojen schyłku wieku XVI i wieku XVII ostały się tylko konflikty ze Szwecją. 

Ani słowa nie ma o Turkach, Tatarach, Moskwie i Kozakach. Okres ten skwitowano (jeśli nie 

liczyć wojen szwedzkich) na dwóch stronach, poświęconych przyczynom utraty ziem nad 

Odrą, Nysą i Bałtykiem, gdzie występują same ogólniki, bez jakichkolwiek konkretnych 

informacji. Tak więc jeden z czterech bloków tematycznych „kanonu” szkolenia politycznego 

w zakresie tradycji orężnych – okres Rzeczypospolitej szlacheckiej – został w tym 

podręczniku niemal całkowicie pominięty, a jego resztek (wojen ze Szwecją) nie ujęto nawet 

w osobny temat; stały się tylko podrozdziałem tematu pierwszego. 

Lepiej potraktowano okres po utracie niepodległości, nie zapominając o Księstwie 

Warszawskim czy powstaniu krakowskim i rabacji chłopskiej w 1846 r. W rozdziale trzecim, 

chociaż w dużym skrócie, wspomniano o najważniejszych postaciach Polaków – bojowników 

„Za wolność Waszą i naszą”. 

Ilość tych opuszczeń skłania jednak do wniosku, że podręcznik ten stanowił duży 

regres nawet w stosunku do podręcznika z roku 1970, który także przecież znacznie 

ustępował klasycznemu podręcznikowi z 1959 r. 

Podręcznik pozbawiony jest wstępu, toteż nieznane pozostają intencje autorów 

odnośnie do selekcji materiału historycznego. 

W porównaniu z poprzednim podręcznikiem, z roku 1970, tytuły tematów wydają się 

natomiast być bardziej stonowane, mniej zideologizowane. Wystarczy porównać pierwsze 

tematy w obu podręcznikach: Tradycje walk o polskość ziem nad Odrą i Bałtykiem (1970 r.) 

wobec Z dziejów walk w obronie ziem nad Odrą, Nysą i Bałtykiem (1980 r.). Ten sam zakres 

tematyczny, lecz inny wydźwięk. 
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Do cyklu z lat 1986–1989 

Postępowe tradycje oręża polskiego 

 

Wydawnictwo Zarządu Propagandy i Agitacji GZP WP z roku 1986, pt. Postępowe 

tradycje oręża polskiego… – ostatni podręcznik do szkolenia politycznego w Siłach 

Zbrojnych PRL – wyraźnie nawiązywało do podręcznika z roku 1980. 

Tak jak w tamtym, okres od początku państwa do powstania styczniowego ujęto w 

trzech pierwszych spośród dziewięciu rozdziałów o układzie zasadniczo chronologicznym 

(dwa ostatnie rozdziały mają charakter przeglądowy, tematyczny). Są to, kolejno: rozdział 1. 

Z dziejów walk w obronie ziem nad Odrą, Nysą i Bałtykiem; rozdział 2. Patriotyzm narodu 

polskiego w walkach o odzyskanie niepodległości (powstania narodowe w XVIII–XIX w.). 

Walka sił postępowych o reformy społeczne; rozdział 3. Na barykadach wolności – Polacy w 

walkach „Za wolność Waszą i naszą”. Ponadto, w ostatnim, 9. rozdziale Wkład Polaków do 

światowych osiągnięć myśli społecznej i wojskowej, nauki, techniki i kultury, przedstawiono 

krótkie charakterystyki niektórych wybitnych wodzów oraz szczególnie zasłużonych dla 

polskiej sztuki wojennej władców. 

Należy nadmienić, że wprawdzie w spisie treści i tekście występuje określenie 

„rozdział”, to jednak w spisie członków zespołu, który opracował podręcznik, użyto słowa 

„temat” na oznaczenie części podręcznika przygotowanej przez danego autora. 

Trzy wspomniane powyżej rozdziały odpowiadają trzem grupom zagadnień cyklu 

historycznego. Brak, jak w poprzednim podręczniku, wydzielonego bloku poświęconego 

Rzeczypospolitej szlacheckiej. Jak widać, tematy te odpowiadają tematom z podręcznika z 

roku 1980 i mają takie same bądź niemal takie same tytuły. Podobnie jest w przypadku 

zagadnień, jakie składają się na poszczególne tematy – i one są niemal identyczne w obu 

podręcznikach. 

I tak, rozdział 1. Z dziejów walk w obronie ziem nad Odrą, Nysą i Bałtykiem składa się 

z następujących podrozdziałów: Walki Polski piastowskiej z ekspansją niemiecką na ziemie 

zachodnie w X–XII wieku (brzmienie tytułu jest identyczne, jak w podręczniku z 1980 r.; i 

tutaj także ograniczono się do przedstawienia walk trzech władców: Mieszka I, Chrobrego i 

Krzywoustego); Obrona Pomorza przed agresją niemiecką, duńską i krzyżacką w XII–XV 

wieku (tytuł identyczny jak w poprzednim podręczniku; także tutaj narrację doprowadzono do 

roku 1525); Walki ze Szwedami w XVI i XVII wieku (tytuł nieco inny, ale bardziej adekwatny, 

gdyż narracja, podobnie jak w podręczniku z 1980 r., zaczyna się w XVI w. i obejmuje też 

„potop”, a więc nie tylko ziemie północne); Przyczyny utraty ziem nad Odrą, Nysą i 

Bałtykiem (tytuł identyczny, ale treść wzbogacona o informacje dotyczące rozwoju polskiej 

marynarki wojennej w XVI i XVII w.). 

W rozdziale 2. Patriotyzm narodu polskiego w walkach o odzyskanie niepodległości 

(powstania narodowe w XVIII–XIX w.). Walka sił postępowych o reformy społeczne znalazły 

się zagadnienia: Konsolidacja społeczeństwa wokół programu reform (tytuł zupełnie inny, a 

treść rozbudowana z niespełna strony do ośmiu stron); Patriotyczny zryw wojska i ludu 

polskiego w powstaniu kościuszkowskim (tytuł zmieniony i skrócony, treść obszerniejsza); 

Realizacja polskich idei narodowowyzwoleńczych i przemian społecznych na przełomie XVIII 

i XIX wieku (identyczny tytuł; pominięto jednak tutaj całkowicie Legiony, natomiast szeroko 
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opisano wojsko Księstwa Warszawskiego, a także wcześniejsze konspiracje na emigracji); 

Postawa wojska i społeczeństwa polskiego w powstaniu listopadowym (tytuł prawie taki sam); 

Próby odzyskania niepodległości w latach 1833–1848 (w tytule rozszerzono zakres czasowy, 

choć w podręczniku z 1980 r. również opisano wydarzenia roku 1833 – wyprawę płk. Józefa 

Zaliwskiego); Powstanie styczniowe – wojna partyzancka 1863–1864 (tytuł inaczej 

sformułowany, ale sens pozostał ten sam). 

