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Wstêp

Granice II Rzeczypospolitej kszta³towa³y siê w latach 1918 – 1922. Polska by³a
pañstwem o obszarze 388 634 km2 1. Wed³ug spisu ludnoœci z 30 wrzeœnia 1921 r. li-
czy³a 27 177 tysiêcy mieszkañców, z czego na wsi zamieszkiwa³o 20 250 tysiêcy
(75,4% ogó³u spo³eczeñstwa). Natomiast wed³ug kolejnego spisu ludnoœci z 1938 r.
Polska liczy³a 34 849 tysiêcy mieszkañców. Na wsi mieszka³o 24 394 tysiêcy osób
(70% ogó³u spo³eczeñstwa)2.

W œrodowisku wiejskim zdecydowanie przewa¿a³a ludnoœæ utrzymuj¹ca siê
z rolnictwa. W strukturze gospodarstw rolnych wiêkszoœæ stanowi³y gospodarstwa
niewielkie pod wzglêdem obszaru (gospodarstwa rolne poni¿ej 2 ha i gospodar-
stwa rolne o powierzchni od 2 do 5 ha). W ¿yciu mieszkañców wsi istnia³y ró¿nice
regionalne. Bardziej rozwiniêta kulturalnie i bardziej zamo¿na by³a zachodnia
czêœæ Polski. Pod wzglêdem kulturalnym i gospodarczym najbardziej zacofane
by³y województwa wschodnie Polski.

Pierwsze ko³a m³odzie¿y wiejskiej na ziemiach polskich powsta³y jeszcze
przed wybuchem I wojny œwiatowej. W okresie miêdzywojennym na wsi dzia³a³o
wiele wiejskich organizacji m³odzie¿owych o zasiêgu ogólnopolskim i regional-
nym, m.in. Centralny Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej (CZMW), CZMW „Siew”,
Centralny Zwi¹zek M³odej Wsi, Zwi¹zek M³odzie¿y Ludowej (ZML), Zwi¹zek
M³odzie¿y Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” (ZMW RP „Wici”), Ma-
³opolski Zwi¹zek M³odzie¿y przy Ma³opolskim Towarzystwie Rolniczym (MZM
przy MTR), Wo³yñski Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej (WZMW), Wielkopolski
Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej.

W II po³owie lat trzydziestych XX wieku najwiêksze organizacje m³odzie¿y
wiejskiej — Centralny Zwi¹zek M³odej Wsi i ZMW RP „Wici’ — liczy³y w 1935 r.
odpowiednio 129 000 i 90 000, a w 1938 r. 170 000 i 92 000 cz³onków3.

Wœród celów i zadañ w dzia³alnoœci wiejskich organizacji m³odzie¿owych
by³o miejsce dla wychowania fizycznego, sportu, a tak¿e przysposobienia wojsko-
wego. Dziedziny te przyci¹ga³y m³odzie¿ wiejsk¹ do organizacji oraz stanowi³y
czynn¹ formê wypoczynku w chwilach wolnych od nauki i pracy.
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1 L. Gradowski (red.): Polska 1918 – 1988. Warszawa 1989, s. 9.
2 Tam¿e.
3 R. Olbrychski (red.): Siew i „Rac³awice”. Ruch m³odowiejski w czasie pokoju i wojny. Warszawa

1992, s. 56.



W historiografii kultury fizycznej brak jest opracowania syntetyzuj¹cego pro-
blematykê kultury fizycznej w dzia³alnoœci wiejskich organizacji m³odzie¿owych
w II Rzeczypospolitej. Piœmiennictwo dotycz¹ce tej tematyki jest skromne. Du¿e
znaczenie poznawcze posiada monografia Micha³a S³oniewskiego, podejmuj¹ca
zagadnienia wychowania fizycznego i sportu w dzia³alnoœci polskich organizacji
m³odzie¿owych zwi¹zanych z prawic¹ spo³eczn¹ w latach 1918 – 19394.

W ostatniej dekadzie XX wieku ukaza³y siê prace Henryka Mierzwiñskiego,
poœwiêcone dzia³alnoœci ZMW RP „Wici” na polu kultury fizycznej i turystyki5.
Na ³amach „Roczników Dziejów Ruchu Ludowego” z 1997 r. zosta³ opublikowa-
ny artyku³ Zofii Krasickiej pt. Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe
w Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”6.

Dzia³alnoœæ wiejskich organizacji m³odzie¿owych na polu kultury fizycznej
w II Rzeczypospolitej odnajdujemy w opracowaniach monograficznych przedsta-
wiaj¹cych dzieje kultury fizycznej i turystyki w Polsce Jerzego Gaja i Kajetana
H¹dzelka7. W pracach tych omówiono g³ównie dzia³alnoœæ na polu aktywnoœci fi-
zycznej ZMW RP „Wici”.

Problematykê kultury fizycznej w dzia³alnoœci wiejskich organizacji m³odzie-
¿owych poruszaj¹ w pracach historycy ruchu ludowego8. Warto jednak nadmieniæ,
i¿ publikacje te w sposób fragmentaryczny ukazuj¹ kulturê fizyczn¹ w dzia³alnoœci
wiejskich organizacji m³odzie¿owych w II Rzeczypospolitej.

Celem pracy jest przedstawienie dzia³alnoœci wiejskich organizacji m³odzie-
¿owych na polu kultury fizycznej w Polsce w latach 1918 – 1939. Analiza stanu

6

4 M. S³oniewski: Wychowanie fizyczne i sport w dzia³alnoœci polskich organizacji m³odzie¿owych
zwi¹zanych z prawic¹ spo³eczn¹ w latach 1918 – 1939. Warszawa 1984.

5 H. Mierzwiñski: Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” wobec proble-
mów wychowania fizycznego, sportu i turystyki (1928 – 1948). Bia³a Podlaska 1992; ten¿e:
Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” wobec problemów wychowania
fizycznego, sportu i turystyki. „Wychowanie Fizyczne i Sport”, 1997 nr 4, s.119 – 135; ten¿e: Wi-
ciarze wobec problemów kultury fizycznej (1928 – 1948). „Rocznik Historyczny Muzeum Histo-
rii Polskiego Ruchu Ludowego”, 1999 nr 13, s. 16 – 29.

6 Z. Krasicka: Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe w Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej
Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”. „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego”, 1997 nr 30, s. 95 – 122.

7 J. Gaj, H. H¹dzelek: Dzieje kultury fizycznej w Polsce w XIX i XX wieku. Poznañ 1991; J. Gaj,
K. H¹dzelek: Dzieje kultury fizycznej w Polsce. Poznañ 1997; J. Gaj: Kultura fizyczna na wielko-
polskiej wsi w latach 1920 – 1951. W: B. Woltmann (red.): Z najnowszej historii kultury fizycznej
w Polsce, t. IV. Gorzów Wlkp. 2000, s. 157 – 172; ten¿e: Zarys historii turystyki w Polsce w XIX
i XX wieku. Poznañ 2001; ten¿e: Zarys historii turystyki w Polsce. Warszawa 2003.

8 Cz. Dyrdu³, S.J. Pastuszka: Na wiciowych drogach powiatu stopnickiego 1928 – 1939. Kielce
1992; S. Jarecka-Kimlowska: Kielecki Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej „Wici” 1928 – 1939. Z pro-
blemów ruchu m³odzie¿owego w okresie miêdzywojennym. Warszawa 1968; J. Kowal, „Wici”.
Powstanie i dzia³alnoœæ spo³eczno-wychowawcza 1928 – 1939. Warszawa 1964; M. Miodu-
chowska: Centralny Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej 1912 – 1928. Warszawa 1984; S. Paw³owski,
A. Zieliñski: Mazowiecki Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej. Warszawa 1977; J. Wypych: Centralny
Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej „Siew” w latach 1928 – 1934. Zarys rozwoju i dzia³alnoœci. „Rocz-
niki Dziejów Ruchu Ludowego”, 1979/1980 nr 20, s. 152 – 181.



badañ wskazuje na podjêcie opracowania monograficznego poœwiêconego kultu-
rze fizycznej w dzia³alnoœci wiejskich organizacji m³odzie¿owych w II Rzeczypos-
politej.

W rozprawie postawione zosta³y nastêpuj¹ce tezy (problemy badawcze):
— W jaki sposób uwarunkowania spo³eczno-polityczne i gospodarcze wp³ywa³y

na mo¿liwoœæ rozwoju kultury fizycznej na wsi?
— Jak¹ rolê i znaczenie w rozwoju kultury fizycznej w Polsce w latach 1918 –

1939 odegra³y wiejskie organizacje m³odzie¿owe?
— Jaka by³a polityka w³adz II Rzeczypospolitej wobec kultury fizycznej na wsi?
— Jakie cele i zadania w zakresie kultury fizycznej wyeksponowano w progra-

mach dzia³alnoœci wiejskich organizacji m³odzie¿owych w Polsce w latach
1918 – 1939?

— Jaki by³ zasiêg terytorialny dzia³alnoœci wiejskich organizacji m³odzie¿owych
w odniesieniu do wychowania fizycznego i sportu w II Rzeczypospolitej?

— Jak¹ rolê odegra³a prasa wiejskich organizacji m³odzie¿owych w propagowa-
niu i rozwoju kultury fizycznej w œrodowiskach wiejskich w okresie miêdzy-
wojennym?

Zakres chronologiczno-terytorialny rozprawy obejmuje obszar Polski okresu
miêdzywojennego. Cezurê pocz¹tkow¹ stanowi rok 1918 — odzyskanie niepod-
leg³oœci przez Polskê; cezur¹ koñcow¹ jest rok 1939 — wybuch II wojny œwiato-
wej.

Podstawê do napisania rozprawy stanowi³y Ÿród³a archiwalne, drukowane
i prasowe. Zgromadzone Ÿród³a archiwalne pochodz¹ z trzech archiwów central-
nych: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Zak³adu Historii Ruchu
Ludowego przy Polskim Stronnictwie Ludowym w Warszawie oraz Centralnego
Archiwum Wojskowego w Rembertowie.

Najwiêcej materia³ów Ÿród³owych pochodzi z Archiwum Zak³adu Historii Ruchu
Ludowego przy Polskim Stronnictwie Ludowym w Warszawie. Szczególnie wartoœ-
ciowe pod wzglêdem poznawczym materia³y kryj¹ zespo³y akt: Ludowy Ruch
M³odzie¿owy przed 1939 r. oraz fotografie z zakresu dzia³alnoœci wiejskich organiza-
cji m³odzie¿owych w latach 1918 – 1939. Zawieraj¹ one m.in. dokumenty dotycz¹ce
dzia³alnoœci wiejskich organizacji m³odzie¿owych na polu kultury fizycznej.

Z materia³ów przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym
w Rembertowie wykorzystano w niniejszej rozprawie Ÿród³a archiwalne z zespo³u
Pañstwowego Urzêdu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
1927 – 1939. W tym zespole akt natrafiono na materia³y przedstawiaj¹ce dzia³al-
noœæ Federacji Zwi¹zków M³odzie¿y Wiejskiej.

Wykorzystano równie¿ materia³y archiwalne pochodz¹ce z archiwów pañ-
stwowych o zasiêgu regionalnym: Archiwum Pañstwowego w Czêstochowie, Ar-
chiwum Pañstwowego w Kielcach, Archiwum Pañstwowego w Kielcach — Od-
dzia³ w Jêdrzejowie, Archiwum Pañstwowego w Krakowie — Oddzia³ w Tarno-
wie, Archiwum Pañstwowego w Lesznie, Archiwum Pañstwowego w Lublinie,
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Archiwum Pañstwowego w £odzi — Oddzia³ w Sieradzu, Archiwum Pañstwowe-
go w Piotrkowie Trybunalskim, Archiwum Pañstwowego w Poznaniu i Archiwum
Pañstwowego w Rzeszowie.

Spoœród archiwów pañstwowych o zasiêgu regionalnym najbardziej wartoœ-
ciowe materia³y zawiera³y nastêpuj¹ce zespo³y akt: Urz¹d Wojewódzki Lubelski
1919 – 1939 (Archiwum Pañstwowe w Lublinie), Starostwo Powiatowe Piotrkow-
skie 1918 – 1939, Wydzia³ Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim 1917 – 1950
(Archiwum Pañstwowe w Piotrkowie Trybunalskim), Urz¹d Wojewódzki Pozna-
ñski 1919 – 1939 (Archiwum Pañstwowe w Poznaniu). W wymienionych zes-
po³ach akt znajdujemy informacje na temat kultury fizycznej w dzia³alnoœci wiêk-
szoœci wiejskich organizacji m³odzie¿owych.

W wymienionych archiwach dokonano kwerendy innych zespo³ów akt: Po-
wiatowy Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
w Hrubieszowie 1929 – 1939 (Archiwum Pañstwowe w Lublinie), Akta gmin po-
wiatu piotrkowskiego i radomszczañskiego (Archiwum Pañstwowe w Piotrkowie
Trybunalskim), Starostwo Powiatowe w Œrodzie Wielkopolskiej 1918 – 1939 (Ar-
chiwum Pañstwowe w Poznaniu). W tych zespo³ach akt archiwalnych znajduj¹ siê
g³ównie informacje na temat dzia³alnoœci Powiatowych i Gminnych Komitetów
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.

W Archiwum Pañstwowym w Kielcach przebadano zespo³y akt: Starostwo
Powiatowe Kieleckie 1919 – 1939, Starostwo Powiatowe Koneckie 1922 – 1939,
Starostwo Powiatowe Opoczyñskie 1921 – 1939, Urz¹d Wojewódzki w Kielcach
1919 – 1939. W Archiwum Pañstwowym w Lesznie dokonano kwerendy ze-
spo³ów archiwalnych: Starostwo Powiatowe Koœcian 1919 – 1939, Starostwo Po-
wiatowe w Gostyniu 1919 – 1939. W niniejszej pracy wykorzystano g³ównie ma-
teria³y Ÿród³owe z teczek dotycz¹cych sprawozdañ sytuacyjnych.

Wartoœciowym materia³em Ÿród³owym, szczególnie pomocnym przy opra-
cowaniu dzia³alnoœci Powiatowych i Gminnych Komitetów Wychowania Fi-
zycznego i Przysposobienia Wojskowego okaza³ siê zespó³ akt Powiatowego
Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Wielu-
niu 1927 – 1939, znajduj¹cy siê w Archiwum Pañstwowym w £odzi — Oddzia³
w Sieradzu.

Nie da³y spodziewanego rezultatu poszukiwania w Archiwum Pañstwowym
w Czêstochowie, Archiwum Pañstwowym w Kielcach — Oddzia³ w Jêdrzejowie,
Archiwum Pañstwowym w Krakowie — Oddzia³ w Tarnowie i Archiwum Pañ-
stwowym w Rzeszowie. Kwerenda w zespo³ach akt tych archiwów przynios³a nie-
wielki zasób materia³ów Ÿród³owych. Znaleziono pojedyncze materia³y Ÿród³owe
dotycz¹ce dzia³alnoœci wiejskich organizacji m³odzie¿owych, dzia³alnoœci lokal-
nych struktur Pañstwowego Urzêdu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego oraz sprawozdania sytuacyjne.

Uzupe³nieniem materia³ów archiwalnych by³y zbiory koœcielne z Archiwum
Archidiecezjalnego w Poznaniu.

8



Dokumentacja pozyskana ze zbiorów archiwalnych zosta³a poszerzona mate-
ria³em Ÿród³owym ze zbiorów bibliotecznych — Biblioteki Jagielloñskiej w Krako-
wie, Biblioteki Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Bibliote-
ki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Uniwersytetu Poznañskiego w Poznaniu, Bi-
blioteki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Biblioteki Archiwum Zak³adu
Historii Ruchu Ludowego przy Polskim Stronnictwie Ludowym w Warszawie.

Ze Ÿróde³ drukowanych zosta³y wykorzystane w niniejszej pracy komunikaty,
regulaminy, sprawozdania i statuty odnosz¹ce siê do dzia³alnoœci wiejskich orga-
nizacji m³odzie¿owych w Polsce w latach 1918 – 1939. Ponadto wœród Ÿróde³ dru-
kowanych nale¿y wymieniæ protokó³y posiedzeñ Rady Naukowej Wychowania
Fizycznego i referaty wyg³oszone na pierwszym plenarnym posiedzeniu Rady Na-
czelnej Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.

Wartoœciowym materia³em Ÿród³owym okaza³a siê prasa. Szczególnie cenne
i znacz¹ce informacje zawiera³y dzienniki i czasopisma wiejskich organizacji
m³odzie¿owych: „Dru¿yna”, „M³oda Polska” (Kraków), „M³oda Polska” (Poz-
nañ), „M³oda Wieœ” (£uck), „M³oda Wieœ” (Warszawa), „Nasza Dru¿yna",
„Siew”, „Siew M³odej Wsi”, „Spo³em”, „Wici”. W niektórych fragmentach pracy
stanowi³a g³ówny materia³ Ÿród³owy, m.in. przy opracowaniu kultury fizycznej
w dzia³alnoœci MZM przy MTR czy WZMW. Materia³y Ÿród³owe zosta³y uzu-
pe³nione i poszerzone przez literaturê.