Rozdział 3. nosi tytuł Na barykadach wolności – Polacy w walkach „Za wolność 

Waszą i naszą” i zawiera następujące podrozdziały: Udział Polaków w walce o niepodległość 

Stanów Zjednoczonych Ameryki (tytuł zmieniony, ale dotyczy tych samych bohaterów: 

Kościuszki i Pułaskiego); Rola Jana Henryka Dąbrowskiego i Legionów Polskich w 

upowszechnianiu hasła: „Za wolność Waszą i naszą” (brzmienie tytułu jest tylko nieznacznie 

inne); Udział Polaków w walkach narodowowyzwoleńczych Wiosny Ludów 1848–1849 (tytuł 

niemalże identyczny; treść znacznie bogatsza, uwzględniono dużo więcej postaci polskich 

bojowników). Dwa ostatnie podrozdziały – Walka Polaków w obronie Komuny Paryskiej 

1871 roku oraz Polacy w walkach o wolność i niepodległość Kuby – wykraczają już poza 

ramy czasowe niniejszej pracy. 

Trzy omówione powyżej rozdziały odpowiadają grupom zagadnień należących do 

„kanonu” programowego szkolenia politycznego. Na rozdział pierwszy składają się przede 

wszystkim zmagania militarne okresu piastowskiego i jagiellońskiego z Niemcami i 

Krzyżakami. W rozdziale drugim zebrano zagadnienia odnoszące się do zrywów 

niepodległościowych, od powstania kościuszkowskiego do powstania styczniowego. Rozdział 

trzeci to nic innego, jak rozszerzony odpowiednik tematu Polacy w walce o wolność ludów
501

, 

połączony z tematem – we wczesnym okresie występującym zazwyczaj osobno – dotyczącym 

Legionów Dąbrowskiego. 

Należy jeszcze wspomnieć o znajdujących się w rozdziale dziewiątym (Wkład 

Polaków do światowych osiągnięć myśli społecznej i wojskowej, nauki, techniki i kultury) 

krótkich prezentacjach sylwetek wodzów i królów, wsławionych talentem militarnym bądź 

reformami wojskowymi. Autorzy zasygnalizowali dokonania: Kazimierza Wielkiego 

(głównie w odniesieniu do budowy zamków i obwarowań miejskich, a także wprowadzenia 

artylerii), Jana Łaskiego (kanclerza wielkiego koronnego, autora reformy wojska), Jana 

Tarnowskiego (hetmana wielkiego koronnego – zwycięzcy m.in. spod Obertyna w 1531 r.), 

Stanisława Żółkiewskiego (kanclerza i hetmana wielkiego koronnego), Karola Chodkiewicza 

(hetmana wielkiego litewskiego – m.in. zwycięzcy spod Kircholmu z 1605 r.), Stefana 

Batorego (ale nie za zwycięskie wojny z Moskwą, lecz za reformy wojskowe), Jana 

Zamoyskiego (kanclerza i hetmana wielkiego koronnego), Stanisława Koniecpolskiego 

(hetmana wielkiego koronnego – zwycięzcy m.in. spod Trzciany w 1629 r.), Władysława IV 

(który popierał rozwój sztuki fortyfikacyjnej i budowę arsenałów), Stefana Czarnieckiego 

(mistrza wojny podjazdowej), Jana III Sobieskiego (jako znakomitego wodza oraz… 

zwolennika sojuszu z Rosją). 

Z okresu porozbiorowego i doby powstań narodowych wymieniono generałów: 

Jakuba Jasińskiego, Karola Kniaziewicza, Józefa Sowińskiego, Tadeusza Kościuszkę, 

Michała Sokolnickiego, Stanisława Fiszera, Józefa Orłowskiego, Karola Sierakowskiego, 
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Józefa Bema, Ignacego Prądzyńskiego, Ludwika Mierosławskiego, a także Juliana Ursyna-

Niemcewicza, absolwenta Szkoły Rycerskiej. 

W rozdziale dziewiątym przybliżono także postacie mniej znane, lecz zasłużone dla 

rozwoju artylerii (generałowie: Paweł Grodzicki, Krzysztof Grodzicki, Krzysztof 

Arciszewski, Zygmunt Przyjemski, Kazimierz Siemienowicz, Marcin Kątski) i inżynierii 

wojskowej (Adam Freytag, Mikołaj Chabielski, Józef Naronowicz-Naroński). 

Ponadto, w jednym z podrozdziałów (Patriotyzm i internacjonalizm w tradycjach 

narodu i oręża polskiego) rozdziału 8. Istota patriotyzmu i internacjonalizmu – ich 

odzwierciedlenie w polskiej tradycji narodowej poświęcono kilka stron polskim władcom, 

toczącym wojny obronne, i patriotom walczącym o wolność – od Mieszka I do Jarosława 

Dąbrowskiego. 

Jak widać z porównania tytułów rozdziałów i podrozdziałów obu podręczników, z 

roku 1980 i 1986, większość z nich brzmi identycznie. Podobieństwa omówionej części 

podręcznika z 1986 r. do analogicznej części podręcznika z roku 1980 są tak duże, że można 

uznać podręcznik z roku 1986 za rozszerzoną wersję poprzedniego. Przy czym to rozszerzenie 

nie polegało na wypełnieniu luk podręcznika z roku 1980, ale jedynie na podaniu większej 

ilości informacji o zagadnieniach, które znalazły się we wcześniejszym podręczniku. Kwestii 

takich, jak wyprawy kijowskie Chrobrego czy Szczodrego, jak nie było w wydawnictwie z 

roku 1980, tak też nie ma ich w podręczniku z roku 1986. Omawianie działań militarnych 

ograniczono do walk z Niemcami, Krzyżakami, Szwedami i Duńczykami. Wspomniano tylko 

hasłowo o wojnach z Moskwą, Tatarami i Turkami. Jedna jedyna wzmianka sygnalizuje 

„wojny o Ukrainę”, które osłabiły Polskę w przededniu najazdu szwedzkiego, jednak próżno 

by szukać jakichkolwiek dalszych informacji. Ten okres polskiej historii – nadzwyczaj 

przecież ważny dla zrozumienia przyczyn upadku militarnego i politycznego państwa w XVII 

w. – został całkowicie pominięty. 

Chociaż więc podręcznik zawiera więcej informacji z interesującego nas okresu, to 

stopień „wybiórczości” w wyborze materiału historycznego jest taki sam, jak w podręczniku z 

roku 1980, a nawet większy, bo tam można było się tłumaczyć potrzebą skrótowości. Regres, 

jakim był podręcznik z roku 1980 w stosunku do wcześniejszych, nie został zatem w roku 

1986 powstrzymany; nie mówiąc już o odwróceniu tej tendencji. 