W pracy zastosowano uk³ad instytucjonalny, pozwalaj¹cy w sposób zwarty
i przejrzysty ukazaæ prezentowany temat. Niniejsza rozprawa zawiera wstêp,
siedem rozdzia³ów, zakoñczenie, aneksy, bibliografiê, indeks nazwisk, indeks
miejscowoœci, wykaz skrótów oraz streszczenia w jêzyku angielskim i nie-
mieckim.

W rozdziale pierwszym przedstawione zosta³y warunki spo³eczno-polityczne
i gospodarcze wsi w II Rzeczypospolitej. W rozdziale drugim zaprezentowany zo-
sta³ rozwój wiejskich organizacji m³odzie¿owych w Polsce do 1939 r. Zawiera on
informacje o genezie wiejskich organizacji m³odzie¿owych i ich rozwoju w Polsce
w okresie miêdzywojennym. Rozdzia³ trzeci odnosi siê do polityki w³adz II Rze-
czypospolitej wobec kultury fizycznej na wsi z uwzglêdnieniem cezur 1918 –
1926 oraz 1927 – 1939. Tematem rozdzia³u czwartego jest kultura fizyczna
w dzia³alnoœci Centralnych Zwi¹zków M³odzie¿y Wiejskiej. Kolejno zosta³y omó-
wione: CZMW (1919 – 1928), CZMW „Siew” (1929 – 1934), Centralny Zwi¹zek
M³odej Wsi (1935 – 1939). Rozdzia³ pi¹ty dotyczy dzia³alnoœci na polu kultury fi-
zycznej wiejskich organizacji m³odzie¿owych o zasiêgu krajowym. Wœród nich
ukazano rolê ZML i ZMW RP „Wici” w rozwoju aktywnoœci fizycznej wœród
m³odzie¿y wiejskiej. Rozdzia³ nastêpny okreœla rolê regionalnych zwi¹zków m³o-
dzie¿y wiejskiej (MZM przy MTR, WZMW, Wielkopolskiego Zwi¹zku M³odzie-
¿y Wiejskiej) w rozwoju kultury fizycznej w II Rzeczypospolitej. Rozdzia³ ostatni
wskazuje na znaczenie prasy wiejskich organizacji m³odzie¿owych w propagowa-
niu, upowszechnianiu i poszerzaniu wiedzy z zakresu kultury fizycznej mieszkañ-
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ców wsi. W zakoñczeniu dokonano podsumowania i oceny kultury fizycznej
w dzia³alnoœci wiejskich organizacji m³odzie¿owych w II Rzeczypospolitej.

Pragnê gor¹co podziêkowaæ osobom, od których uzyska³em ¿yczliw¹ pomoc
i cenne wskazówki. Szczególne s³owa wdziêcznoœci kierujê do prof. dr. hab. Ber-
narda Woltmanna za okazan¹ pomoc. Sk³adam podziêkowania recenzentom wy-
dawniczym: prof. dr. hab. Jerzemu Gajowi i prof. dr. hab. Henrykowi Mierzwiñ-
skiemu za bardzo cenne uwagi, które przyczyni³y siê do nadania ostatecznego
kszta³tu niniejszej rozprawie.

Pragnê równie¿ podziêkowaæ kierownictwu akademickiemu Akademii im. Jana
D³ugosza w Czêstochowie, a szczególnie bezpoœredniemu prze³o¿onemu — prof.
dr. hab. Wies³awowi Pilisowi, za stworzenie sprzyjaj¹cych warunków do napisania
i wydania tej rozprawy.



Rozdzia³ I

Warunki spo³eczno-polityczne i gospodarcze wsi
w II Rzeczypospolitej

Ludnoœæ II Rzeczypospolitej zamieszkiwa³a w ogromnej wiêkszoœci na tere-
nach wiejskich. Uwaga ta odnosi siê g³ównie do województw po³o¿onych we
wschodniej czêœci Polski: lubelskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wo³yñskie-
go, tarnopolskiego (ludnoœæ wiejska w tych województwach stanowi³a ponad 80%
wszystkich mieszkañców)1. Tylko w czterech województwach wskaŸnik ludnoœci
wiejskiej wynosi³ poni¿ej 70%: ³ódzkim (58,9%), poznañskim (66,5%), pomor-
skim (64,1%) i œl¹skim (66%)2.

Warto jednak zaznaczyæ, i¿ nie tylko w województwach wschodnich by³
stosunkowo najwy¿szy odsetek ludnoœci zamieszkuj¹cej wieœ, lecz równie¿
najni¿szy odsetek ludnoœci polskiej: w województwie nowogródzkim ludnoœæ
polska stanowi³a 52,4% ogó³u mieszkañców, w województwie poleskim —
14,5%, w województwie stanis³awowskim — 22,4%, w województwie tarno-
polskim — 49,3%, w województwie wileñskim — 59,7%, w województwie
wo³yñskim — 16,6%3.

Jak pisze Jan Borkowski: „Nie wszyscy mieszkañcy wsi byli ch³opami czy
rolnikami. Ludnoœci rolniczej by³o w 1921 r. 17 814 tys., w 1931 — 19 581 tys.,
a w 1939 — 21 116 tysiêcy. [...] Szacunkowo przyrost naturalny ca³ej ludnoœci rol-
niczej w latach 1921 – 1938 wynosi³ 4927 tys.; z tego wyemigrowa³o za granicê
545 tys., do miast odesz³o 1080 tys.; na wsi pozosta³o 3302 tys. [...] Ch³opi narodo-
woœci polskiej w 1931 r. stanowili ponad 45% Polaków i prawie 60% wszystkich
ch³opów kraju. Wœród Ukraiñców w Polsce odsetek ludnoœci ch³opskiej przekra-
cza³ 80%, a wœród Bia³orusinów siêga³ 90%, natomiast wœród Niemców by³o 45 –
48% ch³opów, a wœród ¯ydów 3% [...]”4. W 1921 r. z rolnictwa utrzymywa³o siê
prawie 64% ludnoœci, natomiast w 1938 r. nieco ponad 59%5. W zakresie sposobu
¿ycia mieszkañców wsi istnia³y ró¿nice regionalne. Bardziej rozwiniêta kultural-
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1 L. Gradowski (red.): Polska 1918 – 1988. Warszawa 1989, s. 16. Wed³ug spisu ludnoœci z dnia 9
grudnia 1931 r.

2 Tam¿e.
3 Tam¿e.
4 J. Borkowski: Od uzyskania niepodleg³oœci do zakoñczenia II wojny œwiatowej. W: S. Inglot

(red.): Historia ch³opów polskich. Wroc³aw 1992, s. 217.
5 J. Pyzik, M. Szulc (red.): Atlas historii Polski. 520 tys. p.n.e. – 2003. Kraków 2003, s. 171.



nie i bardziej zamo¿na by³a zachodnia czêœæ Polski. Najbardziej zacofane gospo-
darstwa rolne by³y w województwie poleskim i wo³yñskim6.

W strukturze gospodarstw rolnych przewa¿a³y gospodarstwa niewielkie pod
wzglêdem obszaru. Wed³ug stanu na 1931 r. gospodarstwa rolne poni¿ej 2 ha sta-
nowi³y 25,5% wszystkich gospodarstw; gospodarstwa rolne o powierzchni od 2 do
5 ha stanowi³y 38,7%; gospodarstwa rolne o powierzchni od 5 do 10 ha stanowi³y
24,8%; gospodarstwa rolne o powierzchni od 10 do 15 ha stanowi³y 6,5%; gospo-
darstwa rolne o powierzchni od 15 do 50 ha stanowi³y 4%; gospodarstw rolnych
o powierzchni powy¿ej 50 ha by³o 0,5%7. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e gospodar-
stwa rolne powy¿ej 50 ha zajmowa³y 45% ogólnej powierzchni gruntów ornych.

W celu z³agodzenia dysproporcji w zakresie struktury gospodarstw rolnych
oraz „zaspokojenia silnego g³odu ziemi” sejm i senat wprowadzi³y w paŸdzierniku
1925 r. ustawê o reformie rolnej8. Ustawa wesz³a w ¿ycie w koñcu grudnia 1925 r.
Ustala³a ona coroczny kontyngent ziemi pod parcelacjê na 200 tys. ha. W pierw-
szej kolejnoœci ziemiê z parcelacji za odpowiedni¹ odp³atnoœci¹ mieli otrzymaæ ro-
botnicy rolni oraz bezrolni i ma³orolni ch³opi. Wyw³aszczeni ziemianie mieli
otrzymaæ od pañstwa pe³ny ekwiwalent finansowy9. Jak czytamy w Wielkiej histo-
rii Polski (1918 – 1939): „Do 1938 r. rozparcelowano 2654 tys. ha ziemi. Utworzo-
no 153 tys. nowych gospodarstw, o ³¹cznym areale 1431 tys. ha. Pozosta³¹ czêœæ
ziemi przeznaczono na upe³norolnienie kar³owatych gospodarstw ch³opskich”10.
Reforma rolna nie zlikwidowa³a nierównoœæ i niesprawiedliwoœæ na wsi, ³agodzi³a
jedynie jej skutki.

W okresie miêdzywojennym panowa³y na wsi trudne warunki mieszkaniowe.
Domy mieszkalne murowane by³y przede wszystkim w zachodniej czêœci Polski.
Natomiast w œrodkowej oraz we wschodniej czêœci kraju przewa¿a³o budownic-
two, którego g³ównym budulcem by³o drewno11. Wieœ w znacznej czêœci nie ko-
rzysta³a z elektrycznoœci. Pod wzglêdem zelektryfikowania najkorzystniej prezen-
towa³a siê wieœ pomorska, a nastêpnie wielkopolska12.

Wa¿nym problemem polskiej wsi w II Rzeczypospolitej by³ niski poziom
oœwiaty. Wed³ug J. Borkowskiego: „w 1921 r. analfabetyzm obejmowa³ 38% lud-
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6 Tam¿e.
7 S³ownik historii Polski. Warszawa 1973, s. 645.
8 Wielka historia Polski 1918 – 1939, t. IX. Kraków 2000, s. 84.
9 Tam¿e.

10 Tam¿e.
11 J. Borkowski: Od uzyskania niepodleg³oœci..., s. 210. Jak pisze J. Borkowski: „Niski poziom wy-

twórczoœci odbija³ siê na ca³ym ¿yciu ch³opów, w szczególnoœci w ich zabudowaniach mieszkal-
nych i gospodarczych. Tylko w zachodniej dzielnicy, w 1921 r. domy by³y w 71% murowane,
w centralnej 11,5%, a na wschodzie 1,4%. Najlepiej prezentowa³a siê wieœ poznañska. Spisy wy-
kaza³y, ¿e na wsi na 1 izbê przypada³o w 1921 r. œrednio 3,4 osoby, a w 1931 — 3.1. [...] W jedno-
izbowych pomieszczeniach mieszka³o w 1921 r. 10,4 mln osób na 19 mln mieszkañców wsi,
a w 1931 — 11 mln na 23 mln”.

12 Tam¿e. W Polsce tylko 3% gmin wiejskich mia³o pr¹d elektryczny.



noœci wiejskiej; by³ wy¿szy na wschodzie, ni¿szy na ziemiach etnicznie polskich.
W dzielnicy zachodniej tylko starsi nie umieli czytaæ, wœród m³odych w 1931 r.
naliczono 1% analfabetów. W by³ej Kongresówce i w Ma³opolsce dochodzi³
do 25%. Wœród kobiet wiejskich na Polesiu w 1931 r. stwierdzono 71,4% analfa-
betek [...]”13.

Szko³y powszechne na wsi by³y w wiêkszoœci placówkami oœwiatowymi nisko
zorganizowanymi: jedno-, dwu- i trzyklasowymi, natomiast w wiêkszych oœrodkach
(miastach) przewa¿a³y szko³y powszechne siedmioklasowe. W roku szkolnym
1932/1933 — 74,6% wiejskich szkó³ powszechnych sk³ada³o siê z jednej lub dwu
klas14. W 1939 r. oko³o 45% uczniów szkó³ wiejskich uczêszcza³o do placówek
I stopnia organizacyjnego, a 55% do szkó³ II i III stopnia15. Dzieci ze œrodowiska
wiejskiego koñczy³y zazwyczaj tylko 4-klasow¹ szko³ê.

Przyk³adem mo¿e byæ jeden z powiatów województwa kieleckiego — po-
wiat czêstochowski. W Czêstochowie na pocz¹tku lat trzydziestych XX wieku
dzia³a³o 21 siedmioklasowych szkó³ powszechnych, podczas gdy w powiecie
czêstochowskim (bez Czêstochowy) istnia³a doœæ szeroka sieæ szkó³ pow-
szechnych (148). Wiêkszoœæ z nich (a¿ 102 szko³y powszechne) by³a placów-
kami oœwiatowymi nisko zorganizowanymi: jedno-, dwu- i trzyklasowymi16.
Nauczyciele w tego typu szko³ach prowadzili wszystkie przedmioty przewi-
dziane w programie danej klasy. Czêsto lekcje wychowania fizycznego nie
by³y prowadzone.

O trudnoœciach w realizacji wychowania fizycznego w szkolnictwie po-
wszechnym pisze M. Krawczyk w artykule pt. Wychowanie fizyczne w szkole I-go
stopnia organizacyjnego, który uwa¿a³, ¿e „[...] zagadnienie wychowania fizycz-
nego w szkole o 1 lub 2 nauczycielach nigdy nie sta³y na nale¿ytym poziomie,
zawsze nastrêcza³o wielkie trudnoœci ze wzglêdu na ma³y wymiar czasu i na ³¹cze-
nie podczas æwiczeñ cielesnych 3 do 5 roczników nauczania i przy tym razem
ch³opców i dziewcz¹t [...]”17. W dalszej czêœci artyku³u poda³ wskazówki meto-
dyczne, aby lekcje jêzyka polskiego czy te¿ matematyki przeplataæ grami i zaba-
wami ruchowymi, sugeruj¹c bezpoœredni zwi¹zek tematyczny.

S³usznie uwa¿a J. Gaj, który pisze, ¿e „[...] przewa¿aj¹ca czêœæ m³odzie¿y
wiejskiej od ukoñczenia, najczêœciej szko³y powszechnej, do osi¹gniêcia, w przy-
padku p³ci mêskiej — wieku poborowego, by³a pozbawiona zorganizowanych
form ruchu. W przypadku kobiet kontakt z wychowaniem fizycznym dla bardzo

13

13 Tam¿e, s. 223.
14 Tam¿e. Zob. te¿ S. Majewski: Problemy edukacji m³odego pokolenia wsi polskiej w latach 1918

– 1939. W: S.J. Pastuszka (red.): Ch³opi — kultura — naród — pañstwo. Kielce 1995, s. 63.
15 S. Majewski, dz. cyt., s. 63 – 64.
16 Archiwum Akt Nowych (AAN), Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych (MSWew.), sygn.113, Pro-

tokó³ zjazdów starostów, s. 96.
17 M. Krawczyk: Wychowanie fizyczne w szkole I-go stopnia organizacyjnego. „Wychowanie Fi-

zyczne w Szkole”, 1935/1936 nr 4, s. 97 – 98.



wielu w praktyce urywa³ siê zupe³nie po ukoñczeniu czêsto niepe³nej szko³y pod-
stawowej [...]”18.

Znacznie gorzej przedstawia³a siê sytuacja dzieci i m³odzie¿y wiejskiej
kszta³c¹cych siê w szkolnictwie œrednim. W po³owie lat dwudziestych XX wieku
do szkó³ œrednich uczêszcza³o 12% dzieci ch³opskich, natomiast w 1935 r. 9,5%
(uczniowie pochodz¹cy ze wsi stanowili 13% ogólnej liczby uczniów)19. W semi-
nariach nauczycielskich w ostatniej klasie m³odzie¿ ch³opska stanowi³a 25%, na-
tomiast w seminariach duchownych 58% m³odzie¿y ucz¹cej siê20.

Nieco lepiej przedstawia³ siê udzia³ dzieci i m³odzie¿y wiejskiej kszta³c¹cej
siê w szkolnictwie zawodowym. Jak pisze S. Majewski, „w po³owie lat trzy-
dziestych (w ni¿szych szko³ach zawodowych) dzieci rolników stanowi³y
w nich 63% m³odzie¿y mêskiej i 43,1% m³odzie¿y ¿eñskiej. W szko³ach œred-
nich zawodowych wskaŸniki te by³y wielokrotnie ni¿sze — 12,4% uczniów
i 9,0% uczennic [...]”21. Uczniowie ze szkó³ powszechnych na wsi wybierali
w wiêkszoœci zawody przygotowuj¹ce ich do pracy w przemyœle, rzemioœle
i handlu oraz rolnictwie.

Wa¿n¹ rolê przywi¹zywano do kszta³cenia w zawodzie rolnika. W 1920 r. ist-
nia³y 52 szko³y rolnicze, które kszta³ci³y 1182 uczniów; w 1925 r. liczba szkó³ rol-
niczych wzros³a do 90, a uczniów do 3010; w 1929 r. by³o 127 szkó³ i 5697
uczniów; w 1939 r. by³o 186 szkó³ rolniczych22.

Trudny by³ dostêp m³odzie¿y wiejskiej do szkolnictwa wy¿szego. M³o-
dzie¿ wywodz¹ca siê z rodzin œredniorolnych i ma³orolnych stanowi³a niewiele
ponad 10% wszystkich studiuj¹cych23. Studiowa³a g³ównie teologiê, prawo
i filozofiê.