Selekcja materiału historycznego w omawianym podręczniku osiągnęła wręcz 

karykaturalny wymiar. Dzieje polskiego oręża od wieku X do drugiej połowy wieku XVIII 

skomasowano na zaledwie 30 stronach, podczas gdy działalności Komunistycznej Partii 

Polski w latach międzywojennych (rozdział 6.) poświęcono ponad 20 stron
502

. 

Jak już wspomniano, również w tym podręczniku zrezygnowano z wyodrębnienia 

jednego z czterech głównych bloków tematycznych – Rzeczypospolitej szlacheckiej – a 

związane z tym tematy umieszczono w końcowych podrozdziałach rozdziału pierwszego i na 

początku rozdziału drugiego. 

Okres historii polskiego oręża do powstania styczniowego opisano na 151 stronach, na 

288 stron podręcznika. Autorzy nie zamieścili jednakże wstępu wyjaśniającego powody 

takiej, a nie innej, konstrukcji podręcznika. 
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2. Uwagi odnośnie do podręczników 
i materiałów do cyklu historycznego 

 

Do wszystkich cykli historycznych w latach 1947–1989 przygotowano i wydano sześć 

podręczników (obejmujących okres od początków państwowości do powstania 

styczniowego)
503

 oraz trzynaście wydawnictw o charakterze materiałów do szkolenia 

politycznego (obejmujących ten sam okres polskiej historii). Podręczniki ukazywały się, 

mniej więcej, co dekadę i (z wyjątkiem podręcznika z 1980 r.) rozpoczynały nowy cykl; na 

ogół o takim samym tytule, jaki nosił dany podręcznik (z dwoma wyjątkami: podręcznika z 

1948
504

 i 1980 r.). 

Materiały do szkolenia politycznego ukazywały się z różną częstotliwością. Do 

nowego cyklu wydawano nowe materiały, chyba że wydano podręcznik – wówczas materiały 

nie były już publikowane. Do różnych cykli wydawano różną liczbę opracowań o charakterze 

materiałów do szkolenia politycznego. W przypadku trzech cykli, realizowanych między 

rokiem 1951 a 1964, były to dwa opracowania dla każdego cyklu (z wyjątkiem cyklu z lat 

1958–1960, dla którego wydano podręcznik). W przypadku trzech cykli obowiązujących 

między rokiem 1964 a 1971 – po jednym opracowaniu. Dla jednego, najdłużej 

obowiązującego cyklu z lat 1973–1982, wydano cztery opracowania. Dla pozostałych cykli 

wydano podręczniki. 

Na ogół materiały nosiły tytuł odpowiadający tytułowi cyklu. W dwóch cyklach, dla 

których wydano po dwa opracowania, w jednym przypadku tytuł jednego z opracowań odnosi 

się tylko do części programu (w cyklu z lat 1956–1958), w drugim – wynika z podziału cyklu 

na dwie części, w związku z czym dostosowano tytuł nowo wydanych materiałów do tytułu 

jednej z części cyklu (w cyklu z lat 1960–1964). 

Analiza zawartości podręczników i materiałów do cyklu historycznego prowadzi do 

wniosku, że najwięcej miejsca poświęcano powstaniom narodowym. Są to zagadnienia 

omawiane najszerzej i najdokładniej; ponadto znajdują się we wszystkich opracowaniach bez 

wyjątku. Nie sposób wskazać też jakiegokolwiek ważniejszego wydarzenia, które starano by 

się przemilczeć, choć zauważalna bywa niechęć wielu autorów do wchodzenia w niewygodne 

szczegóły. Widać to wyraźniej w odniesieniu do planów rozszerzenia zasięgu niektórych 

powstań na ziemie wschodnie dawnej Rzeczypospolitej. O problematyce tej na ogół milczano 

bądź wspominano o niej mimochodem, przypisując magnaterii chęć odzyskania utraconych 

majątków na wschodzie. 

Najpełniej tę grupę zagadnień przedstawiono w podręczniku z 1959 r., zaś jeśli chodzi 

o materiały – w materiałach z 1960 r., których treść zresztą została oparta na przedrukach 

z podręcznika z 1959 r. Z najgorszym merytorycznie ujęciem mamy do czynienia 

w materiałach z 1974 r. 
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Na drugim biegunie należy umieścić okres Rzeczypospolitej szlacheckiej jako grupę 

zagadnień cieszącą się – jako całość – najmniejszym zainteresowaniem autorów opracowań. 

Całe okresy historyczne skazano tu na zapomnienie. W praktyce między pokojem toruńskim 

w 1466 r. a pierwszą wojną ze Szwecją w XVII w. zieje luka, w której pojawia się tylko 

wzmianka o hołdzie pruskim. Najczęściej omawiano wojny ze Szwecją, a szczególnie 

„potop”, przedstawiając go jako wojnę ludową z najeźdźcami, zaś Czarnieckiego kreując na 

przywódcę tego ruchu. Znacznie rzadziej omawiano wojny z Turcją i Tatarami, traktując je 

jako wojny sprawiedliwe, prowadzone w obronie ziem polskich i ich mieszkańców. 

Incydentalnie tylko, w jednym opracowaniu (podręczniku z 1970 r.), opisano konflikt na 

innym froncie – wojnę z Mołdawią w 1531 r. Do skrajnie rzadkich należą relacje z wojen 

prowadzonych przez Polskę z Moskwą i Kozakami. Chętniej znacznie pisano o XVIII-

wiecznym upadku Polski. 

Całą tę grupę zagadnień najszerzej przedstawiono w podręczniku z 1959 r., 

aczkolwiek w podręczniku z 1970 r. znalazł się długi rozdział o wojskowości polskiej epoki 

Renesansu, którego nie ma w starszym podręczniku. W odniesieniu do materiałów należy 

wskazać na materiały z roku 1979 jako na te, w których okres Rzeczypospolitej szlacheckiej 

potraktowano najbardziej kompleksowo. Najsłabiej pod tym względem znów wypadły 

materiały z 1974 r. 

Grupa zagadnień o walkach, ogólnie mówiąc, z „naporem germańskim” 

(z marginalnym udziałem tematu o najazdach tatarskich w XIII w.) swoje znaczenie 

w szkoleniu politycznym zawdzięczała niewątpliwie temu, iż wojsko „ludowe” formowało się 

w okresie zmagań z III Rzeszą. Tematy te stanowiły więc odpowiedź na konkretne 

zapotrzebowanie propagandowe. Znaczenie to musiało nieco zmaleć po zakończeniu wojny, 

lecz w stopniu niewielkim; z uwagi na utrzymujące się w dobie zimnej wojny poczucie 

zagrożenia ze strony „zachodnioniemieckich rewizjonistów”. Tematy o zwycięskich wojnach 

z Niemcami za Piastów czy z Krzyżakami za Piastów i Jagiellonów omawiano nie tylko ku 

pokrzepieniu serc, ale także tytułem ostrzeżenia przed zakusami na polską niepodległość oraz 

polskie ziemie zachodnie i północne. O swego rodzaju obsesji na punkcie niemieckiego 

zagrożenia świadczy fakt, że w wielu opracowaniach uznawano, iż miało ono decydujące 

znaczenie dla uformowania się państwa polskiego. Mit o odwiecznym „germańskim naporze” 

legł u fundamentów całego gmachu szkolenia politycznego i pozostał istotnym elementem 

jego konstrukcji przez cały czas istnienia Sił Zbrojnych PRL. 