W okresie II Rzeczypospolitej nast¹pi³ rozwój ¿ycia spo³eczno-kulturalnego
mieszkañców wsi. Wzros³a liczba domów ludowych, ze 185 w 1919 r. do 927
w 1933 r.24 W 1938 r. na wsi istnia³o 11 176 zespo³ów teatrów ludowych, które
da³y 36 654 przedstawieñ teatralnych, oraz 5978 chórów ludowych zrzeszaj¹cych
101 583 cz³onków25.

Wielki kryzys gospodarczy (1929 – 1935) spowodowa³ ogromn¹ pauperyza-
cjê wsi. Wed³ug M. Eckerta, „szybsz¹ wœród drobno- i œredniorolnego ch³opstwa,
wolniejsz¹ gdy idzie o obszarników i bogatszych ch³opów. Najostrzej odczuli kry-
zys drobni rolnicy w województwach wschodnich i po³udniowych, ale ucierpieli
te¿ ziemianie i ch³opi województw zachodnich, prowadz¹cy intensywn¹, wyma-
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18 J. Gaj: Kultura fizyczna na wielkopolskiej wsi w latach 1920 – 1951. W: B. Woltmann (red.):
Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. IV, Gorzów Wlkp. 2000, s. 158.

19 J. Borkowski: Od uzyskania niepodleg³oœci..., s. 224; S. Majewski, dz. cyt., s. 65.
20 Tam¿e, s. 224.
21 S. Majewski, dz. cyt., s. 65.
22 J. Borkowski: Od uzyskania niepodleg³oœci..., s. 224.
23 S. Majewski, dz. cyt., s. 65 – 66.
24 J. Borkowski: Od uzyskania niepodleg³oœci..., s. 233.
25 Ma³y Rocznik Statystyczny 1939. Warszawa 1939, s. 338.



gaj¹c¹ znacznych nak³adów gospodarkê [...]”26. W okresie kryzysu gospodarczego
kilkakrotnie spad³y ceny produktów rolnych przy wzroœcie œrodków do produkcji
rolnej27. Efektem tego by³o pogorszenie siê warunków bytowych mieszkañców
wsi28. Ograniczenie popytu na rynku wiejskim doprowadzi³o do zmniejszenia siê
zbytu artyku³ów przemys³owych. Kryzys wp³yn¹³ równie¿ na zmniejszenie œrod-
ków finansowych dla potrzeb oœwiaty i nauki29.

Udzia³ mieszkañców wsi w ¿yciu politycznym II Rzeczypospolitej widoczny
by³ przede wszystkim w ramach ruchu ludowego. W okresie do 1931 r. g³ównymi
si³ami politycznymi na wsi by³y partie ch³opskie. Wœród nich nale¿y g³ównie wy-
mieniæ: Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) „Piast”, PSL „Wyzwolenie” i Stron-
nictwo Ch³opskie30. 15 marca 1931 r. te trzy stronnictwa ch³opskie zjednoczy³y siê
i utworzy³y Stronnictwo Ludowe (SL). W koñcu lat trzydziestych XX wieku SL li-
czy³o blisko 200 tys. cz³onków31.

Pewne wp³ywy w œrodowisku wiejskim mia³a endecja (m.in. Zwi¹zek Ludo-
wo-Narodowy, a nastêpnie Stronnictwo Narodowe), sanacja (Bezpartyjny Blok
Wspó³pracy z Rz¹dem, a od 1937 r. Obóz Zjednoczenia Narodowego) oraz Polska
Partia Socjalistyczna i Komunistyczna Partia Polski32.

W okresie miêdzywojennym istotny wk³ad w rozwój ¿ycia kulturalnego,
spo³ecznego i gospodarczego wsi, w tym równie¿ upowszechniania wychowania
fizycznego, sportu i innych form uczestnictwa w kulturze fizycznej, wnios³y orga-
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26 M. Eckert: Historia Polski 1914 – 1939. Warszawa 1990, s. 228; S³ownik historii Polski. Warsza-
wa 1973, s. 646.

27 A. Albert: Najnowsza historia Polski 1914 – 1939, t. 1. Warszawa 1995, s. 269 – 270.
28 M.M. Drozdowski: ¯ycie gospodarcze Polski w latach 1918 – 1939. W: A. Garlicki (red.):

Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa 1986, s. 164 – 167. Jak pisze M.M. Drozdowski:
„Kryzys najboleœniej dotkn¹³ ludnoœæ ch³opsk¹, stanowi¹c¹ w 1931 r. 52% ogó³u spo³eczeñstwa
II Rzeczypospolitej. W wielu rodzinach ch³opskich spo¿ycie miêsa rocznie na osobê nie przekra-
cza³o 5 kg. Spo¿ywano je z okazji œwi¹t, uboju gospodarczego i rodzinnych uroczystoœci. Bardzo
skromne by³y tak¿e wydatki na odzie¿, lekarza i lekarstwa, kszta³cenie dzieci. Robotników rol-
nych, szczególnie sta³ych, kryzys dotkn¹³ znacznym bezrobociem, spadkiem p³ac i zmniejsze-
niem ordynarii. Warstwa ziemiañstwa tak¿e zosta³a dotkniêta kryzysem przez spadek docho-
dów”.

29 Z. Grot, J. Gaj: Zarys dziejów kultury fizycznej w Wielkopolsce. Warszawa – Poznañ 1973, s. 193.
30 J. Borkowski: Od uzyskania niepodleg³oœci..., s. 237 – 240; Zob. te¿ S. Lato: Ruch ludowy wobec

sanacji (z dziejów politycznych II Rzeczypospolitej). Rzeszów 1985, s. 7 – 197; A. Zakrzewski:
Sejmy — kluby — pos³owie. W: A. Zakrzewski (red.): Sejmy Drugiej Rzeczypospolitej. Warsza-
wa 1990, s. 166 – 209.

31 J. Borkowski: Od uzyskania niepodleg³oœci..., s. 240 – 241. Jak pisze J. Borkowski: Stronnictwo
Ludowe „dzia³a³o [...] w oko³o 170 powiatach w 14 na 16 województw”.

32 J. Borkowski: Od uzyskania niepodleg³oœci..., s. 241 – 244; Wielka historia Polski 1918 – 1939,
t. IX. Kraków 2000, s. 140, 211. W dniu 19 stycznia 1928 r. opublikowano deklaracjê ideow¹
Bezpartyjnego Bloku Wspó³pracy z Rz¹dem, która zapowiada³a „walkê z sejmow³adztwem, par-
tyjnictwem i korupcj¹”. Nieznaczne wp³ywy w œrodowisku wiejskim II Rzeczypospolitej posia-
da³y jeszcze inne partie polityczne, m.in. PSL-Lewica, Zwi¹zek Ch³opski, Ch³opskie Stronnic-
two Radykalne, Niezale¿na Partia Ch³opska, Zjednoczenie Lewicy Ch³opskiej Samopomoc, Na-
rodowa Partia Robotnicza.



nizacje m³odzie¿owe i spo³eczne, m.in. Katolickie Stowarzyszenia M³odzie¿y
Mêskiej i ¯eñskiej (KSMMi¯), Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” (TG „So-
kó³”), Zwi¹zek Strzelecki oraz organizacje m³odzie¿y wiejskiej.

KSMMi¯ (do 1934 r. Zjednoczenie Stowarzyszeñ M³odzie¿y Polskiej) by³y
organizacjami aktywnymi (szczególne nasilenie dzia³alnoœci nast¹pi³o w latach
trzydziestych XX wieku), dzia³aj¹cymi tak¿e na polu wychowania fizycznego,
sportu i przysposobienia wojskowego. Jak pisze J. Gaj, „do Stowarzyszeñ M³o-
dzie¿y Polskiej, a nastêpnie KSMMi¯ nale¿a³a przede wszystkim m³odzie¿ wiej-
ska, np. w 1934 r. przesz³o 90 tys., w 1937 r. KSMM i KSM¯ liczy³y ³¹cznie
331 819 cz³onków, w tym a¿ 180 039 dziewcz¹t. Oko³o 70 – 75% stanowi³a m³o-
dzie¿ wiejska, a pozosta³a czêœæ to m³odzie¿ szkolna, rzemieœlnicza, inteligencka
i robotnicza [...]”33. W tym samym okresie nast¹pi³o nasilenie dzia³alnoœci w dzie-
dzinie wychowania fizycznego i sportu na terenie ca³ego kraju. Wniosek ten po-
twierdzaj¹ informacje zawarte w artykule M³odzie¿ katolicka SMP na czele sportu
opublikowanym na ³amach czerwcowego wydania „Niedzieli” z 1932 r. „Wed³ug
ostatniego sprawozdania ogólnopolskiej centrali — jak pisze redakcja — Zjedno-
czenie M³odzie¿y Polskiej liczy³o 1669 kó³ek wychowania fizycznego, w których
æwiczy³o 32 830 druhen i druhów. Kó³ka te urz¹dzi³y 2679 zawodów i 6428 wycie-
czek, wys³a³y na kursy instruktorskie 577 osób. Na zawodach do¿ynkowych
w Spale w roku 1930 wybijaj¹ siê SMP na czo³o wœród organizacji m³odzie¿y
wiejskiej, zdobywaj¹c pierwsze nagrody, a miêdzy innymi puchar Pana Prezyden-
ta Rzeczypospolitej”34.

Organizacj¹, której podobnie jak KSMMi¯ stosunkowo du¿o cz³onków re-
krutowa³o siê ze wsi, by³ Zwi¹zek Strzelecki35. W 1939 r. liczy³ oko³o 500 tys.
cz³onków36. Np. w 1938 r. Zwi¹zek Strzelecki na terenie województwa kieleckie-
go liczy³ 453 oddzia³y i 19 866 cz³onków37. Dzia³alnoœæ Zwi¹zku Strzeleckiego na
polu kultury fizycznej i przysposobienia wojskowego by³a w tym województwie
dobrze oceniana w sprawozdaniach z dzia³alnoœci Powiatowych Komitetów WFi-
PW. W sprawozdaniu Kieleckiego Komitetu WFiPW czytamy: „Udzia³ ogó³u
spo³eczeñstwa w pracach wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego
bierny. Spo³eczeñstwo ruchem wychowania fizycznego wœród m³odzie¿y na ogó³
ma³o siê interesuje. Na wsi m³odzie¿ sprawê tê zaczyna traktowaæ coraz powa¿niej
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33 J. Gaj, K. H¹dzelek: Dzieje kultury fizycznej w Polsce. Poznañ 1997, s. 137; zob. te¿ M. Ponczek:
Kultura fizyczna w polskich katolickich organizacjach m³odzie¿owych II Rzeczypospolitej. Kato-
wice 1997, s. 28 – 32.

34 „Niedziela”, 1932 nr 24.
35 Jak pisze J. Gaj w pracy Dzieje kultury fizycznej w Polsce, „[...] w latach trzydziestych 80%

cz³onków «Strzelca» wywodzi³o siê ze œrodowisk wiejskich”; J. Borkowski: Od uzyskania nie-
podleg³oœci..., s. 263. Wed³ug J. Borkowskiego: „w latach 1931 – 1932 — 86 – 91%” oddzia³ów
Zwi¹zku Strzeleckiego dzia³a³o na wsi.

36 J. Gaj, K. H¹dzelek: Dzieje kultury fizycznej w Polsce. Poznañ 1997, s. 129.
37 S. Jarecka-Kimlowska: Kielecki Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej „Wici” 1928 – 1939. Z problemów

ruchu m³odzie¿owego w okresie miêdzywojennym. Warszawa 1968, s. 74.



dziêki inicjatywie podoficerów rezerwy. Starsi rolnicy na ruch wychowania fi-
zycznego i przysposobienia wojskowego patrz¹ obojêtnie. Wspó³praca poszcze-
gólnych organizacji na wsi jest dobra. Przewa¿aj¹ Zwi¹zki Strzeleckie, stra¿e
po¿arne, oddzia³y niestowarzyszone”38.

TG „Sokó³” na wsi w II Rzeczypospolitej nie rozwinê³o szerszej dzia³alnoœci.
Wœród gniazd wiejskich najprê¿niej dzia³aj¹cym by³o Towarzystwo w Koz³ówce,
gdzie odbywa³y siê zwi¹zkowe kursy instruktorskie dla sokolic. W gniazdach
wiejskich w miarê mo¿liwoœci prowadzono æwiczenia wychowania fizycznego
i sportu (przede wszystkim gimnastyki i lekkoatletyki), przysposobienia wojsko-
wego oraz pracy kulturalno-oœwiatowej, wychowawczej i patriotycznej. Rolnicy
i pracownicy rolni stanowili w TG „Sokó³” od 5 do 15% wszystkich cz³onków.
Najwiêcej mieszkañców wsi w tej organizacji liczy³y dwie dzielnice „Soko³a” —
Pomorska i Wielkopolska39.

Jak s³usznie zauwa¿a J. Gaj: „zamiast harmonijnej wspó³pracy, miêdzy TG
«Sokó³» [...], KSMMi¯ a «Strzelcem» panowa³a g³êboko zakorzeniona nieufnoœæ
i niezdrowa rywalizacja, zaprawiona œwiadomoœci¹ swych tradycji, zas³ug dla na-
rodu i w zwi¹zku z tym przys³uguj¹cych przywilejów. [...] Na prowincji Ÿród³em
konfliktów by³a walka o powiêkszenie liczby cz³onków organizacji, nie wy-
³¹czaj¹c kaperownictwa, g³ównie «Strzelca», w odniesieniu do cz³onków TG
«Sokó³» i KSMMi¯ [...]”40. Zwi¹zek Strzelecki by³ pod wp³ywami obozu sanacyj-
nego z marsza³kiem Józefem Pi³sudskim na czele, natomiast TG „Sokó³”,
a w mniejszym stopniu KSMMi¯, by³y uwa¿ane za organizacje zwi¹zane g³ównie
ze œrodowiskami endeckimi i chadeckimi.

W okresie miêdzywojennym, a przede wszystkim w latach trzydziestych XX
wieku, KSMMi¯ oraz Zwi¹zek Strzelecki sta³y siê na wsi powa¿n¹ konkurencj¹
dla wiejskich organizacji m³odzie¿owych (CZMW, CZMW „Siew”, Centralny
Zwi¹zek M³odej Wsi, Zwi¹zek M³odzie¿y Ludowej, ZMW RP „Wici”, MZM przy
MTR, WZMW, Wielkopolski Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej).
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38 Archiwum Pañstwowe w Kielcach (cyt. APK), Starostwo Powiatowe Kieleckie I (cyt. SPK),
sprawozdanie z dzia³alnoœci PKWF i PW w Kielcach z 1.10.1929 r., b.pag.

39 T. Drozdek-Ma³olepsza: Rozwój liczebny i sk³ad socjalny cz³onków. W: E. Ma³olepszy, Z. Pawlu-
czuk (red.): Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867 – 1997. Czêstochowa 2001, s. 93.

40 Z. Grot, J. Gaj, dz. cyt., s. 185 – 186.



Rozdzia³ II

Wiejskie organizacje m³odzie¿owe w Polsce do 1939
roku

1. Ruch m³odowiejski na ziemiach polskich do 1918 roku

Pierwsze próby zorganizowania dzia³alnoœci spo³eczno-wychowawczej wœród
m³odzie¿y wiejskiej pojawi³y siê na ziemiach polskich pod koniec XIX stulecia1.
Zwi¹zane one by³y z dzia³alnoœci¹ kulturalno-oœwiatow¹ na wsi, jak równie¿ z po-
wstaniem organizacji i towarzystw spo³ecznych oraz partii politycznych wœród
ludnoœci na wsi.

Na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XIX wieku na terenie
Galicji powsta³y pierwsze kó³ka rolnicze2. Oprócz dzia³alnoœci gospodarczej pro-
wadzi³y one czytelnie i biblioteki. Organizowa³y odczyty i wieczorki z okazji ob-
chodów rocznic narodowych.

Pracê kulturalno-oœwiatow¹ prowadzi³o za³o¿one w 1891 r. Towarzystwo
Szko³y Ludowej (TSL), które swoj¹ dzia³alnoœci¹ obejmowa³o obszar zaboru au-
striackiego3. Z inicjatywy TSL na terenach wiejskich powstawa³y polskie szko³y,
jak równie¿ rozwijano oœwiatê pozaszkoln¹ poprzez zak³adanie bibliotek i czytel-
ni. „Z dzia³alnoœci¹ kó³ek rolniczych i placówek TSL na wsi — jak pisze J. Kowal
— wi¹za³y siê pierwsze próby pracy kulturalno-oœwiatowej wœród dorastaj¹cej
m³odzie¿y wiejskiej. Kieruj¹cy nimi dzia³acze oœwiatowi [...] tworzyli dla niej ze-
spo³y œpiewackie i teatralne, dzia³aj¹ce w oparciu o kó³ka rolnicze i czytelnie
[...]”4.