Natomiast najazdy tatarskie były raczej wtrętem. Tylko w trzech opracowaniach 

poświęcono im więcej miejsca. W podręczniku z 1959 r. opisano te zagadnienia bardzo 

szeroko i dokładnie, co jednak nie zmienia faktu, że w piętnastu opracowaniach wydanych 

między rokiem 1947 a 1989 pojawia się tylko nazwa Tatarów, a i to nie we wszystkich. 

Mimo wartości propagandowej tematów o walce z „germańskim naporem”, omawiano 

je pobieżnie i schematycznie. W większości przypadków koncentrowano się na trzech 

władcach wczesnopiastowskich (Mieszku I, Bolesławie Chrobrym i Bolesławie 

Krzywoustym) oraz dwóch późniejszych (Władysławie Łokietku i Władysławie Jagielle). 

Największą estymą cieszył się Krzywousty, o którym pisano najwięcej, nie szczędząc mu 

niezwykle pochlebnych epitetów. Wydarzeniem najważniejszym nie tylko w odniesieniu do 

tej grupy tematów, ale dla całego szkolenia politycznego, była bitwa pod Grunwaldem. 
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Trudno przecenić wartość tego symbolu w okresie formowania wojska „ludowego”, 

a i później nie miał on konkurencji, tym bardziej że niejako za jednym zamachem „załatwiał” 

dwie istotne kwestie propagandowe: stanowił symbol przewagi nad znienawidzonym 

„żywiołem germańskim” oraz był symbolem współdziałania krajów słowiańskich (zaliczano 

do nich niekiedy nawet Litwę), dzięki któremu zwycięstwo zostało odniesione. 

Autorzy wszystkich opracowań przemilczają fakt uczestnictwa wojsk czeskich 

w niemieckich wyprawach na Polskę. Nawet o słynnym najeździe Brzetysława wspomniano 

tylko w podręczniku z 1959 r. oraz bardzo lakonicznie w podręczniku z 1970 r. O walkach 

Łokietka z ostatnimi królami Czech z dynastii Przemyślidów nie ma ani słowa, podobnie jak 

i o tym, że Wacław II był koronowanym królem Polski, a jego syn, Wacław III, uznawał się 

za dziedzica polskiej korony. Praktycznie nigdy autorzy nie piszą też o starciach zbrojnych na 

granicy wschodniej – z książętami ruskimi. 

Najpełniej przedstawiono tę grupę zagadnień w podręczniku z 1959 r. oraz 

w materiałach z 1956 r. (tylko w nich, jako jedynym wydawnictwie o charakterze materiałów 

do szkolenia politycznego, znalazł się rozdział o najeździe tatarskim i bitwie pod Legnicą). Za 

najgorsze pod tym względem należy uznać materiały z roku 1969 (gdzie nawet o bitwie pod 

Grunwaldem zaledwie wspomniano). 

Duże było również znaczenie tematów o udziale Polaków w walkach „Za Waszą 

i naszą wolność”. Na pewne wyodrębnienie zasługuje tu epoka legionowa i okres Księstwa 

Warszawskiego. Nie zawsze był to bowiem temat omawiany w tej grupie zagadnień. 

Niekiedy umieszczano go w rozdziale o powstaniu kościuszkowskim; w pewnym sensie 

traktując epopeję legionową jako kontynuację zrywu niepodległościowego – tyle że w innym 

miejscu i innymi środkami. Ponadto, temat ten nie od razu znalazł się w opracowaniach do 

cyklu historycznego (więcej o Legionach napisano dopiero w materiałach z roku 1957, a o 

Księstwie Warszawskim w podręczniku z 1959 r.). Później także często pomijano dzieje 

wojskowości Księstwa (w wielu wydawnictwach nawet nie wspomniano o wojnie z Austrią 

w 1809 r.; jedynej zwycięskiej wojnie w całym okresie między panowaniem Sobieskiego 

a „cudem nad Wisłą”). W niemal wszystkich opracowaniach umieszczano natomiast temat o 

udziale Polaków w amerykańskiej wojnie o niepodległość; przede wszystkim Kościuszki i 

Pułaskiego (choć tego drugiego pomijano w opracowaniach sprzed 1957 r.). Stanowił on 

doskonałą okazję do przypomnienia zasług, jakie położyli Polacy w uzyskaniu niepodległości 

przez Stany Zjednoczone, państwo uznawane przez propagandę za imperialistyczne. By to 

uwypuklić, w paru opracowaniach omówiono też uczestnictwo Polaków w wojnie secesyjnej. 

Szczególnym okresem była „Wiosna Ludów”, kiedy polscy bojownicy o wolność 

innych narodów wykazali się największą aktywnością. W większości opracowań pisano 

przede wszystkim o rewolucji na Węgrzech i gen. Józefie Bemie. Uwagę autorów przyciągały 

także wydarzenia we Włoszech (legion Mickiewicza i udział Mierosławskiego w powstaniu 

na Sycylii). Inne działania zbrojne opisywane były zazwyczaj skrótowo. 

W grupie tematów o udziale Polaków w walce „Za Waszą i naszą wolność” również 

wprawdzie nie ma dużych luk, ale nietrudno wskazać na całą epokę napoleońską jako na 

okres, o którym w szeregu opracowań pisano niewiele, a o niektórych jego epizodach – w 

większości wydawnictw nawet wcale. Nieco anegdotycznym przejawem niechęci do epoki 

napoleońskiej jest zabieg autorów podręcznika z 1970 r., którzy z wielu fragmentów 
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przedrukowanych z podręcznika z 1959 r. usunęli imię i nazwisko Napoleona Bonaparte. Na 

ogół kończono opowieść o Legionach na tragedii na San Domingo, pomijając walkę 

pozostałych polskich jednostek we Włoszech, w latach 1805–1806. Wydarzenia „Wiosny 

Ludów” omawiano w większości opracowań tak schematycznie, że wiele mniej znaczących 

epizodów i postaci było notorycznie pomijanych. Nigdzie, na przykład, nie wspomniano o 

udziale grupy Polaków z płk. Władysławem Zamoyskim na czele w ważnej bitwie pod 

Custozzą. 