Na terenie zaboru pruskiego Towarzystwo Oœwiaty Ludowej utworzono 14
stycznia 1872 r.5 Organizacja dzia³a³a jedynie do 1878 r., bowiem zosta³a przez
w³adze pruskie rozwi¹zana. Dwa lata póŸniej w miejsce Towarzystwa Oœwiaty
Ludowej utworzono Towarzystwo Czytelni Ludowych (TCL)6. „Do 1914 r., jak
pisze S. Zbierski, TCL posiada³o 1032 biblioteczki w Wielkim Ksiêstwie Poznañ-
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1 J. Kowal, „Wici”. Powstanie i dzia³alnoœæ..., s. 7; J. Wypych: Przed „Wiciami”. Ruch m³odzie¿y
wiejskiej do 1928 roku. W: K. Przybysz (red.): Przed „Wiciami” i po „Wiciach”. Warszawa
1986, s. 23.

2 J. Kowal, „Wici”. Powstanie i dzia³alnoœæ..., s. 8.
3 Tam¿e, s. 9; J. Wypych, dz. cyt., s. 24.
4 J. Kowal, „Wici”. Powstanie i dzia³alnoœæ..., s. 9.
5 Wielka historia Polski 1885 – 1918, t. VIII. Kraków 1999, s. 70.
6 Tam¿e; S. Zbierski: Wielkopolski Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej. Warszawa 1987, s. 10.



skim, 157 na Œl¹sku, 343 na Pomorzu, Warmii i Mazurach. W ci¹gu pierwszych 25
lat swego istnienia TCL rozprowadzi³o wœród polskiej ludnoœci pó³ miliona
ksi¹¿ek [...]”7.

Wp³yw na tworzenie siê organizacji m³odzie¿y wiejskiej mia³o równie¿ powsta-
nie partii politycznych, dzia³aj¹cych g³ównie na wsi. W lipcu 1895 r. na zjeŸdzie
w Rzeszowie delegaci ch³opscy z Ma³opolski utworzyli Stronnictwo Ludowe8. Pre-
zesem partii zosta³ Karol Lewakowski. Rok póŸniej w E³ku powsta³a Mazurska Par-
tia Ludowa9. Do jej przywódców nale¿eli Karol Bahrke i Zenon Lewandowski. W li-
stopadzie 1904 r. w Królestwie Polskim — z inicjatywy Stefana Juliana Brzeziñ-
skiego — powsta³o nielegalne stronnictwo ch³opskie: Polski Zwi¹zek Ludowy10.
Program partii zapowiada³ m.in.: walkê z caratem o niepodleg³oœæ, dopomina³ siê
wyw³aszczenia obszarników, rozwoju oœwiaty i spó³dzielczoœci wiejskiej.

W budzeniu œwiadomoœci narodowej i spo³ecznej wœród m³odzie¿y wiejskiej
niezwykle wa¿n¹ rolê odegra³y szko³y rolnicze. Pierwsza z takich szkó³ powsta³a
w 1900 r. w Pszczelnie pod Warszaw¹ (jako placówka Towarzystwa Pszczelni-
czo-Ogrodniczego)11. Kierowniczk¹ szko³y w Pszczelinie zosta³a Jadwiga Dziu-
biñska12. Dalsze szko³y tego typu powsta³y w Kruszynku (pow. w³oc³awski,
1905 r.), w Go³otczyŸnie (pow. ciechanowski, 1909 r.), w Soko³ówku (pow. cie-
chanowski, 1909 r.), w Bratnem (pow. ciechanowski, 1913 r.)13. Ponadto z inicja-
tywy Ireny Kosmowskiej powsta³a szko³a rolnicza dla dziewcz¹t w Krasieninie
(pow. lubartowski, 1913 r.). Zdaniem Józefa Nieæko (dzia³acza m³odzie¿owego
okresu miêdzywojennego) ówczesne szko³y rolnicze: „by³y to ¿ywe ogniska myœ-
lenia i czucia zbiorowego, podnosi³y godnoœæ cz³owieka i œwiadomoœæ narodow¹
i spo³eczn¹, daj¹c jednoczeœnie spory zasób wiedzy rolniczej. Wychowankowie
z tamtych czasów zawa¿yli sporo w rozwoju ¿ycia wiejskiego w swych okolicach.
Tam gdzie byli «pszczeliniak», «kruszynianka» czy «soko³owiak», powsta³y po-
datne warunki na istnienie ró¿norodnych form pracy spo³eczno-oœwiatowej i kul-
turalnej, a tak¿e pracy polityczno-niepodleg³oœciowej [...]”14.
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7 S. Zbierski, dz. cyt., s. 10.
8 Tam¿e, s. 68. Wœród za³o¿ycieli Stronnictwa Ludowego byli m.in. Jakub Bojko, Jan Stapiñski,

Boles³aw Wys³ouch. W 1903 r. zmieniono nazwê partii na Polskie Stronnictwo Ludowe.
9 Tam¿e, s. 70.

10 Tam¿e, s. 91; S. Paw³owski, A. Zieliñski, dz. cyt., s. 15 – 16. W 1907 r. Polski Zwi¹zek Ludowy
zosta³ zlikwidowany przez w³adze carskie.

11 S. Paw³owski, A. Zieliñski, dz. cyt., s. 14; J. Kowal, „Wici”. Powstanie i dzia³alnoœæ..., s. 16;
J. Wypych, Przed „Wiciami”. Ruch m³odzie¿y..., s. 28; J. Kowal: W XXX-lecie ZMW RP „Wici”
1928 – 1958. Warszawa 1959, s. 3 – 4; D. Ga³aj: Powstanie Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej RP
„Wici”. Warszawa 1959, s. 22.

12 Jadwiga Dziubiñska opracowa³a program nauczania w szkole rolniczej w Pszczelinie, który
szed³ w dwóch kierunkach: jawnym — gospodarstwo wiejskie, tajnym — wychowanie patrio-
tyczne i spo³eczne.

13 S. Paw³owski, A. Zieliñski, dz. cyt., s. 15; J. Wypych, dz. cyt., s. 28.
14 J. Nieæko: Dwudziestolecie ruchu m³odzie¿y wiejskiej. Warszawa 1932, s. 7; D. Ga³aj, dz. cyt.,

s. 22; J. Wypych, dz. cyt., s. 28 – 29; J. Kowal, „Wici”. Powstanie i dzia³alnoœæ..., s. 16.



Szko³y rolnicze powsta³y jeszcze w innych miejscowoœciach, m.in. w Mi-
ros³awicach (1906), Na³êczowie (1907), Kionczynie (1911), Mieczys³awowie
(1911), Krzy¿ewie (1912), Liskowie (1914) i Popowie (1914)15.

Pierwsze ko³o m³odzie¿y wiejskiej powo³ano w 1912 r. w Wólce M³awskiej (zie-
mia p³ocka)16. W nastêpnym roku (1913) ko³o m³odzie¿y wiejskiej zosta³o za³o¿one
w Milanowie (ziemia siedlecka, okolice Parczewa)17. Doœæ znaczny rozwój kó³
m³odzie¿y wiejskiej nast¹pi³ w latach 1916 – 1918 (tab. 1). W 1918 r. istnia³o 167 kó³,
licz¹cych 7004 cz³onków, z czego 4118 ch³opców i 2886 dziewcz¹t. Najwiêcej kó³
m³odzie¿y wiejskiej istnia³o na ziemi warszawskiej, lubelskiej, kaliskiej i p³ockiej.

Tabela 1. Rozwój kó³ m³odzie¿y wiejskiej w Królestwie Polskim w latach 1912 – 1918

Ziemie
Ogólna
liczba

kó³

Liczba kó³ za³o¿onych w latach Ogólna
liczba

cz³onków

w tym

1912 1913 1916 1917 1918 ch³opców dziewcz¹t

warszawska 49 — — 2 14 33 2137 1201 936

lubelska 21 — — — 3 18 745 390 355

kaliska 20 — — 1 6 13 857 568 289

p³ocka 19 1 — — 11 7 782 465 317

radomska 15 — — 3 — 12 574 352 222

³om¿yñska 13 — — 1 1 11 419 225 194

kielecka 12 — — 2 2 8 567 401 166

piotrkowska 10 — — — 2 8 409 295 114

siedlecka 8 — 1 2 2 3 514 221 293

Razem 167 1 1 11 41 113 7004 4118 2886

�ród³o: „Dru¿yna”, 1919 nr 47 – 48, s. 5.

W budzeniu œwiadomoœci narodowej i spo³ecznej, pracy kulturalno-oœwiatowej
i wychowawczej oraz pomocy w tworzeniu kó³ m³odzie¿y wiejskiej istotn¹ rolê ode-
gra³a prasa. Jednym z pierwszych czasopism by³a „Dru¿yna”18. W zebraniu za³o¿y-
cielskim czasopisma uczestniczyli przedstawiciele m³odzie¿y wiejskiej, wychowan-
kowie szkó³ rolniczych, dzia³acze inteligenccy zwi¹zani z ko³ami ludowymi, m.in.
Aleksander Bogus³awski (z pow. piotrkowskiego), Rozalia Brzeziñska, Wac³aw Du-
nin, Antoni Jaros (instruktor kó³ek rolniczych Centralnego Towarzystwa Rolniczego
— CTR), Józef Nieæko (z Koz³ówki pow. lubartowskiego), Janina Poraziñska,
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15 J. Wypych, Przed „Wiciami”. Ruch m³odzie¿y..., s. 28; S. Paw³owski, A. Zieliñski, dz. cyt., s. 15.
16 „Dru¿yna”, 1919 nr 47 – 48, s. 5.
17 Tam¿e.
18 Tam¿e, s. 3; M. Mioduchowska, dz. cyt., s. 19.



B³a¿ej Stolarski (ze S³ugocic, uczestnik kursu Wydzia³u Kó³ek Rolniczych Central-
nego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie), Romuald Wasilewski (z pow. do-
brzyñskiego, tak¿e uczestnik kursu), Antoni Wid³ak (z powiatu garwoliñskiego),
J. W³odarski19. Redakcjê „Dru¿yny” powierzono Rozalii Brzeziñskiej, zaœ na jej za-
stêpcê, wydawcê i administratora powo³ano Adama Chêtnika20. Has³em „Dru¿yny”
by³o: Bóg — Ojczyzna — Cnota — Nauka — Prawda. S³usznie uwa¿a D. Ga³aj, ¿e
„w has³ach tych wyra¿a³a siê treœæ d¹¿eñ pierwszych organizatorów m³odzie¿y wiej-
skiej, a treœæ tych hase³ okreœla wzór ch³opa — cz³owieka i obywatela. One to maj¹
mobilizowaæ m³odzie¿ ch³opsk¹, która dotychczas mia³a Boga, ale nie mia³a Ojczyz-
ny, nie mia³a mo¿noœci uczenia siê, nie rozumia³a, jak¹ wartoœæ dla cz³owieka
i spo³eczeñstwa stanowi³a Cnota, Nauka i Prawda [...]”21. Czasopismo ukazywa³o
siê w Warszawie w latach 1912 – 192122.

W 1918 r. do rozwoju kó³ m³odzie¿y wiejskiej przyczyni³ siê Centralny Zwi¹zek
Kó³ek Rolniczych (CZKR)23. Inicjatywa CZKR polega³a na stworzeniu formy praw-
nej dla organizacji m³odzie¿y wiejskiej. Dla kierowania ca³okszta³tem prac m³odzie¿y
wiejskiej zorganizowanej w ko³ach powo³any zosta³ w maju 1918 r. zarz¹d sekcji kó³
m³odzie¿y wiejskiej przy CZKR. Zadania zarz¹du by³y nastêpuj¹ce:

a) nawi¹zanie kontaktów z istniej¹cymi ko³ami m³odzie¿y wiejskiej,
b) ujednolicenie prac przez opracowanie projektu regulaminu,
c) tworzenie nowych kó³ m³odzie¿y wiejskiej,
d) przeprowadzenie zjazdu przedstawicieli kó³ m³odzie¿y wiejskiej24.

Kierownikiem sekcji kó³ m³odzie¿y wiejskiej zosta³ Piotr Olewiñski25.
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19 M. Mioduchowska, dz. cyt., s. 19 – 20.
20 „Dru¿yna”, 1919 nr 47 – 48, s. 3; J. Kowal, „Wici”. Powstanie i dzia³alnoœæ..., s. 19 – 23;

M. Mioduchowska, dz. cyt., s. 19 – 25. Jak pisze M. Mioduchowska, „Adam Chêtnik ¿y³ w latach
1885 – 1967. Urodzi³ siê w rodzinie ch³opsko-rzemieœlniczej. Studiowa³ w Instytucie Pedago-
gicznym w Petersburgu, w Warszawskich Kursach Pedagogicznych i Wy¿szym Kursie Nauczy-
cielskim w Warszawie. Uczestniczy³ w strajku szkolnym 1905 r. Bra³ udzia³ w Polskich Dru¿y-
nach Strzeleckich i Dru¿ynach Bartoszowych”.

21 D. Ga³aj, dz. cyt., s. 31.
22 M. Mioduchowska, dz. cyt., s. 23. „Dru¿yna” ukaza³a siê po raz pierwszy 12 marca 1912 r. jako

„Jednodniówka m³odzie¿y ludowej”. Pismo ukazywa³o siê jako dwutygodnik, a od grudnia 1913 r.
do maja 1915 r. jako tygodnik. Nastêpnie do 1918 r. nie wydawano czasopisma. W 1918 r. uka-
za³o siê 21 numerów „Dru¿yny”. W okresie 1919 – 1921 pismo ukazywa³o siê jako tygodnik.
W 1920 r. funkcjonowa³ inny tytu³ pisma — „Nasza Dru¿yna”.

23 „Dru¿yna”, 1919 nr 47 – 48, s. 4.
24 Tam¿e.
25 R. Olbrychski (red.): Siew i „Rac³awice”. Ruch m³odowiejski w czasie pokoju i wojny. Warszawa

1992 (cyt. R. Olbrychski, Siew i „Rac³awice”...), s. 364 – 365. Piotr Olewiñski, pierwszy kierow-
nik sekcji kó³ m³odzie¿y wiejskiej przy CZKR, urodzi³ siê w styczniu 1895 r. w Ko³bach na Pole-
siu. Ukoñczy³ szko³ê œredni¹ w Warszawie. W 1915 r. podj¹³ studia ekonomiczne w Wy¿szej
Szkole Handlowej w Warszawie. Uczestniczy³ w powo³ywaniu dru¿yn harcerskich. By³ jednym
z organizatorów Polskiej Organizacji Wojskowej (w Królestwie Polskim), na bazie dru¿yn har-
cerskich, m³odzie¿y szkó³ œrednich i kó³ m³odzie¿y wiejskiej. Absolwent Wy¿szych Kursów
Przemys³owo-Rolnych w Warszawie.



W czerwcu 1918 r. odby³ siê zjazd m³odzie¿y wiejskiej, podczas którego zo-
sta³ zatwierdzony regulamin oraz uzupe³niony sk³ad zarz¹du. Dziêki zabiegom
zarz¹du w sierpniu 1918 r. uzyskano pozwolenie na wznowienie wydawania cza-
sopisma „Dru¿yna”.

Ko³a m³odzie¿y wiejskiej w 1918 r. prowadzi³y doœæ o¿ywion¹ dzia³alnoœæ oœwia-
tow¹ i kulturaln¹. Spoœród istniej¹cych 167 kó³, a¿ 114 prowadzi³o czytelnie (korzy-
sta³o z nich 2469 osób), 111 kó³ biblioteki (6459 osób wypo¿yczy³o ksi¹¿ki), 95 kó³
przeprowadzi³o odczyty i pogadanki (w odczytach i pogadankach uczestniczy³o 4257
osób), 55 kó³ zorganizowa³o kursy oœwiatowe (w kursach wziê³o udzia³ 1313 osób),
36 kó³ przeprowadzi³o wycieczki (w których udzia³ wziê³o 3323 osób)26. Ponadto
112 kó³ zorganizowa³o przedstawienia teatralne, 61 kó³ — wieczornice, 39 kó³ — chó-
ry, 8 kó³ — orkiestry, 33 ko³a — stra¿e ogniowe (tab. 2)27.

2. Centralny Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej, Centralny
Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej „Siew” i Centralny
Zwi¹zek M³odej Wsi (1919 – 1939)

W grudniu 1918 r. odby³ siê z udzia³em oko³o 150 osób (delegatów z 18 kó³
m³odzie¿y wiejskiej) zjazd m³odzie¿y z powiatów w³oc³awskiego i nieszawskie-
go. Na zjeŸdzie, jak pisz¹ S. Paw³owski i A. Zieliñski, „powo³ano do ¿ycia pierw-
szy w dawnym Królestwie Polskim Okrêgowy Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej,
maj¹cy dzia³aæ na obszarze powiatów w³oc³awskiego i nieszawskiego i wybrano
zarz¹d w sk³adzie: J. Bruzda — prezes, K. Sza³ek — wiceprezes, ks. Kuliñski —
skarbnik, K. Paw³owski — sekretarz, Z. Dzier¿awski i W. Benedykciñski —
cz³onkowie zarz¹du [...]”28.