I znów to podręcznik z 1959 r. należy uznać za opracowanie, w którym najpełniej 

przedstawiono tę grupę zagadnień jako całość, choć poszczególne tematy (z wyjątkiem 

tematu o Legionach, a zwłaszcza o Księstwie Warszawskim oraz o udziale Polaków w wojnie 

secesyjnej) są omówione szerzej w innych wydawnictwach. Jeśli chodzi o materiały do 

szkolenia politycznego, bezkonkurencyjne są materiały z 1957 r., lecz nic w tym dziwnego – 

jest to opracowanie traktujące wyłącznie o udziale Polaków w walce „Za Waszą i naszą 

wolność”. Najmniej dobrego w tym kontekście da się powiedzieć o materiałach z roku 1952 

i 1954. 

Uogólniając uwagi o lukach w prezentowaniu wojennej przeszłości Polski w 

opracowaniach do cyklu historycznego, można zauważyć, że w „przeciętnym” wydawnictwie 

historia polskiego oręża składa się z trzech oderwanych od siebie okresów. Pierwszy to 

stulecia od początku polskiej państwowości do bitwy pod Grunwaldem. Następnie 

przedstawiano kilkadziesiąt lat wojen ze Szwecją. Wreszcie przeskakiwano do schyłku XVIII 

w. i relacjonowano stulecie walk o niepodległość oraz walkę „O wolność Waszą i naszą”. 

Gdyby przyszło wskazać wydawnictwo najpełniej prezentujące historię polskiego 

oręża, byłby to niewątpliwie podręcznik z 1959 r. Nie jest on, co prawda, wolny od wad, 

takich jak znaczne luki w przedstawianiu dziejów oręża czy często zbyt ekspresyjny język, 

jednak żadne z następnych opracowań do cyklu historycznego nie może się z nim równać pod 

względem ilości informacji odnoszących się do tematów omawianych w innych 

podręcznikach pobieżnie lub nie omawianych wcale. Autorzy podręcznika szereg zagadnień 

poruszyli jako pierwsi i zarazem często jako ostatni. Chodzi o takie tematy, jak na przykład 

wojny z Moskwą, Kozakami, Turkami bądź okres Księstwa Warszawskiego. 

Na uwagę zasługiwałby również podręcznik z 1970 r., lecz jest on w dużej mierze 

oparty na przedrukach z podręcznika z 1959 r., na ogół skróconych. Jedynym ważnym 

uzupełnieniem jest tu rozdział o wojskowości polskiej okresu Odrodzenia. 

Najważniejszą z zalet ostatniego podręcznika, z 1986 r., jest styl i język, jakim został 

napisany. Autorzy w dużym stopniu przezwyciężyli wady wcześniejszych podręczników, 

takie jak: nadmiar ekspresji, zamiłowanie do anegdoty, skłonność do ferowania ocen i opinii. 

Dzięki temu wykład jest stosunkowo bezstronny i rzeczowy. Tym niemniej, choć tematy 

uzupełniono o szereg nowych informacji, zostały one przedstawione na ogół w znacznym 

skrócie, a niektóre ze znajdujących się w starszych podręcznikach zmarginalizowano bądź 

całkowicie pominięto. 

Najgorzej w tym porównaniu wypada podręcznik z 1948 r.; nie dość, że stosunkowo 

ubogi w informacje, to jeszcze skażony typową dla tamtego okresu bojową, zaangażowaną 

retoryką, a ponadto koncentrujący się bardziej na kwestiach polityczno-społecznych niż 
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wojskowych. Jego jedyną zaletą jest to, że był pierwszym podręcznikiem do cyklu 

historycznego. 

Znacznie trudniej, niż podręcznik, wskazać materiały, które najpełniej prezentowały 

cały okres wojennej przeszłości Polski. W żadnym z opracowań nie ma tego wszystkiego, co 

znajduje się w podręczniku z 1959 r., choćby nawet w formie silnie skróconej. Wydaje się, że 

wyboru „mniejszego zła” można dokonać jedynie między materiałami z lat 60. a tymi z 

drugiej połowy lat 70., czyli w praktyce między materiałami z 1960 a 1979 r. Za tymi 

pierwszymi przemawia fakt, iż wielki wpływ na ich kształt i zawartość wywarł podręcznik z 

1959 r. Zrezygnowano w nich jednak z omawiania wielu tematów, które podręcznik ten 

wprowadził do szkolenia politycznego. Na korzyść materiałów z 1979 r. świadczy 

nowocześniejszy, bardziej rzeczowy język, jakim zostały napisane, oraz dodanie szeregu 

nowych informacji do niektórych tematów. Ponadto, traktowany po macoszemu okres 

Rzeczypospolitej szlacheckiej został tu omówiony najlepiej spośród wszystkich wydawnictw 

o charakterze materiałów do szkolenia politycznego. 

Jednakże, aby uczynić wybór jeszcze trudniejszym, należy przypomnieć, 

że w materiałach z roku 1956 znajdują się rozdziały poświęcone wojnom z Turcją oraz 

najazdowi tatarskiemu w 1241 r., czego nie ma w żadnych innych materiałach. Co prawda, 

szereg tematów jest tu omówionych znacznie gorzej merytorycznie niż w materiałach z 1960 

i 1979 r., lecz skoro głównym kryterium wyboru jest możliwie pełne przedstawienie całego 

okresu od początków państwa do powstania styczniowego – należy jednak wskazać na 

materiały z 1956 r. 

Merytorycznie natomiast najlepsze – w zakresie tematów, które zawierają – są 

niewątpliwie materiały z roku 1979. 

Jako najgorsze z materiałów do szkolenia politycznego, już bez większych 

kontrowersji, można wskazać opracowanie z 1974 r. – najbardziej nietypowe (by nie 

powiedzieć – kuriozalne) wydawnictwo do cyklu historycznego. 

Charakterystycznym zjawiskiem w odniesieniu do opracowań do cyklu historycznego 

– i w ogóle do szkolenia politycznego – jest fakt, że autorzy kolejnych wydawnictw chętnie 

czerpali z wydawnictw wcześniejszych; nie tylko informacje czy dane liczbowe, ale także 

całe fragmenty tekstu bądź nawet całe tematy. Czerpano treść nie tylko z wydawnictw 

wydanych do tego samego cyklu, ale także z opracowań do cykli wcześniejszych, a nawet 

znacznie wcześniejszych. Najbardziej jaskrawymi przykładami są tematy z grupy zagadnień o 

walce Polaków „Za Waszą i naszą wolność”. Po raz pierwszy opublikowane w materiałach z 

1957 r., były następnie przedrukowywane w formie niewiele zmienionej w większości 

kolejnych wydawnictw i można je znaleźć jeszcze w ostatnim podręczniku, z 1986 r., a więc 

po upływie niemal trzydziestu lat. 