Staraniem kierownictwa sekcji kó³ m³odzie¿y wiejskiej przy CZKR w dniach
21 – 23 czerwca 1919 r. odby³ siê w Warszawie Zjazd Delegatów Kó³ M³odzie¿y
Wiejskiej29. W zjeŸdzie wziê³o udzia³ 259 delegatów, reprezentuj¹cych 220 kó³
i przesz³o 13 000 m³odzie¿y zrzeszonej w ko³ach30. Najwa¿niejsz¹ decyzj¹ podjêt¹

22

26 „Dru¿yna”, 1919 nr 47 – 48, s. 7.
27 Tam¿e, s. 8.
28 S. Paw³owski, A. Zieliñski, dz. cyt., s. 24; J. Wypych, Przed „Wiciami”. Ruch M³odzie¿y..., s. 39.
29 „Dru¿yna”, 1919 nr 23, s. 1 – 2; F. Piaœcik: Centralny Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej „Siew” —

Centralny Zwi¹zek M³odej Wsi. W: R. Olbrychski (red.): „Siew” i „Rac³awice”. Ruch m³odo-
wiejski w czasie pokoju i wojny. Warszawa 1992, s. 26; J. Kowal, „Wici”. Powstanie i dzia³al-
noœæ..., s. 28 – 29; J. Kowal, W XXX-lecie ZMW RP „Wici”..., s. 9; S. Paw³owski, A. Zieliñski, dz.
cyt., s. 27; J. Wypych, Przed „Wiciami”. Ruch m³odzie¿y..., s. 39 – 41.

30 „Dru¿yna”, 1919 nr 47 – 48, s. 10; J. Kowal, „Wici”. Powstanie i dzia³alnoœæ..., s. 29; S. Paw³ow-
ski, A. Zieliñski, dz. cyt., s. 27; J. Wypych, dz. cyt., s. 39. W czasopiœmie „Dru¿yna” znajdujemy
informacjê o 259 delegatach na zjazd, natomiast w literaturze — o 258 delegatach, którzy wziêli
udzia³ w zjeŸdzie. Spoœród delegatów najliczniejsz¹ grupê stanowili synowie i córki gospodarzy
rolników — 140 osób.



Tabela 2. Dzia³alnoœæ kulturalna kó³ ZMW w 1918 r. (przedstawienia teatralne, wieczorni-
ce, chóry)
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warszawska 33 119 14 848 17 92 941 16 306 35

p³ocka 15 65 7434 8 26 361 5 116 12

kaliska 15 56 13 440 8 59 440 5 102 11

radomska 9 21 3764 6 98 150 1 24 —

³om¿yñska 8 44 1195 2 6 125 2 42 4

lubelska 14 38 7330 9 24 317 3 59 24

siedlecka 4 24 7710 4 47 460 2 60 3

piotrkowska 7 20 2476 4 12 59 — — —

kielecka 7 39 5218 3 4 132 5 112 17

Razem 112 426 63 415 61 368 2985 39 921 106

�ród³o: „Dru¿yna”, 1919 nr 47 – 48, s. 8.

na zjeŸdzie by³o utworzenie Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej (ZMW) przy CZKR,
w miejsce dotychczasowej sekcji kó³ m³odzie¿y wiejskiej przy CZKR. „Zarz¹d
G³ówny utworzonego ZMW — jak pisze F. Piaœcik — mia³ zapewnion¹ sze-
rok¹ autonomiê regulaminow¹, ale pod wzglêdem formalno-prawnym by³ jed-
nak uzale¿niony od w³adz Zwi¹zku Kó³ek Rolniczych [...]”31. W sk³ad pierwsze-
go Zarz¹du ZMW zostali wybrani: Piotr Olewiñski — prezes, Zygmunt Za³êski
— wiceprezes, Józef Nieæko — sekretarz, Antoni Bujak — skarbnik. W nastêp-
nym roku (1920) po od³¹czeniu siê CZKR od CTR, w miejsce ZMW powo³any
zosta³ Centralny Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej (CZMW) przy CZKR32.
W dniach 11 – 12 czerwca 1921 r. odby³ siê w Warszawie Walny Zjazd CZMW,
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31 F. Piaœcik, dz. cyt., s. 26.
32 Tam¿e, s. 27.



na którym wybrano nowy sk³ad Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku, do którego weszli
m.in.: S. Barañski, J. Dec, A. Janowski, Kazimierz Maj, F. Plattner, P. Olewiñ-
ski, Z. Za³êski33. Pocz¹wszy od 1922 r., CZMW wydawa³ w³asne czasopismo pt.
„Siew”.

Wraz z powo³aniem ZMW, a nastêpnie CZMW, przyst¹piono do tworzenia
struktur administracyjnych organizacji. Ogniwem poœrednim pomiêdzy
Zarz¹dem G³ównym a ko³ami m³odzie¿y wiejskiej by³y okrêgowe Zwi¹zki
M³odzie¿y Wiejskiej34. Okrêgowe ZMW swoj¹ dzia³alnoœci¹ obejmowa³y za-
zwyczaj teren jednego powiatu. W 1919 r. odby³y siê zjazdy organizacyjne
okrêgowych ZMW, m.in. w £odzi, Bia³ymstoku, P³ocku, M³awie, Lipnie,
P³oñsku, Kutnie, Miñsku Mazowieckim, £owiczu35. W sk³ad zarz¹du Okrêgo-
wego ZMW w P³ocku weszli: Dorobek — prezes (P³ock), Janowski — zastêpca
prezesa (Bodzanów), WoŸnicka — skarbnik (WoŸniki), Pe³ka — sekretarz (Ro-
gozin), Rz¹dkowski — delegat do Okrêgowego Zwi¹zku Kó³ek Rolniczych
(Orszymów), ks. Górnicki — cz³onek zarz¹du (Imielnica), Ró¿ycki — cz³onek
zarz¹du (Bulków)36. Od 1921 r. rozpoczêto tworzyæ wojewódzkie Zwi¹zki
M³odzie¿y Wiejskiej jako ogniwo poœrednicz¹ce pomiêdzy Zarz¹dem G³ów-
nym a okrêgowymi ZMW37.

W latach 1919 – 1928 CZMW doœæ dynamicznie siê rozwija³. Wzrasta³a liczba
cz³onków, kó³ m³odzie¿y wiejskiej, a tak¿e okrêgowych i wojewódzkich ZMW
(tab. 3).

W 1925 r. w sk³ad zarz¹du CZMW weszli m.in.: Zygmunt Za³êski — przewod-
nicz¹cy, Piotr Olewiñski — I zastêpca przewodnicz¹cego, Franciszek Zawadzki
— II zastêpca przewodnicz¹cego, Ignacy Mularek — sekretarz, Adam Bieñ —
skarbnik, Józef Nieæko — kierownik, Boles³aw Babski — redaktor czasopisma
„Siew”, W³adys³aw Radwan38. Ko³a CZMW istnia³y w 11 województwach. Naj-
wiêcej cz³onków i kó³ w 1926 r. CZMW liczy³ na terenie województw: lubelskie-
go, warszawskiego i kieleckiego (tab. 4).
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33 „M³oda Polska”, 1921 nr 13 – 14, s. 25 – 26.
34 M. Mioduchowska, dz. cyt., s. 58. Jak pisze M. Mioduchowska, „zarz¹d ko³a sk³ada³ siê z 5 osób:

prezesa, jego zastêpcy, sekretarza, skarbnika, bibliotekarza i delegata do zarz¹du kó³ka rolnicze-
go oraz trzyosobowej komisji rewizyjnej. Zarz¹d Okrêgowego Zwi¹zku sk³ada³ siê z 7 osób: pre-
zesa, zastêpcy, sekretarza, skarbnika i 2 cz³onków zarz¹du oraz delegata do Okrêgowego
Zwi¹zku Kó³ek Rolniczych”.

35 „Dru¿yna”, 1919 nr 40, s. 10; J. Wypych, dz. cyt., s. 39.
36 Tam¿e.
37 M. Mioduchowska, dz. cyt., s. 58. W sk³ad zarz¹dów wojewódzkich wchodzi³o 11 osób.
38 Sprawozdanie Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej za rok 1925. Warszawa 1925, s. 95. Oprócz wy-

mienionych, w sk³ad Zarz¹du G³ównego w 1925 r. weszli: Aleksander Bogus³awski, Franciszek
D¹browski, Józef Deja, Wincenty Gortat, Antoni Hermaszewski, Tomasz Kazimierowicz,
W³adys³aw Kamiñski, Kazimierz Korni³owicz, Wawrzyniec KoŸmiñski, Antoni Langer, Sta-
nis³aw Migut, Kazimierz Maj, Aleksander Niedbalski, Jan Nossek, Fryderyk Plattner, Gustaw
Pomianowski, Aniela Stefanowiczówna.



Tabela 3. Rozwój organizacyjny CZMW w latach 1919 – 1928

Stan z dnia
1 stycznia

Liczba kó³
zarejestrowanych

w Centrali

Liczba kó³
czynnych

Liczba
cz³onków

Liczba
okrêgowych

ZMW

Liczba
wojewódzkich

ZMW

1919 167 167 7001 28 —

1920 470 470 oko³o 20 000 34 —

1921 616 616 30 000 21 —

1922 960 960 50 000 23 2

1923 1358 1358 65 000 28 2

1924 1515 807 22 718 30 3

1925 1023 953 34 567 30 3

1926 1320 1320 37 050 38 4

1927 1600 1600 oko³o 44 000 44 5

1928 2225 2225 60 000 57 9

�ród³o: M. Mioduchowska, Centralny Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej 1912 – 1928. Warsza-
wa 1984, s. 67.

Tabela 4. Liczba kó³ i cz³onków CZMW na terenie poszczególnych województw w dniu
1 stycznia 1926 r.

Lp. Nazwa województwa Liczba kó³ Liczba cz³onków

1 Lubelskie 437 13 300

2 Warszawskie 234 6318

3 Kieleckie 189 5100

4 £ódzkie 167 5260

5 Bia³ostockie 90 3000

6 Wo³yñskie 84 1860

7 Wileñskie 61 1340

8 Nowogródzkie 31 380

9 Poznañskie 12 270

10 Poleskie 9 150

11 Pomorskie 6 72

Razem 1320 37 050

�ród³o: Sprawozdanie Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej za rok 1925. Warszawa 1925, s. 19.
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W 1928 r. ko³a CZMW istnia³y w 13 województwach (oprócz wymienionych
województw w tab. 4, ko³a CZMW zosta³y za³o¿one w województwach: lwowskim
i krakowskim)39. Najwiêcej kó³ m³odzie¿y wiejskiej liczy³y województwa: lubelskie
— 716, warszawskie — 372, kieleckie — 345, ³ódzkie — 271 i bia³ostockie — 153.

W 1928 r. dosz³o do roz³amu w CZMW. Przyczyn¹ roz³amu by³y nieporozumie-
nia wœród kierownictwa CZKR i CZMW oraz problemy samodzielnoœci CZMW.
„Przyczyn¹ roz³amu — jak pisze F. Piaœcik — sta³a siê rozbie¿noœæ przekonañ poli-
tycznych miêdzy ówczesnym prezesem CZMW a w³adzami CZKR”40. W kwietniu
1927 r. w³adze CZMW wysunê³y projekt umo¿liwiaj¹cy utworzenie ZMW Rzeczypo-
spolitej Polskiej, który mia³ byæ zwi¹zkiem zrzeszaj¹cym wojewódzkie ZMW,
dzia³aj¹cych w oparciu o samodzielne statuty. Na to nie móg³ przystaæ CZKR41. Warto
zaznaczyæ, i¿ na podstawie w³asnych samodzielnych statutów dzia³a³y niektóre
zwi¹zki wojewódzkie: Wo³yñski ZMW, Nowogródzki ZMW i Wileñski ZMW42.

W grudniu 1927 r. w³adze CZKR zwolni³y z pracy kierownika CZMW Józefa
Nieækê, sekretarza A. Zieliñskiego, redaktora naczelnego czasopisma „Siew” Bo-
les³awa Babskiego i Eugeniê Podgórsk¹ — pracownika technicznego43. Zarz¹d
G³ówny CZMW by³ przeciwny decyzjom CZKR, za wyj¹tkiem jednego z cz³on-
ków — Piotra Olewiñskiego. Prezes CZMW — Zygmunt Za³êski, wraz z wiêkszoœ-
ci¹ cz³onków zarz¹du podj¹³ dzia³ania w celu utworzenia nowej organizacji
m³odzie¿y wiejskiej. Dzia³acze pozostaj¹cy w dotychczasowym CZMW powo³ali
Tymczasowy Zarz¹d z przewodnicz¹cym Józefem Nikodemem K³osowskim i wi-
ceprzewodnicz¹cym Stanis³awem Gieratem44. 24 czerwca 1928 r. odby³ siê Zjazd
Delegatów CZMW, w którym wziê³o udzia³ 396 osób z 9 województw: bia³ostoc-
kiego, kieleckiego, lubelskiego, ³ódzkiego, poleskiego, poznañskiego, warszaw-
skiego, wileñskiego i wo³yñskiego45. Na zjeŸdzie podjêto szereg wa¿nych decyzji,
m.in. uchwalono statut organizacji i przyjêto nazwê CZMW „Siew”; podjêto
uchwa³ê, ¿e organizacja jest kontynuacj¹ CZMW; okreœlono stosunek CZMW
„Siew” do CZKR; dokonano wyboru nowych w³adz CZMW46. W sk³ad zarz¹du
CZMW „Siew” weszli m.in.: Stanis³aw Gierat (Warszawa) — prezes, Józef Niko-
dem K³osowski (Lublin) i Kazimierz Stañczykowski (Kielce) — wiceprezesi,
Franciszek Pawlik (£ódŸ) — sekretarz, Konstanty Pac (Lublin) — skarbnik, Kazi-
mierz Grochowski (Polesie) — kierownik47. Okres prze³omu lat dwudziestych
i trzydziestych by³ niezwykle trudnym dla CZMW „Siew”. Spad³a liczebnoœæ or-
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39 M. Mioduchowska, dz. cyt., s. 71.
40 F. Piaœcik, dz. cyt., s. 27.
41 J. Kowal, „Wici”. Powstanie i dzia³alnoœæ..., s. 60.
42 CZKR swoj¹ dzia³alnoœci¹ obejmowa³ obszar dawnego Królestwa Polskiego.
43 J. Kowal, „Wici”. Powstanie i dzia³alnoœæ..., s. 62 – 63; J. Wypych, Przed „Wiciami”. Ruch

m³odzie¿y..., s. 68 – 69.
44 R. Olbrychski, „Siew” i „Rac³awice”..., s. 50.
45 Tam¿e.
46 Tam¿e.
47 Tam¿e, s. 112. Stanis³aw Gierat by³ wówczas studentem Politechniki Warszawskiej, pochodzi³

z Koz³owa (powiat miechowski, województwo kieleckie).



ganizacji, na któr¹ wp³yw mia³ roz³am w dawnym CZMW i utworzenie dwóch or-
ganizacji m³odzie¿y wiejskiej — CZMW „Siew” i ZMW RP „Wici”. Ponadto,
czêœæ by³ych cz³onków CZMW odesz³a do ZML — jeszcze jednej organizacji
m³odzie¿y wiejskiej, powsta³ej w 1926 r. CZMW „Siew”, mimo i¿ deklarowa³
apolitycznoœæ, by³ postrzegany jako organizacja sympatyzuj¹ca z obozem sana-
cyjnym marsza³ka Józefa Pi³sudskiego48.

W 1930 r. CZMW „Siew” prowadzi³ dzia³alnoœæ na obszarze nastêpuj¹cych
województw: bia³ostockiego, kieleckiego, lubelskiego, lwowskiego, ³ódzkiego,
poleskiego, pomorskiego, poznañskiego, warszawskiego i wileñskiego49. W sk³ad
„Siewu” nie wchodzi³y: Nowogródzki ZMW i Wo³yñski ZMW (Nowogródzki
i Wo³yñski ZMW wspó³pracowa³y z CZMW „Siew”, jednak jako samodzielne
zwi¹zki wojewódzkie nie wchodzi³y w sk³ad tej organizacji).

W latach nastêpnych liczebnoœæ CZMW „Siew” uleg³a zwiêkszeniu. W 1933
r. organizacja dzia³a³a w 7 województwach, w 64 powiatach; liczy³a 1943 ko³a
i 51 941 cz³onków; g³ównie na terenie województw: lubelskiego, warszawskiego,
poleskiego i wileñskiego50. W ci¹gu roku w województwie lubelskim przyby³o
135 KMW; w województwie warszawskim 70 KMW; w województwie poleskim
16 KMW; w województwie wileñskim — 32; w innych województwach 1751.
W 1934 r. CZMW „Siew” liczy³ oko³o 60 000 cz³onków.

Wzrost liczebnoœci organizacji by³ zwi¹zany nie tylko z powstawaniem no-
wych kó³ m³odzie¿y wiejskiej, lecz tak¿e z zabiegami natury organizacyjnej.
W marcu 1933 r. na zjazdach wojewódzkich podjêto uchwa³ê o po³¹czeniu Wileñ-
skiego i Nowogródzkiego ZMW (po³¹czony zwi¹zek wszed³ w sk³ad CZMW
„Siew”)52.