Za jedyne oryginalne opracowanie – takie, w którego treści nie ma najmniejszych 

śladów opracowań wcześniejszych – można uznać tylko materiały z 1952 r. Powodem tego 

jest fakt, że nie miały one z czego czerpać zapożyczeń. Podręcznik z 1948 r. został bowiem 

całkowicie wycofany i nie wywarł żadnego uchwytnego wpływu na treść następnych 

wydawnictw (tylko jedno zdanie w podręczniku z 1959 r. nawiązuje bezpośrednio do 

sformułowania w podręczniku z 1948 r. i jest to jedyny taki ślad). Spośród pozostałych 
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wydawnictw w niemal każdym opracowaniu można znaleźć zarówno fragmenty zapożyczone 

z innego opracowania, jak i fragmenty, które zostały do innego opracowania przeniesione. 

Mamy do czynienia z całym spektrum możliwości. Podręcznik z 1980 r. jest w całości 

nie zmienionym przedrukiem materiałów z 1979 r. Materiały z 1962 r. są przedrukiem 

materiałów z 1960 r., lecz dokonano drobnych zmian niektórych wartości liczbowych. Na 

drugim biegunie znajduje się podręcznik z 1959 r., w którym – w stosunku do ogólnej jego 

objętości – zapożyczeń jest skrajnie mało. Tylko fakt, że jednak występują, nie pozwala uznać 

go za dzieło oryginalne. W grupie materiałów najmniejszym stopniem wtórności 

charakteryzują się materiały z 1976 r. 

Podręcznik z 1959 r. stał się źródłem treści dla podręcznika z 1970 r. (w bardzo 

dużym zakresie) oraz podręcznika z 1986 r. (w mniejszym zakresie). Ponadto, wywarł 

znaczny wpływ również na większość wydawnictw o charakterze materiałów, wydanych po 

nim. 

W odniesieniu do materiałów można wskazać kilka „linii dziedzicznych”, czyli grup 

kolejnych opracowań szczególnie wyraźnie ze sobą powiązanych. Materiały z 1952 r. 

zapoczątkowały linię prowadzącą do materiałów z roku 1956 (ale ich drobniejsze ślady 

można znaleźć w opracowaniach aż do roku 1969). Materiały z roku 1960 doczekały się 

„mutacji” we wszystkich materiałach aż po rok 1969 (ich ślady spotyka się jeszcze 

w podręczniku z 1986 r.). Krótszą linię tworzą pokrewne sobie materiały z 1976 i 1979 r. 

(właściwie należałoby do tej linii zaliczyć też podręcznik z 1980 r.; ponadto ich ślady można 

jeszcze znaleźć w podręczniku z 1986 r.). Nie doczekały się bezpośredniej kontynuacji 

materiały z 1974 r.; jedynie ich drobne fragmenty były później wykorzystywane. Osobną 

pozycję zajmują natomiast materiały z 1957 r. Nie obejmują one bowiem całego okresu 

historycznego, a tylko pewien jego wycinek. Tym niemniej, w tym zakresie, jaki zawierają, 

zapoczątkowały najdłuższą i najbardziej rozgałęzioną (bo obejmującą zarówno podręczniki, 

jak i materiały) „linię dziedziczną” pewnych tematów cyklu historycznego. 

Największy wpływ na cały cykl historyczny wywarł niewątpliwie podręcznik z 1959 

r., bowiem we wszystkich następnych opracowaniach znajdują się informacje bądź fragmenty 

zaczerpnięte z niego bezpośrednio lub pośrednio (a więc przedrukowane z innych opracowań, 

których autorzy korzystali z podręcznika bądź sami również czerpali materiał z drugiej ręki). 

Natomiast opracowaniem, na którym wzorowano się najmniej chętnie, są materiały z 

1974 r. (pomijając, rzecz jasna, wyjątkowość podręcznika z 1948 r.). 

Nagminne dokonywanie przedruków powodowało, że niektóre zagadnienia i tematy 

nabierały charakteru „szablonów”, „gotowców”, z których chętnie korzystano. Dzięki temu 

autorzy mogli w łatwy sposób wypełnić podręcznik treścią kanoniczną, uznaną za „jedynie 

słuszną”, utrwalając tym samym zasadnicze wykroczenia przeciwko prawdzie historycznej. 

Pomagało to też niewątpliwie w dokonywaniu selekcji negatywnej – o zagadnieniu, którego 

nie było w „szablonie”, po prostu nie wspominano. 

Stopniowa ewolucja, jaką można zaobserwować w treści opracowań do cyklu 

historycznego, sprowadzała się do kilku elementów. O ile w wydawnictwach wcześniejszych 

dużo miejsca zajmują kwestie społeczno-polityczne i gospodarcze, kosztem opisów działań 

zbrojnych, o tyle później proporcja ta ulega odwróceniu. W wydawnictwach późniejszych 

autorzy znacznie więcej uwagi poświęcają działaniom wojennym i kwestiom militarnym. 
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Zarazem też rośnie wartość merytoryczna opisów działań zbrojnych, maleje zaś stopień 

ideologizacji tekstu, a język wypowiedzi staje się bardziej rzeczowy i neutralny. 

Zmiany te nietrudno zaobserwować zwłaszcza w komentarzach kończących każdy 

temat. Ogólna tendencja jest taka, że o ile we wcześniejszych wydawnictwach komentarze są 

w istocie hasłami propagandowymi i komentując przeszłość, odnoszą się przede wszystkim 

do teraźniejszości i bieżącej walki politycznej, o tyle w opracowaniach późniejszych spełniają 

raczej rolę merytorycznego podsumowania tematu. Oczywiście nie zawsze; zdarzają się 

komentarze bądź ich fragmenty odwołujące się do dawniejszej retoryki, lecz często są to 

kalki, przedrukowywane mechanicznie z wcześniejszych opracowań, zapewne po to, aby 

zadośćuczynić wymogom prawomyślności. 

Dość wyraźnie kształtuje się podział opracowań do cyklu historycznego na trzy grupy. 

Wydawnictwa z lat 40. i 50. koncentrują się przede wszystkim na kwestiach społecznych i 

politycznych, zawierając duży ładunek propagandy. Opracowania z lat 60. nie stronią, co 

prawda, od tematyki społeczno-politycznej, lecz ich autorzy poświęcają już więcej uwagi 

aspektom militarnym. W wydawnictwach z lat 70. i 80. działania zbrojne stanowią już 

główny element tematów, a sprawy społeczne i kwestie ideologiczne są poruszane 

marginalnie i bez dawniejszego zacietrzewienia. 
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ZAKOŃCZENIE 
 

Aparat polityczny Sił Zbrojnych PRL przeszedł od roku 1943 do 1989 szereg 

reorganizacji i zmian, jednakże zasadnicze jego struktury, ukształtowane w pierwszych latach 

powojennych – po przejściu Wojska Polskiego na stopę pokojową – utrzymały się do końca 

istnienia „ludowego” wojska. Całością pracy politycznej, partyjnej i propagandowej w wojsku 

kierował GZP WP, utworzony w roku 1950 w miejsce GZPW WP, istniejącego od roku 1944. 

Praca polityczna stanowiła obowiązek wszystkich struktur dowódczych w Siłach 

Zbrojnych PRL. Zgodnie z zasadą jednoosobowego dowodzenia przełożeni byli 

odpowiedzialni za szkolenie podwładnych; w tym szkolenie polityczne. 

Obowiązkowym szkoleniem politycznym objęty był cały stan osobowy sił zbrojnych, 

od szeregowców po generałów. Najważniejszą formę pracy ideowo-politycznej z żołnierzami 

stanowiło programowe szkolenie polityczne, zaś najważniejszą z punktu widzenia dydaktyki 

wojskowej grupą osobową sił zbrojnych, objętą szkoleniem programowym, byli żołnierze 

służby zasadniczej. Obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat, podlegali rejestracji jako 

poborowi, a z chwilą ukończenia 19 lat mogli zostać powołani do odbycia zasadniczej służby 

wojskowej. Służba ta, w przypadku żołnierzy lądowych wojsk operacyjnych, trwała 

24 miesiące. 

Programy szkolenia politycznego przygotowywano w GZP WP na okresy roczne, 

dwuletnie bądź trzyletnie. Towarzyszyły im w latach 1958–1974 wydawane drukiem 

wytyczne szefa GZP WP zawierające wskazówki i polecenia odnośnie do realizacji 

konkretnego programu oraz określające ewentualne zmiany w strukturze szkolenia. 

W systemie opracowywania i dystrybucji wytycznych szefa GZP WP oraz programów do 

szkolenia politycznego można wyróżnić trzy okresy: przed rokiem 1958 

(system nieuregulowany – wytyczne i programy były przygotowywane na różne, na ogół 

krótkie czasokresy), lata 1958–1974 (system w pełni uregulowany i stabilny – wytyczne 

i programy publikowano regularnie w formie druków zwartych), po roku 1974 (system traci 

stabilność – wytyczne ukazały się jeszcze tylko dwukrotnie, a programy przygotowywane 

były na różne okresy; często z opóźnieniem). 

W pierwszych latach powojennych opracowywanie programów szkolenia oraz 

dokładnych planów zajęć odbywało się na szczeblu centralnym, w GZPW WP (następnie 

w GZP WP). Później scentralizowane pozostało tylko przygotowywanie programów, 
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natomiast ich szczegółowe opracowanie, dobór form i metod prowadzenia zajęć, a także 

ustalenie stałych dni ich prowadzenia oraz dokonanie podziału czasowego zajęć pozostawiano 

na ogół w gestii dowódców prowadzących szkolenie i odpowiednich organów politycznych. 

Podstawowym dokumentem, w oparciu o który prowadzono zajęcia, był konspekt 

przygotowywany przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć korzystano głównie 

z opracowywanych przez GZP WP podręczników oraz materiałów do szkolenia politycznego, 

które wydawano często w dwóch wersjach: wersji rozszerzonej, dla kierowników grup 

szkolenia politycznego, co miało im ułatwić przygotowanie się do zajęć, oraz w wersji 

żołnierskiej, skróconej, przeznaczonej dla słuchaczy. Pomocą w przygotowaniu i 

prowadzeniu zajęć miała być także zalecana literatura, zaś podczas lekcji wykorzystywano 

pomoce naukowe: przeźrocza, filmy, plakaty, tablice, słuchowiska radiowe itp. 

Główną formą realizacji programowego szkolenia politycznego były zajęcia klasowo-

lekcyjne. Wytyczne określające ogólny schemat ich przebiegu obowiązywały wszystkich 

kierowników grup. Zajęcia składały się z kilku tzw. ogniw dydaktycznych: kilkuminutowej 

informacji politycznej, podania tematu bieżących zajęć, powtórki materiału z zajęć 

poprzednich, przekazania treści nowego tematu, podsumowania i utrwalenia nabytej wiedzy. 

Na zakończenie cyklu lekcji przeprowadzano zajęcia sprawdzające stopień opanowania 

materiału przez żołnierzy. 

Podstawową metodą prowadzenia programowego szkolenia politycznego żołnierzy 

służby zasadniczej była pogadanka. Czas trwania zajęć, ich liczba w tygodniu oraz dni 

tygodnia, w jakich się odbywały, zmieniały się w kolejnych programach. Na realizację 

danego programu rocznego przeznaczano, począwszy od lat 60., 160–168 godzin. 

Programowe szkolenie polityczne rozpoczęto w 1947 r., opracowując pierwszy, 

dwuletni program, do którego w roku 1948 wydano pierwszy podręcznik. Na każdy program 

szkolenia politycznego składało się kilka cykli tematycznych. Zagadnienia związane z historią 

Polski i dziejami polskiego oręża tworzyły cykl historyczny, który znajdował się we 

wszystkich kolejnych programach szkolenia. Cykl ten ulegał zmianom, jednak niezależnie od 

programów. Niekiedy przez kilka lat obowiązywał ten sam cykl historyczny, podczas gdy 

programy zmieniały się w tym czasie kilkakrotnie. Do nowego cyklu wydawano nowe 

materiały do szkolenia politycznego bądź podręcznik. Ostatni cykl historyczny obowiązywał 

w latach 1986–1989, a ostatnim wydanym do niego opracowaniem był podręcznik z 1986 r. 

Do początku lat 70. nie prowadzono badań socjologicznych dotyczących wpływu 

realizowanego w wojsku wychowania obywatelskiego na żołnierzy służby zasadniczej
505

. W 

roku 1971 monitorowanie skuteczności pracy partyjno-politycznej w wojsku powierzono 

nowo utworzonemu Instytutowi Badań Społecznych WAP, który powstał w wyniku scalenia 

kilku instytucji: Ośrodka Badań Społecznych, Wojskowego Instytutu Prawniczego i Pracowni 

Socjologicznej GZP WP. Dokonywał on okresowych badań rozmaitych aspektów 

wychowania partyjno-politycznego i kulturalno-oświatowego. 

Badania Instytutu ujawniały w latach 80. ogólnie negatywne nastawienie do służby 

wojskowej i negatywne bądź obojętne nastawienie względem socjalizmu. W październiku 

1982 r. tylko jedna czwarta żołnierzy służby zasadniczej deklarowała poparcie dla budowy 

socjalizmu w Polsce. Taki sam odsetek był temu przeciwny. Negatywny stosunek do służby 
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 H. Kacała, dz. cyt., s. 132–133. 



145 

 

wojskowej i wojska w ogóle miało 35 proc. żołnierzy, a ok. 10 proc. akcentowało swoją 

zdecydowaną wrogość
506

. 

Innym wskaźnikiem zwiększającego się rozdźwięku między wojskiem a narodem 

może być odsetek żołnierzy służby zasadniczej będących członkami PZPR. O ile w latach 

1981–1982 ogólna liczba członków partii w wojsku zmniejszyła się o 11 proc., o tyle wśród 

żołnierzy służby zasadniczej – aż o 80 proc. Zaledwie jeden na 500 poborowych posiadał 

legitymację partyjną. Do organizacji młodzieżowej należało nie więcej niż 20 proc. nowo 

wcielonych do wojska
507

. 