CZMW „Siew” w 1934 r. po³¹czy³ siê z czêœci¹ ZML i z czêœci¹ Ma³opolskiego
Zwi¹zku M³odzie¿y Ludowej. W wyniku po³¹czenia m³odzie¿owych organizacji
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48 J. Wypych: Centralny Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej „Siew” w latach 1928 – 1934. Zarys rozwoju
i dzia³alnoœci. „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” nr 20. Warszawa 1979/1980, s. 154. Jak pi-
sze J. Wypych, „chocia¿ Zwi¹zek, wed³ug statutu, wyrzeka³ siê dzia³alnoœci partyjno-politycz-
nej, nie powstrzyma³o to dzia³aczy CZMW od z³o¿enia deklaracji w czasie kampanii przedwy-
borczej do parlamentu w 1930 r., «i¿ wobec obecnych wyborów uznaliœmy, ¿e jedynym cz³owie-
kiem, który Polskê mo¿e wyprowadziæ z chaosu, jest pierwszy marsza³ek Polski — Józef Pi³sud-
ski» [...]. W parze z tym sz³a przysiêga zwi¹zkowa, której tekst brzmia³: «Œlubujemy, ¿e wzorem
wodza narodu J. Pi³sudskiego, protektora CZMW, dot¹d bêdziemy pracowaæ i walczyæ i zmagaæ
siê z przeciwnoœciami, a¿ damy narodowi takie szeregi ludzi silnych, na których barki bêdzie mo¿-
na bez wahania w³o¿yæ odpowiedzialnoœæ za losy kraju [...]»”.

49 Archiwum Pañstwowe w Lesznie (cyt. APLesz.), Starostwo Powiatowe w Gostyniu 1919 – 1939
(cyt. SPG), sygn. 85, Pismo Wojewody Poznañskiego do Starostów Powiatowych i Prezydentów
Miast Wydzielonych z dnia 15.07.1929 r., s. 5; J. Wypych: Centralny Zwi¹zek M³odzie¿y Wiej-
skiej „Siew” w latach 1928 – 1934. Zarys rozwoju i dzia³alnoœci. „Roczniki Dziejów Ruchu Lu-
dowego” nr 20. Warszawa 1979/1980, s. 159 – 160.

50 „Siew”, 1933 nr 23 – 24, s. 13 – 14.
51 Tam¿e.
52 J. Wypych, dz. cyt., s. 161.



wiejskich, 4 listopada 1934 r. utworzono Centralny Zwi¹zek M³odej Wsi53. Centralny
Zwi¹zek M³odej Wsi posiada³ swoje ko³a m³odzie¿y wiejskiej w 12 województwach
(za wyj¹tkiem województw: œl¹skiego, pomorskiego, stanis³awowskiego i tarnopol-
skiego). Procesowi jednoczenia czêœci organizacji m³odzie¿y wiejskiej patronowa³
Centralny Komitet ds. M³odzie¿y Wiejskiej z prezesem Janem Pohoskim54. Warto
jednak zaznaczyæ, i¿ proces unifikacji przebiega³ z trudnoœciami. Przyk³adem mo¿e
byæ województwo poznañskie. 14 paŸdziernika 1934 r. w Poznaniu odby³ siê Krajowy
Zjazd Delegatów ZML, na którym jednog³oœnie uchwalono decyzjê o przyst¹pieniu Wo-
jewódzkiego ZML w Poznaniu do Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi55. Tymczasem
10 grudnia 1934 r. Zarz¹d G³ówny ZML podj¹³ uchwa³ê uniemo¿liwiaj¹c¹ akcjê unifi-
kacyjn¹. W efekcie w ZML województwa poznañskiego nast¹pi³ roz³am; czêœæ przy-
³¹czy³a siê do Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi, natomiast druga grupa nie wziê³a
udzia³u w akcji po³¹czeniowej56.

Wo³yñski Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej zachowa³ samodzielnoœæ, mimo i¿
prezes tego zwi¹zku Mieczys³aw Zadro¿ny by³ cz³onkiem Zarz¹du G³ównego
Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi.

Centralny Zwi¹zek M³odej Wsi wydawa³ w³asne czasopismo pt. „Siew M³odej
Wsi”57. Prezesem Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi zosta³ Stanis³aw Sieroszew-
ski (od 1936 r. do wybuchu II wojny œwiatowej funkcjê tê sprawowa³ Stanis³aw
Gierat), wiceprezesami — W³adys³aw Bieda i Stanis³aw Gierat, skarbnikiem —
Kazimierz Maj, sekretarzem — Jerzy Ciemniewski, cz³onkami zarz¹du — Franci-
szek Jagusztyn i Stefan Pietrzyk58.

W II po³owie lat trzydziestych Centralny Zwi¹zek M³odej Wsi by³ najwiêksz¹
organizacj¹ m³odzie¿y wiejskiej w II Rzeczypospolitej (tab. 5). W 1938 r., po
po³¹czeniu z Wo³yñskim Zwi¹zkiem M³odzie¿y Wiejskiej (formalnie po³¹czenie
nast¹pi³o 29 stycznia 1939 r.) liczy³ 5950 kó³ i 171 037 cz³onków59 (tab. 6). Kó³
m³odzie¿y wiejskiej nie prowadzi³ jedynie w województwie œl¹skim.
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53 Archiwum Pañstwowe w Czêstochowie (cyt. APCz), Starostwo Powiatowe w Czêstochowie
1919 – 1939 (cyt. SPCz), sygn. 52, pismo Urzêdu Wojewódzkiego w Kielcach do Starostwa Po-
wiatowego i Grodzkiego w Czêstochowie z dnia 28.12.1934 r., s. 3 – 9; S. Gierat: Podstawy ru-
chu m³odowiejskiego. Warszawa 1935, s. 8; M. S³oniewski: Wychowanie fizyczne i sport
w dzia³alnoœci polskich organizacji m³odzie¿owych zwi¹zanych z prawic¹ spo³eczn¹ w latach
1918 – 1939. Warszawa 1984, s. 97.

54 R. Olbrychski, Siew i „Rac³awice”..., s. 51.
55 Archiwum Pañstwowe w Poznaniu (cyt. AAP), Urz¹d Wojewódzki Poznañski 1919 – 1939 (cyt.

UWP), sygn. 5953, Unifikacja m³odzie¿owych organizacji wiejskich, s. 8 – 10.
56 Tam¿e.
57 Tam¿e, s. 28.
58 Tam¿e, s. 115.
59 „M³oda Wieœ” (£uck), 1939 nr 3. Nadzwyczajny Zjazd Wo³yñskiego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiej-

skiej obraduj¹cy w £ucku 29.01.1939 r. uchwali³ po³¹czenie Wo³yñskiego Zwi¹zku M³odzie¿y
Wiejskiej z Centralnym Zwi¹zkiem M³odej Wsi; „M³oda Wieœ”, 1938 nr 24, s. 2. 18.12.1938 r.
odby³o siê w £ucku posiedzenie Rady Wo³yñskiego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej, na którym
przyjêto wniosek o po³¹czeniu Wo³yñskiego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej z Centralnym
Zwi¹zkiem M³odej Wsi.



Tabela 5. Stan organizacyjny zwi¹zków m³odzie¿y wiejskiej w latach 1935 i 1938

Lp. Nazwa organizacji

Rok 1935 Rok 1938

Liczba kó³
Liczba

cz³onków
Liczba kó³

Liczba
cz³onków

1 Centralny Zwi¹zek M³odej Wsi 4643 129 000 5500 170 000

2 Wo³yñski Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej 308 3756 458 9814

3 Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej RP „Wici” 2650 90 000 2850 92 000

4 Zwi¹zek M³odzie¿y Ludowej 830 29 000 — —

5 Wielkopolski Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej 127 2684 — —

�ród³o: „Spo³em”, 1934 nr 11 – 12, s. 6 – 8 (dane odnosz¹ce siê do Wielkopolskiego
Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej dotycz¹ stanu z 1934 r.); „M³oda Wieœ” (£uck),
1936 nr 17 – 1860; „M³oda Wieœ” (£uck), 1938 nr 17, s. 5; R. Olbrychski (red.):
Siew i „Rac³awice”. Ruch m³odowiejski w czasie pokoju i wojny. Warszawa 1992,
s. 56.

Centralny Zwi¹zek M³odej Wsi sympatyzowa³ z ówczesnym obozem
rz¹dz¹cym, g³osi³ ideê wychowania pañstwowego. Stanis³aw Gierat w pracy Pod-
stawy ruchu m³odowiejskiego pisze: „Pañstwo Polskie musi zwróciæ szczególn¹
uwagê na zagadnienie wojska. W przesz³oœci, gdy lekcewa¿yliœmy si³ê zbrojn¹,
wówczas traciliœmy swój byt niepodleg³y. [...] Dzisiaj nasi mê¿owie stanu musz¹
czuwaæ usilnie nad wojskiem, a ca³y naród obowi¹zany jest im pomagaæ. Kiedy
zgas³y oczy twórcy armii polskiej, marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, to ani minuty
wojsko nie by³o bez wodza. Prezydent Rzeczypospolitej natychmiast mianowa³
Generalnym Inspektorem Si³ Zbrojnych (wodzem naczelnym) genera³a Ry-
dza-Œmig³ego. On bêdzie czuwa³ obecnie nad armi¹ oraz jej potrzebami i warun-
kami rozwoju”61.

Na zjeŸdzie ogólnopolskim w 1937 r. w Warszawie uchwalono deklaracjê
ideowo-wychowawcz¹ Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi, w której czytamy
m.in.: „Ruch m³odowiejski jest wyrazem œwiadomych d¹¿eñ m³odego pokolenia
ch³opskiego, zmierzaj¹cego wespó³ z ogó³em m³odzie¿y pracuj¹cej do odrodzenia
ca³oœci ¿ycia Rzeczypospolitej i walcz¹cego o dokonanie przebudowy spo³ecz-
no-gospodarczej w pañstwie na zasadach sprawiedliwoœci i demokracji. Centralny
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60 W numerze 17 – 18 „M³odej Wsi” z 20.09.1936 r. przedstawiono sprawozdanie z dzia³alnoœci
Wo³yñskiego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej w roku 1935/1936. Dane w odniesieniu do liczby
kó³ i cz³onków w rubryce za 1935 r. przedstawiaj¹ stan tej organizacji m³odzie¿y wiejskiej na
dzieñ 1 kwietnia 1936 r. Czasopismo „M³oda Wieœ” („Mo³odoje Sie³o”) by³o wydawane od
1935 r. w £ucku jako organ prasowy Wo³yñskiego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej. Czasopismo
o tej samej nazwie — „M³oda Wieœ” — wydawano w Warszawie jako organ prasowy Zwi¹zku
M³odzie¿y Ludowej.

61 S. Gierat, dz. cyt., s. 62 – 63.



Tabela 6. Stan organizacyjny Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi w latach 1935 i 1938 wg
województw

Lp. Województwo

Rok 1935 Rok 1938

Liczba kó³
Liczba

cz³onków
Liczba kó³

Liczba
cz³onków

1 Bia³ystok 252 7258 386 10 548

2 Kielce 661 19 962 604 20 032

3 Kraków 30 805 128 3856

4 Lublin 805 20 411 714 17 414

5 Lwów 386 12 578 326 11 090

6 £ódŸ 405 8657 480 14 336

7 Nowogródek 465 12 792 436 12 980

8 Polesie 345 10 986 360 11 465

9 Pomorze 39 802 389 10 675

10 Poznañ 68 1703 298 8320

11 Stanis³awów — — 138 3865

12 Tarnopol — — 86 2230

13 Warszawa 878 23 854 735 22 582

14 Wilno 309 9310 412 11830

15 Wo³yñ — — 458 9814

16 Œl¹sk — — — —

Razem 4643 129 118 5950 171 037

�ród³o: R. Olbrychski (red.): Siew i „Rac³awice”. Ruch m³odowiejski w czasie pokoju
i wojny. Warszawa 1992, s. 57.

Zwi¹zek M³odej Wsi jest form¹ organizacyjn¹ tego Ruchu, podstaw¹ jego dzia-
³ania jest niezale¿noœæ i samodzielnoœæ. D¹¿y on do przeprowadzenia jednoœci
ch³opskiej w Polsce, aby t¹ drog¹ zapewniæ wsi nale¿ne jej miejsce w narodzie
i pañstwie [...]”62.

Na pocz¹tku 1939 r. nast¹pi³o po³¹czenie Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi
z Wo³yñskim ZMW. W grudniu 1938 r. odby³o siê w £ucku posiedzenie Rady
Wo³yñskiego ZMW, na którym przyjêto wniosek o przyst¹pieniu Zwi¹zku do
Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi63. Jak czytamy w uchwale podjêtej na Nadzwy-
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62 R. Olbrychski, Siew i „Rac³awice”..., s. 55.
63 „M³oda Wieœ” (£uck), 1938 nr 24, s. 2.



czajnym Walnym ZjeŸdzie Wo³yñskiego ZMW 29 stycznia 1939 r.: „W d¹¿eniu
do zjednoczenia ruchu m³odzie¿y wiejskiej w Polsce, jako czêœci ca³ego ruchu
ch³opskiego, na którym w sposób odpowiedzialny i œwiadomy oprze siê budowa
Polski Ludowej oraz w trosce o zwartoœæ i zwiêkszenie dorobku ruchu m³odzie¿y
wiejskiej, Wo³yñski Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej ³¹czy siê z Centralnym
Zwi¹zkiem M³odej Wsi, wnosz¹c swe za³o¿enia ideowe i ca³y dorobek do po-
³¹czonej organizacji. Zjednoczenie ca³ego, samodzielnego ruchu m³odzie¿y wiej-
skiej w Polsce jest nadal t¹ spraw¹, w któr¹ Wo³yñski Zwi¹zek M³odzie¿y Wiej-
skiej wk³adaæ bêdzie najlepsze swe si³y”64.

W sk³ad ostatniego zarz¹du Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi, który wybrano
na Walnym ZjeŸdzie organizacji w Warszawie, w lutym 1939 r. weszli: Stanis³aw
Gierat (Warszawa) — prezes, Kazimierz Banach (Wo³yñ) — wiceprezes ds. zew-
nêtrznych, Kazimierz Maj (Warszawa) — wiceprezes ds. wychowawczych, Sta-
nis³aw Miechówka (Warszawa) — wiceprezes ds. organizacyjnych, Kazimierz
Kazimierski (Warszawa) — sekretarz, Franciszek Piaœcik (Warszawa) — skarb-
nik, Zygmunt Garstecki (Poznañ), Jan Olszewski (Lwów), W³adys³aw Szczerba
(Warszawa), Jan Szkop (Wilno), Romuald Tyczyñski (Warszawa) — cz³onkowie
zarz¹du65.

3. Zwi¹zek M³odzie¿y Ludowej i sekcja wiejska Zwi¹zku
M³odej Polski (1926 – 1939)

Zwi¹zek M³odzie¿y Ludowej rozwin¹³ dzia³alnoœæ w II po³owie lat dwudzie-
stych. ZML powsta³ w 1926 r. z inicjatywy dzia³aczy PSL „Piast”66. W 1927 r.
ukonstytuowa³ siê zarz¹d ZML, w sk³ad którego weszli: Czes³aw Jankowski —
prezes, Wiktoria Ardasiewiczówna, Zygmunt Czy¿ewski, W³adys³aw Daab,
Adolf Delecki, Józef Klimek, Tomasz KuŸniarz, Kazimierz Mahler — cz³onkowie
zarz¹du67. W zakresie organizacyjnym i administracyjnym ZML na terenie danej
wsi by³ oddzia³em ZML; na terenie gminy — rejonem ZML; na terenie powiatu —
obwodem ZML; na terenie dwu lub wiêcej powiatów — okrêgiem ZML68. Statut
ZML zosta³ zatwierdzony 3 marca 1927 r.69

Ju¿ w pierwszym okresie dzia³alnoœci ZML, odby³y siê zjazdy struktur okrê-
gowych ZML, m.in. 25 wrzeœnia 1927 r. odby³ siê zjazd okrêgu kaliskie-
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64 „M³oda Wieœ” (£uck), 1939 nr 3.
65 R. Olbrychski, Siew i „Rac³awice”..., s. 116.
66 M. S³oniewski, Wychowanie fizyczne i sport w dzia³alnoœci polskich organizacji..., s. 29. Wed³ug

M. S³oniewskiego „pierwsze ko³a ZML powsta³y na terenie województw poznañskiego, krakow-
skiego i lwowskiego”.

67 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1928 nr 1. Przy zarz¹dzie utworzono Centralne Biuro ZML, którym
kierowa³ Adolf Delecki.

68 Tam¿e.
69 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1927 nr 1, s. 11.



go70. Okrêg kaliski ZML sk³ada³ siê z powiatów: kaliskiego, koniñskiego, sieradz-
kiego, s³upeckiego, tureckiego i wieluñskiego.

Na pocz¹tku lat trzydziestych (1931 – 1932) w sk³ad ZML wszed³ Ma³opolski
ZML w Krakowie71. W listopadzie 1933 r. zosta³ wybrany zarz¹d Ma³opolskiego
ZML, w sk³ad którego weszli: E. Zegad³owicz — prezes, J. Chudy, K. Maj i W. ¯y³a —
wiceprezesi, J. Sto¿ek — sekretarz, M. Baœcik — skarbnik, F. Æwikowski (Nowy
S¹cz), S. Cis³o (D¹browa), J. Dró¿d¿ (Limanowa), S. Sto¿ek, W. Twardowski
(Bochnia), J. Staszkiewicz (¯ywiec), F. Stachnik (Ropczyce), A. Wójcik (Jas³o),
F. Wrona (Kraków), Zamerlakówna (Bia³a) — cz³onkowie zarz¹du72.