Z sondaży Instytutu Badań Społecznych WAP, przeprowadzonych w roku 1988, 

wynikało, iż dowódcy za najważniejsze dla funkcjonowania jednostki uważali prowadzenie 

prac porządkowych i gospodarczych, a także wdrażanie żołnierzy do obsługi sprzętu i 

doskonalenie ich umiejętności. Praca oświatowo-wychowawcza z żołnierzami służby 

zasadniczej uznawana była za element stosunkowo mało znaczący
508

. 

Były oficer polityczny Sił Zbrojnych PRL, E. Stefaniak, we wstępie do swoich 

wydanych drukiem wspomnień napisał, iż: „w powszechnej świadomości żołnierzy i oficerów 

panowało zawsze przeświadczenie, że jesteśmy wojskiem o 1000-letnich tradycjach narodu 

polskiego”
509

. 

Czy rzeczywiście tak było? 

Nie ulega wątpliwości, że etos służby wojskowej uległ w okresie istnienia Sił 

Zbrojnych PRL istotnej deprecjacji. Osoby, których wiek poborowy przypadł na lata Polski 

Ludowej, wiedzą z własnego doświadczenia, że nikt wówczas (z wyjątkiem, rzecz jasna, 

oficjalnej propagandy) nie zachęcał rekrutów do rzetelnego wypełniania tego obowiązku 

wobec ojczyzny i do bycia dzielnym żołnierzem. Tym, którym nie udało się owego 

obowiązku uniknąć, w gruncie rzeczy chodziło jedynie o „odsłużenie” i powrót do 

normalnego życia. Spędzone w wojsku lata uważano za wyrwane z życiorysu. 

W latach 80., po doświadczeniach wcześniejszych „przełomów” i po doświadczeniach 

stanu wojennego, etos żołnierski stał się dla poborowych w zasadzie pustym słowem. Tego 

negatywnego na ogół nastawienia do służby wojskowej nie mogła zmienić nawet dwuletnia 

indoktrynacja. Opuszczający koszary rezerwiści nie odczuwali dumy z powodu odbycia 

służby wojskowej, lecz ulgę, że mają to już za sobą. 

Choć w założeniu i propagandzie upolitycznienie wojska miała sprawić, żeby stało się 

ono bliższe społeczeństwu, a żołnierz jako świadomy obywatel miał łączyć swoją osobą obie 

sfery społeczne: wojskową i cywilną, w rzeczywistości było odwrotnie. Upolitycznienie 

wojska – ściśle określone – uniemożliwiało dużej części społeczeństwa utożsamianie się z 

nim jako ze swoją zbrojną reprezentacją. Dlatego też „ludowe” Wojsko Polskie nigdy nie 

osiągnęło etapu, w którym stałoby się reprezentantem całego narodu, choć niewątpliwie z 

czasem stopień społecznej akceptacji wzrastał. Ponadto, ograniczenia związane z konkretną 
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ideologią nie pozwoliły zaimplementować wszystkich tradycji orężnych z całego okresu 

historii Polski, co miało niewątpliwy wpływ na pewną alienację Sił Zbrojnych PRL. 

Po roku 1989 kwestię ciągłości tradycji orężnej uregulował rozkaz Nr 1/MON 

ministra obrony narodowej z 2 stycznia 1991 r. o zasadach dziedziczenia i kultywowania 

tradycji oręża polskiego
510

. Na jego mocy jednostki wojskowe i związki organizacyjne mogą 

przejmować tradycje bojowe, barwy, odznaki rodzajów sił zbrojnych, nazwy i ceremoniał 

dawnych formacji zbrojnych. 

Rozkaz określał, że Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej mają dziedziczyć tradycje 

zarówno I, jak i II Rzeczypospolitej, od czasów piastowskich, poprzez epokę Jagiellonów i 

królów elekcyjnych, epokę napoleońską, okres powstań narodowych i walk o niepodległość, 

aż po dokonania na frontach II wojny światowej. Tym samym miała zostać przywrócona 

ciągłość polskiej tradycji orężnej przerwana w okresie PRL. 

Określono zasady przyjmowania bądź dziedziczenia tradycji. Warunkiem nadania 

jednostce wojskowej imienia patrona jest to, aby jego zasługi wiązały się ze specyfiką danego 

rodzaju sił zbrojnych. Patronem nie może być osoba żyjąca. 

W odniesieniu do przejmowania tradycji wcześniejszych formacji, ich znaków i 

symboli obowiązuje kilka wymogów: jednostka musi mieć ten sam numer lub nazwę, 

ewentualnie musi stacjonować na tym samym terenie, co jednostka, której tradycję zamierza 

się przejąć. Ten sam lub zbliżony musi być także rodzaj sił zbrojnych, wojska i służby. 

Rozkaz dawał dowódcom jednostek uprawnienia (i obowiązek) do podjęcia inicjatywy 

przyjęcia bądź przejęcia określonej tradycji, patrona czy znaku wyróżniającego. 

W rezultacie, w określonym w rozkazie terminie do 31 marca 1991 r., z inicjatywą 

zmiany imion patronów i nazw wyróżniających wystąpiło dowództwo aż 135 jednostek 

wojskowych, a więc niemal wszystkie, którym zostały one nadane do roku 1989. 

W lipcu 1992 r. Sejm przyjął ustawę o ustanowieniu nowego Święta Wojska 

Polskiego w dniu 15 sierpnia, w rocznicę bitwy warszawskiej z 1920 r. Utrzymano istniejące 

święta, ustanowione przez ministra obrony narodowej, w rodzajach sił zbrojnych, wojsk i 

służb, w jednostkach wojskowych i ich związkach organizacyjnych
511

. 

Wprowadzono trzy rodzaje orłów wojskowych (oczywiście z koroną): dla wojsk 

lądowych, Marynarki Wojennej i lotnictwa. 

Ustawą z 19 lutego 1993 r. Sejm określił nowy wzór sztandaru wojskowego (z dewizą 

Bóg, Honor i Ojczyzna oraz krzyżem kawalerskim w barwach nawiązujących do sztandarów 

królewskich okresu I Rzeczypospolitej)
512

. 

Kilka miesięcy wcześniej, 3 października 1992 r., Sejm uchwalił nową rotę 

przysięgi
513

. Na jej końcu znalazły się słowa: „Tak mi dopomóż Bóg”. Warto przypomnieć, 
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że w rocie przysięgi, którą 15 lipca 1943 r. złożyła w Sielcach 1 dywizja piechoty im. 

Tadeusza Kościuszki, znajdowało się identyczne odwołanie do Boga
514

. 

W pewnym sensie więc historia polskich sił zbrojnych po roku 1943 zatoczyła koło. 
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