W 1933 r. ko³a ZML zorganizowane by³y w nastêpuj¹cych województwach:
bia³ostockie, krakowskie, kieleckie, lwowskie, ³ódzkie, poznañskie, nowogródz-
kie, warszawskie73. W 1933 r. na terenie województwa nowogródzkiego istnia³o
116 kó³ ZML. W sk³ad zarz¹du wojewódzkiego Nowogródzkiego ZML weszli:
Majchrzycki — prezes, Bereœniewicz, Reymont — wiceprezesi, Koz³owski —
skarbnik, Mañko — sekretarz74.

W paŸdzierniku 1931 r. odby³ siê w Bia³ymstoku Walny Zjazd Wojewódzkie-
go ZML i Wojewódzkiego ZMW, zatwierdzaj¹cy uchwa³ê o przy³¹czeniu Woje-
wódzkiego ZMW w Bia³ymstoku do ZML i powstaniu organizacji pod nazw¹
Zjednoczenie Zwi¹zków M³odzie¿y Wiejskiej i Ludowej (ZZMWiL) Wojewódz-
twa Bia³ostockiego75. Bia³ostockie ZZMWiL by³o autonomicznym zwi¹zkiem
wojewódzkim przy ZML. Liczy³o w 1933 r. 340 kó³ i 9000 cz³onków. W 6 powia-
tach województwa bia³ostockiego zorganizowane by³y zwi¹zki na szczeblu po-
wiatu.

We wrzeœniu 1935 r. odby³ siê Walny Zjazd ZML76. Na zjeŸdzie dokonano
wyboru w³adz zwi¹zku. Prezesem wybrano Henryka Puziewicza, wiceprezesami
— Józefa Górskiego (z woj. poznañskiego), Feliksa Koz³owskiego (warszawskie),
Stanis³awa Pajewskiego (warszawskie), Stanis³awa ¯urawskiego (lwowskie), se-
kretarzem generalnym — Czes³awa Tederko (warszawskie), skarbnikiem — Jana
Stawiarza (³ódzkie), cz³onkami zarz¹du — Miko³aja Borys³awskiego (³ódzkie),
W³adys³awa Kilimona (bia³ostockie), Mariana Kubickiego (warszawskie), Fran-
ciszka Ulatowskiego (poznañskie), Stanis³awa Reymonta (nowogródzkie), Irenê
Salingerównê (poznañskie), Alojzego Zwoliñskiego (œl¹skie)77. Zaszczytn¹ god-
noœci¹ prezesa honorowego ZML obdarzono Karola Polakiewicza. Dokonano wy-
boru komisji rewizyjnej ZML. W sk³ad tego gremium weszli: Alfons Kulesza, Ka-
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70 „M³oda Polska” (Poznañ, bezp³atny dodatek do „W³oœcianina”) z 15.09.1927 r., s. 4.
71 „M³oda Polska” nr z 28.02.1932 r., s. 1 – 2.
72 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1933 nr 20 – 21, s. 4.
73 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1933 nr 11, s. 9 – 21.
74 Tam¿e, s. 20.
75 APLesz., SPG, sygn. 85, Unifikacja prorz¹dowych organizacji m³odzie¿y wiejskiej, s. 12;

„M³oda Wieœ” (Warszawa), 1933 nr 15 – 16, s. 19 – 21.
76 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1935 nr 16.
77 Tam¿e.



rolina £ukasiewiczówna, Stefan Nagraba, Boles³aw Wiœniewski, Bronis³aw
Wa³ukiewicz.

W trakcie obrad zjazdu delegaci pozytywnie wyra¿ali siê w sprawie zachowa-
nia samodzielnoœci Zwi¹zku i jego obrony przed próbami ³¹czenia z CZMW
„Siew”. Zarz¹d G³ówny ZML uchwali³ m.in. nastêpuj¹cy wniosek: „Samodziel-
noœæ, której broniliœmy i któr¹ uwa¿amy za swoj¹ dumê, a co wa¿niejsze, najwiê-
cej zasadniczy warunek rozwijania naszej myœli spo³ecznej, nak³ada na nas obo-
wi¹zek utrzymania swoimi si³ami bytu organizacji”78.

W 1937 r. ZML liczy³ 628 kó³ i 23 710 cz³onków (tab. 7)79. Prezesami po-
szczególnych wojewódzkich zwi¹zków ZML byli: Adam Grochmal — prezes
Bia³ostockiego ZML, Antoni Klimczyñski — prezes Lwowskiego ZML, Jan Sta-
wiarz — prezes £ódzkiego ZML, Micha³ Zbirochowicz — prezes Nowogródzkie-
go ZML, Adam Stachowiak — prezes Poznañskiego ZML, Józef Turski — prezes
Warszawskiego ZML80. Ponadto w sk³ad ZML wchodzi³ Ma³opolski Zwi¹zek
M³odzie¿y Ludowej, który liczy³ 520 kó³ i 20000 cz³onków81. Prezesem Ma³opol-
skiego ZML by³ Wincenty Styrylski.

Tabela 7. Liczba kó³ i cz³onków ZML w 1937 r.

Lp. Wojewódzki ZML Liczba kó³ Liczba cz³onków

1 Bia³ostocki ZML 92 3100

2 Lwowski ZML 135 6900

3 £ódzki ZML 103 3640

4 Nowogródzki ZML 111 3200

5 Poznañski ZML 57 1870

6 Œl¹ski ZML 9 350

7 Warszawski ZML 121 4650

Razem 628 23 710

�ród³o: „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1937 nr 1 – 2.

W paŸdzierniku 1937 r., w trakcie obrad Zjazdu Walnego ZML podjêto uchwa³ê
o rozwi¹zaniu ZML i przyst¹pieniu ZML do Zwi¹zku M³odej Polski (ZMP)82. W arty-
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78 Tam¿e.
79 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1937 nr 1 – 2.
80 Tam¿e. W sprawozdaniu organizacyjnym nie podano prezesa Œl¹skiego ZML.
81 Tam¿e. Ma³opolski ZML, zachowuj¹c autonomiê, wchodzi³ w sk³ad ZML na zasadzie federacyjnej,

na mocy porozumieñ pomiêdzy Zwi¹zkami, zawartymi 16 czerwca 1932 r. i 15 listopada 1936 r.
82 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1937 nr 1. „M³oda Wieœ” sta³a siê czasopismem sekcji wiejskiej

Zwi¹zku M³odej Polski. Na stronie tytu³owej „M³odej Wsi” has³o — „Przez M³od¹ Wieœ do Sil-
nej Polski Ludowej” zast¹piono nowym — „Przez M³od¹ Wieœ do Wielkiej i Potê¿nej Polski”.



kule Henryka Puziewicza pt. O co nam chodzi opublikowanym na ³amach listopado-kule Henryka Puziewicza pt. O co nam chodzi opublikowanym na ³amach listopado-
wego wydania „M³odej Wsi” z 1937 r. czytamy: „Walny Zjazd Zwi¹zku M³odzie¿y
Ludowej w dniu 24 paŸdziernika 1937 r. to wyraŸny drogowskaz dla m³odego pokole-
nia wsi, która chce i musi w Rzeczypospolitej zwyciê¿aæ, która chce wieœ wprowadziæ
z honorem na miejsce jej nale¿ne i w rysowaniu oblicza Polski daæ swój znak, zdecy-
dowaæ o tym, jak ma ta Polska wygl¹daæ, by sta³a siê wsi bardzo swoja i by w niej wsi
polskiej by³o dobrze ¿yæ i w pe³ni siê rozwijaæ. W dniu 24 paŸdziernika okreœli³ ZML
miejsce tej m³odej wsi i przekreœlaj¹c w³asn¹ formê organizacyjn¹, opowiedzia³ siê
bez zastrze¿eñ i z pe³n¹ wiar¹ na najwy¿szy kredyt, jaki mo¿na daæ — za miejscem
m³odej wsi przy Marsza³ku Rydzu-Œmig³ym. Cz³onkowie ZML poœwiêcili w³asne
formy organizacyjne dla celów wy¿szych, mimo wielkiego do nich przywi¹zania wy-
tworzonego ofiarn¹ prac¹, prowadzon¹ bez przerwy, mimo k³ód rzucanych pod nogi
przez tych, dla których prawdziwe oblicze ideowe m³odej polskiej wsi by³o sol¹ w oku
[...]”83. W innym fragmencie artyku³u H. Puziewicz pisze: „Chcemy Polski nie nêdzy
i wyzysku, ale Polski sprawiedliwoœci spo³ecznej, Polski mas pracuj¹cych: ch³opa, ro-
botnika i inteligenta, daj¹cej pracê i chleb ka¿demu Polakowi, Polski, gdzie praca bê-
dzie prawem do udzia³u w dochodzie narodowym [...]”84.

Fragmenty artyku³u H. Puziewicza — ostatniego prezesa ZML — wyjaœniaj¹
przyczyny przyst¹pienia ZML do ZMP. ZML w³aœciwie od pocz¹tku powstania
opiera³ siê tendencjom unifikacyjnym w wiejskim ruchu m³odzie¿owym, a¿ do pa-
Ÿdziernika 1937 r. W ostatnim okresie przed wybuchem wojny (1938 – 1939)
ZML dzia³a³ jako sekcja wiejska ZMP.

Sekcja wiejska ZMP posiada³a now¹ strukturê organizacyjn¹. W miejsce
zwi¹zków wojewódzkich powo³ano okrêgi (okrêgi pokrywa³y siê z obszarem woje-
wództw). W sk³ad sekcji wiejskiej ZMP wchodzi³y nastêpuj¹ce okrêgi: œl¹ski —
Koroszewski (kierownik okrêgu), wielkopolski — Adam Stachowiak, pomorski —
Adam Laszuk, mazowiecki — Zbigniew Gawski-Boñcza, ³ódzki — Wojde³, kielec-
ki — Stanis³aw Rodkiewicz, krakowski — Stefan Tarnawski, lwowski — Zygmunt
Ry¿ewski, lubelski — Wincenty Janusz, bia³ostocki — Walerian Ryæ, wileñski —
Benedykt Keñæ, nowogródzki — Zenon £awski, poleski — Ryszard ¯ó³kiewski85.
Na ³amach lipcowego numeru „M³odej Wsi” z 1939 r. znajdujemy informacjê
o powo³aniu okrêgu wo³yñskiego86. Pod wzglêdem organizacyjnym najprê¿niej
dzia³alnoœæ sekcji wiejskiej ZMP prowadzona by³a w powiecie piotrkowskim (okrêg
³ódzki). Na pocz¹tku 1938 r. w powiecie istnia³y 32 ko³a, natomiast w miesi¹cu lipcu
1938 r. ju¿ 84 dru¿yny wiejskie ZMP87. W dniach 14 – 15 sierpnia 1938 r. odby³ siê
w Warszawie ogólnopolski Zlot M³odzie¿y Wiejskiej ZMP88.

84 Tam¿e.
85 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1938 nr 10 – 11, s. 16.
86 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1939 nr14, s. 13.
87 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1938 nr 1 – 2, s. 14; 1938 nr 12 – 13, s. 12.
88 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1938 nr 14, s. 10.



4. Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej
„Wici” (1928 – 1939)

Z inicjatywy by³ego prezesa CZMW Zygmunta Za³êskiego i czêœci dzia³aczy
29 czerwca 1928 r. odby³ siê w Warszawie zjazd m³odzie¿y wiejskiej, na którym
utworzono ZMW RP „Wici”. W zjeŸdzie uczestniczy³o ponad 1000 osób, w tym
474 delegatów88. W jednym z punktów przyjêtego statutu organizacji wiejskiej
czytamy: „Zwi¹zek jest zrzeszeniem (federacj¹) Zwi¹zków Wojewódzkich
M³odzie¿y Wiejskiej maj¹cym na celu uzgadnianie i ogniskowanie prac nad pod-
niesieniem duchowego i gospodarczego poziomu oraz poczucia obywatelskiego
m³odzie¿y wiejskiej”89. Zwi¹zki wojewódzkie uchwala³y w³asne statuty.

Do ZMW RP „Wici” negatywny stosunek mia³ ówczesny obóz rz¹dz¹cy.
S³usznie pisze J. Kowal, i¿ „w³adze sanacyjne ustosunkowa³y siê do ZMW RP nie-
chêtnie ju¿ w pocz¹tkach jego dzia³alnoœci, mimo ¿e Walny Zjazd w 1928 r. wyraŸ-
nie podkreœli³ lojalny stosunek Zwi¹zku do pañstwa, wysy³aj¹c depesze do prezy-
denta Moœcickiego i marsza³ka Pi³sudskiego. Traktuj¹c Zwi¹zek podejrzliwie,
w³adze administracyjne zwleka³y przesz³o pó³ roku z jego zalegalizowaniem. Sta-
tut centrali ZMW RP zosta³ zarejestrowany w styczniu 1929 r. i dopiero od tego
czasu Zwi¹zek móg³ podj¹æ normaln¹ pracê organizacyjn¹ w terenie”90. ZMW RP
„Wici” by³ organizacj¹ konkurencyjn¹ dla CZMW „Siew”, maj¹cego oparcie
w ko³ach rz¹dz¹cych.

W sk³ad Zarz¹du G³ównego ZMW RP „Wici” wchodzi³o 12 osób, a od 1931 r.
15 osób91. Funkcjê prezesa Zwi¹zku w latach 1928 – 1939 pe³nili: Zygmunt
Za³êski (od 29 czerwca 1928 r. do 26 stycznia 1929 r.), Adam Bieñ (od 26 stycznia
1929 r. do 2 listopada 1931 r.), Kazimierz Banach (od 2 listopada 1931 r. do 9 paŸ-
dziernika 1932 r.), Boles³aw Babski (od 9 paŸdziernika 1932 r. do 28 paŸdziernika
1935 r.), Jan Domañski (od 28 paŸdziernika 1935 r. do wrzeœnia 1939 r.)92. D³ugo-
letnim kierownikiem Zwi¹zku by³ Józef Nieæko.

W 1929 r. do ZMW RP „Wici” wchodzi³o 6 zwi¹zków wojewódzkich: kie-
lecki, lubelski, lwowski, ³ódzki, mazowiecki i nowogródzki93. Na III Wal-
nym ZjeŸdzie delegatów Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej Ziemi Nowogródzkiej,
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88 E. Go³êbiowski, S. Jarecka-Kimlowska (red.): Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej RP „Wici” w walce
o postêp i sprawiedliwoœæ spo³eczn¹. Wybór dokumentów 1928 – 1948. Warszawa 1978 (cyt.
E. Go³êbiowski, S. Jarecka-Kimlowska, Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej...), s. 47.

89 Tam¿e, s. 49.
90 J. Kowal, W XXX-lecie ZMW RP „Wici”..., s. 26.
91 „Wici”, 1931 nr 45 – 46, s. 15; J. Kowal, „Wici”. Powstanie i dzia³alnoœæ..., s. 99.
92 J. Kowal, „Wici”. Powstanie i dzia³alnoœæ..., s. 99; A. £uczak, Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej Rze-

czypospolitej Polskiej (1928 – 1939). W: K. Przybysz (red.): Przed „Wiciami” i po „Wiciach”.
Warszawa 1986, s. 73.

93 „Wici”, 1937 nr 50 – 51; J. Kowal, W XXX-lecie ZMW RP „Wici”..., s. 28. Jak pisze J. Kowal,
„W po³owie tego¿ roku (1930 r.) w³adze sanacyjne zmusi³y Nowogródzki ZMW do wycofania
z ZMW RP”.



który odby³ siê 1 czerwca 1930 r., podjêto uchwa³ê o samodzielnoœci Zwi¹z-
ku94.

Wielkopolski ZMW przyst¹pi³ do ZMW RP „Wici w 1936 r.95 Warto nadmie-
niæ, i¿ na pocz¹tku lat trzydziestych w³adze ZMW RP „Wici” podejmowa³y roz-
mowy o w³¹czeniu do organizacji Wielkopolskiego ZMW. W jednej z uchwa³
ZMW RP „Wici” podjêtej na zjeŸdzie w listopadzie 1931 r. czytamy: „Walny
Zjazd ZMW RP wyra¿a przekonanie, ¿e Wielkopolski ZMW jest bliski nam ide-
owo i g³osz¹cy te same metody pracy — winien siê znaleŸæ w ramach ZMW RP,
przeto Walny Zjazd zaprasza ten Zwi¹zek do swych szeregów”96.

ZMW RP „Wici” w 1937 r. zrzesza³ siedem zwi¹zków wojewódzkich,
dzia³aj¹cych na terenie 10 województw i skupiaj¹cych 93420 cz³onków (tab. 8)97.
Istnia³y nastêpuj¹ce zwi¹zki wojewódzkie ZMW „Wici”: kielecki, krakowski, lu-
belski, lwowski (Zwi¹zek Lwowski „Wici” prowadzi³ dzia³alnoœæ na terenie
trzech województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanis³awowskiego), ³ódzki,
mazowiecki (województwo warszawskie), wielkopolski (województwo poznañ-
skie)98.

Wielkopolski ZMW zrzesza³ na dzieñ 31 marca 1937 r. 140 kó³ i 3300 cz³on-
ków; na dzieñ 30 wrzeœnia 1938 r. 131 kó³ i 2755 cz³onków99. Na prze³omie lat
1937/1938 w sk³ad Wlkp.ZMW wchodzi³y nastêpuj¹ce okrêgi: Gostyñ, Koœcian,
Kêpno, Oborniki, Jarocin – Pleszew, Szamotu³y, Rawicz, Œrem, Œroda, W¹gro-
wiec – Gniezno i ¯nin100.

W po³owie 1938 r. powsta³ wiciowy Wojewódzki ZMW na Pomorzu. Jak pi-
sze J. Kowal: „w 1938 r. wskutek zmian w podziale administracyjnym pañstwa do
województwa pomorskiego przy³¹czone zosta³y z województwa warszawskiego
powiaty: Lipno, Nieszawa, Rypin i W³oc³awek, w których dzia³a³o kilkadziesi¹t
kó³ wiciowych. W oparciu o nie utworzony zosta³ Pomorski ZMW [...]”101.

12 czerwca 1938 r. odby³ siê organizacyjny Zjazd Pomorskiego ZMW, który
zosta³ zwo³any przez Mazowiecki ZMW i Wielkopolski ZMW102. W zjeŸdzie
udzia³ wziê³a m³odzie¿ z kó³ Wielkopolskiego i Mazowieckiego ZMW z powia-
tów od³¹czonych od województwa poznañskiego (powiaty: Inowroc³aw i Szubin)
i warszawskiego, a przy³¹czonych do województwa pomorskiego, na skutek
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94 „Siew”, 1930 nr 23, s. 10 – 11. W zjeŸdzie uczestniczy³o 130 delegatów Zwi¹zku M³odzie¿y
Wiejskiej Ziemi Nowogródzkiej.

95 Wielkopolski Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w 1927 r.
96 „Wici”, 1931 nr 45 – 46, s. 15.
97 „Wici”, 1937 nr 50 – 51.
98 „Spo³em”, 1938 nr 10, s. 5.
99 S. Zbierski: Wielkopolski Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej. Warszawa 1987, s. 62. Wed³ug S. Zbier-

skiego, w 1939 r. liczba kó³ Wlkp.ZMW wzros³a do 350, a liczba cz³onków do oko³o 5000 –
7000.

100 „Spo³em”, 1937 nr 12, s. 10.
101 J. Kowal, „Wici”. Powstanie i dzia³alnoœæ..., s. 105.
102 „Spo³em”, 1938 nr 6, s. 11.



zmian administracyjnych oraz m³odzie¿ z Uniwersytetów Ludowych wojewódz-
twa pomorskiego. W sk³ad zarz¹du Pomorskiego ZMW wesz³o 12 cz³onków
(4 z WUL województwa pomorskiego, 4 z powiatów od³¹czonych z województwa
poznañskiego i 4 z powiatów od³¹czonych z województwa warszawskiego103. Pre-
zesem Pomorskiego ZMW zosta³ Paw³owski.

Tabela 8. Rozwój organizacyjny ZMW RP „Wici” w latach 1929 – 1938

Rok Liczba kó³ Liczba cz³onków

1929 746 22 000

1931 1161 35 000

1933 1900 45 000

1935 2650 90 000

1937 3114 93 420

1938 2850 92 000

�ród³o: „Wici”, 1937 nr 50 – 51; A. £uczak: Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej Rzeczypospolitej
Polskiej 1928 – 1939). W: K. Przybysz (red.): Przed „Wiciami” i po „Wiciach”.
Warszawa 1986, s. 72; R. Olbrychski (red.): Siew i „Rac³awice”. Ruch m³odowiej-
ski w czasie pokoju i wojny. Warszawa 1992, s. 56.

Ko³a m³odzie¿y wiejskiej nale¿¹ce do „Wici” istnia³y tak¿e na terenie woje-
wództwa bia³ostockiego, g³ównie w powiatach: bia³ostockim, bielskim i sokól-
skim104.

Do najprê¿niej dzia³aj¹cych zwi¹zków wojewódzkich „Wici” nale¿a³y: lubel-
ski, kielecki, ³ódzki, mazowiecki i krakowski. Kielecki ZMW liczy³ w 1930 r.
257 czynnych kó³ m³odzie¿y wiejskiej, w 1933 r. — 282, w 1936 r. — 310, w 1937 r.
— 324105.

5. Ma³opolski Zwi¹zek M³odzie¿y przy Ma³opolskim
Towarzystwie Rolniczym (1919 – 1931)

Ma³opolski Zwi¹zek M³odzie¿y przy Ma³opolskim Towarzystwie Rolniczym
zosta³ utworzony w 1919 r.106 W marcu 1920 r. odby³ siê Zjazd MZM przy MTR,
na którym dokonano wyboru zarz¹du, w sk³ad którego weszli: Jan Owiñski (pre-
zes), K. Rouppert, Albin Jura (wiceprezesi), S. Dobrowolska (sekretarz), Dymek,
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105 „Wici”, 1937 nr 43.
106 „M³oda Polska”, 1928 nr 13, s. 4.



Kulpa, Pielka, Rachmaciej, W. Styrylski (cz³onkowie)107. Na zjeŸdzie ustalono
g³ówne kierunki pracy Zwi¹zku, m.in. „d¹¿enie do podniesienia poziomu etyczne-
go i moralnego m³odzie¿y w ¿yciu osobistym i spo³ecznym; teatr ludowy; chóry;
orkiestry; biblioteki; organizowanie czytelñ i czytelnictwo pism; wydawnictwa;
praca oœwiatowa w zakresie oœwiaty ogólnej (kursy, referaty); praca nad rozbudze-
niem uczuæ patriotycznych i narodowych; obchody; budowa domów ludowych;
d¹¿enie do budowy domów mieszkalnych i ich urz¹dzenia zgodnie z charakterem
narodowym i rodzimego piêkna; oœwiata i praca rolnicza; praca w dziedzinie gos-
podarczej i spo³ecznej; rozwój fizyczny i higiena; przysposobienie wojskowe;
stra¿e po¿arne; wspó³praca w wytwarzaniu kultury narodowej i ogólnoludzkiej;
praca na terenie organizacji s³owiañskich”108. Podjêto tak¿e decyzjê o wydawaniu
czasopisma zwi¹zkowego pod tytu³em „M³oda Polska”109. Pierwszym redaktorem
pisma by³ Jan Owiñski (profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie), na-
stêpnie od paŸdziernika 1921 r. Wincenty Styrylski. Cz³onkiem kó³ m³odzie¿y
wiejskiej MZM przy MTR mog³a zostaæ osoba, która ukoñczy³a 14 rok ¿ycia110.

W 1920 r. na terenie Ma³opolski (g³ównie Ma³opolski Zachodniej — obszar
województwa krakowskiego) powsta³o oko³o 200 kó³ m³odzie¿y wiejskiej. Na
pocz¹tku lat dwudziestych wzrasta³a iloœæ kó³ oraz zasiêg terytorialny od-
dzia³ywania Zwi¹zku (w kierunku Ma³opolski Wschodniej — g³ównie obszar
województwa lwowskiego); w 1922 r. — 527 kó³; w 1923 r. — 849 kó³111. Jak
czytamy w artykule W. Styrylskiego, Ma³opolski Zwi¹zek M³odzie¿y, jego idea
i rozwój: „Terenem pracy Ma³opolskiego Zwi¹zku M³odzie¿y s¹ wojewódz-
twa: krakowskie, lwowskie, stanis³awowskie i tarnopolskie, a wiêc ogromna
po³aæ Polski”112.

Pi¹ty Walny Zjazd MZM przy MTR odby³ siê 29 czerwca 1924 r. w sali TG
„Sokó³” w £añcucie (województwo lwowskie)113. Na zjeŸdzie, w którym uczestni-
czy³o ponad 600 delegatów, wyg³oszono dwa referaty. Wincenty Styrylski
wyg³osi³ referat odnosz¹cy siê do roli m³odzie¿y wiejskiej w ¿yciu wsi, natomiast
wyst¹pienie kapitana Dyszkiewicza dotyczy³o sprawnoœci fizycznej i jej znacze-
nia114. Zjazd dokona³ wyboru nowego zarz¹du MZM przy MTR. W sk³ad tego gre-
mium weszli: B³aszkiewicz, Boksówna, Gulewicz, Juszkiewicz, Stanis³aw Kulpa,
Mazurówna, Jan Owiñski, K. Rouppert, W. Styrylski, Franciszek Stachnik, Œlo-
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107 Tam¿e, s. 5.
108 Tam¿e.
109 „M³oda Polska” — organ prasowy MZM przy MTR by³ wydawany jako miesiêcznik od maja

1920 r. Od 1921 r. wychodzi³ co dwa tygodnie.
110 „M³oda Polska”, 1920 nr 1, s. 6. Jak podaje statut, cz³onkiem „ko³a mo¿e zostaæ chrzeœcijanin —

Polak lub Polka, po skoñczeniu 14 roku ¿ycia, który postêpuje zgodnie z wymaganiami etyki
(moralnoœci) chrzeœcijañskiej i zosta³ przyjêty przez Zarz¹d Ko³a”.

111 „M³oda Polska”, 1928 nr 13, s. 6 – 7.
112 „M³oda Polska”, 1925 nr 13, s. 9.
113 Tam¿e, s. 7.
114 Tam¿e.



sarczyk, Œwietlik, W³odyka, Wojdanowski, ¯¹d³o115. MZM przy MTR liczy³
wówczas 847 kó³ m³odzie¿y wiejskiej oraz 34 zwi¹zki okrêgowe.

W 1925 r. liczba kó³ MZM przy MTR wzros³a do 935, w sk³ad których wcho-
dzi³o 37 200 cz³onków (68% ch³opców i 32% dziewcz¹t); w 1926 r. — 1300 kó³
m³odzie¿y wiejskiej, 45 000 cz³onków, 45 organizacji powiatowych; w 1927 r. —
1312 kó³ m³odzie¿y wiejskiej116. W ci¹gu roku (II po³owa 1924 r. i I po³owa
1925 r.) w ko³ach m³odzie¿y wiejskiej zorganizowano m.in. 1020 pogadanek,
60 wycieczek, 1972 przedstawienia teatralne; w II po³owie 1925 r. i w I po³owie
1926 r. zorganizowano 16 kursów jednodniowych, 10 dwudniowych, 9 trzydnio-
wych i 9 kilkudniowych, 4128 odczytów, 4369 przedstawieñ teatralnych, 90% kó³
posiada³o biblioteki117.

W 1928 r. dokonano wyboru zarz¹du MZM przy MTR, do którego weszli: Al-
bin Jura — prezes, Wincenty Styrylski i Franciszek Wojdanowski — wiceprezesi,
W³adys³aw B³aszkiewicz — sekretarz, Rozalia Boduchowa, Roman Gesing, An-
drzej Gliniak, Jan Juszkiewicz, Stanis³aw Kulpa, Józef Marcinkowski, Maria Ma-
zurowa, Mieczys³aw Mitz, Konstanty Popiel, Kazimiera Rouppert, Antoni Œlosar-
czyk, Tadeusz W³odyka, Stanis³aw Zalcman118. W porównaniu z rokiem 1927
zmniejszy³a siê iloœæ cz³onków — 34 800, natomiast dzia³alnoœæ organizacyjna
by³a nadal prê¿na — zorganizowano 4840 odczytów, 4320 przedstawieñ teatral-
nych, 360 festynów119. Ponadto 422 ko³a m³odzie¿y wiejskiej prowadzi³y chóry,
w 55 ko³ach istnia³y orkiestry, 76% kó³ prenumerowa³o czasopismo „M³oda Pol-
ska”.

MZM przy MTR wspólnie z CZMW „Siew” i ZML utworzy³ w 1929 r. Fede-
racjê Zwi¹zków M³odzie¿y Wiejskiej. Jak pisze M. S³oniewski: „Federacja ta
praktycznie istnia³a tylko na papierze. Nigdy nie dosz³o bowiem do stworzenia
wspólnej centrali, ani do jakiegoœ powa¿niejszego skoordynowania prac na odcin-
ku wiejskim”120.

W 1930 r. MZM przy MTR liczy³ 858 kó³ m³odzie¿y wiejskiej i 33 650 cz³on-
ków (60% stanu osobowego stanowili ch³opcy, natomiast 40% dziewczêta). Orga-
nizacja dzia³a³a na terenie ponad 50 powiatów (g³ównie na obszarze województwa
krakowskiego i lwowskiego). W 1931 r. na terenie Ma³opolski Zachodniej (g³ów-
nie obszar województwa krakowskiego) istnia³o 717 kó³ i 25 921 cz³onków121.
W koñcu listopada 1930 r. z kó³ m³odzie¿y wiejskiej z terenu Ma³opolski Wschod-
niej (oko³o 300 kó³) utworzono Kresowy Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej122.
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116 Tam¿e, s. 9 – 12.
117 Tam¿e, s. 9 – 10.
118 „M³oda Polska”, 1928 nr 13, s. 20.
119 Tam¿e.
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ne), s. 5.
122 „M³oda Polska” nr z dnia 25.10.1931 r. (wydanie specjalne), s. 3.



Na ZjeŸdzie MZM przy MTR w Krakowie 25 paŸdziernika 1931 r. podjêto
uchwa³ê o po³¹czeniu MZM przy MTR ze ZML123. W myœl postanowieñ MZM
przy MTR zmieni³ nazwê na Ma³opolski Zwi¹zek M³odzie¿y Ludowej (MZML)
i zachowa³ samodzielnoœæ w ramach ZML; dotychczasowy organ MZM przy
MTR — „M³oda Polska” — pozosta³, przy czym ze wzglêdów praktycznych uka-
zywa³ siê ³¹cznie z pismem „M³oda Wieœ” — organem prasowym ZML; ZML zo-
bowi¹za³ siê do pomocy materialnej MZML. Do Zarz¹du G³ównego ZML weszli
nastêpuj¹cy przedstawiciele MZML: Kulpa, Wincenty Styrylski, Sondel i Szysz-
ko124.

6. Wo³yñski Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej (1922 – 1939)

Geneza Wo³yñskiego ZMW zwi¹zana jest z dzia³alnoœci¹ Towarzystwa Stra-
¿y Kresowej (TSK). TSK na Wo³yniu rozpoczê³o dzia³alnoœæ w latach 1919 –
1920125. TSK sta³o siê ³¹cznikiem pomiêdzy ko³ami m³odzie¿y polskiej a ko³ami
m³odzie¿y wiejskiej w by³ym Królestwie Kongresowym. W tym okresie powsta³y
dwa oœrodki kó³ m³odzie¿y wiejskiej na Wo³yniu sarneñsko-kostopolsko-rówieñ-
ski i w³odzimierski.

W lutym 1921 r. powsta³ pierwszy Okrêgowy Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej
w Równem126. Okrêgowy ZMW swoj¹ dzia³alnoœci¹ obj¹³ nastêpuj¹ce powiaty:
rówieñski, kostopolski i zdo³bunowski. W nastêpnym roku (1922) w Równem od-
by³ siê I Zjazd M³odzie¿y Wiejskiej z terenu województwa wo³yñskiego.
W zwi¹zku z faktem, i¿ ko³a m³odzie¿y wiejskiej zrzesza³y tylko m³odzie¿ polsk¹,
na zjeŸdzie powziêto nastêpuj¹c¹ uchwa³ê: „Pragn¹c w myœl szczytnych nakazów
przesz³oœci dziejowej oprzeæ dzisiejsze ¿ycie m³odzie¿y w odrodzonej Polsce na
granitowym fundamencie tolerancji przekonañ i etyki chrzeœcijañskiej, pierwszy
Zjazd M³odzie¿y Wiejskiej Ziemi Wo³yñskiej wzywa m³odzie¿ kresow¹ do orga-
nizowania takich Kó³, w których by m³ode pokolenie ró¿nych narodowoœci za-
mieszkuj¹cych te strony, przy wspólnej pracy i zabawie, pielêgnuj¹c swe ojczyste
obyczaje i narodowe idea³y w bratniej zgodzie wychowywa³y w sobie typ pe³nego
cz³owieka, œwiadomego i twórczego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej”127.

W myœl tej uchwa³y m³odzie¿ ukraiñska ze œrodowisk wiejskich, pocz¹wszy
od 1928 r., bra³a udzia³ w dzia³alnoœci Wo³yñskiego ZMW. Pod koniec 1928 r.
w Wo³yñskim ZMW m³odzie¿ ukraiñska stanowi³a 25% cz³onków128. Najwiêkszy
udzia³ m³odzie¿y ukraiñskiej by³ w powiecie krzemienieckim. Równie¿ od 1928 r.
datuje siê doœæ du¿y wzrost liczby cz³onków (tab. 9).
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124 Tam¿e.
125 „M³oda Wieœ” (£uck), 1937 nr 5 – 6, s. 11.
126 Tam¿e.
127 Tam¿e, s. 12 – 13.
128 Tam¿e, s. 13.



Tabela 9. Rozwój liczebny Wo³yñskiego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej w latach 1928 –
1936

Rok
Liczba

kó³

M³odzie¿

polska ukraiñska
innych

narodowoœci

1928 36 848 — —

1929 64 1233 300 —

1930 116 1890 884 —

1931 147 2021 1307 101

1932 207 1922 1731 55

1933 211 1762 2175 50

1934 237 1519 2547 98

1935 260 1297 3310 129

1936 308 1457 3588 118

�ród³o: „M³oda Wieœ” (£uck), 1937 nr 5 – 6, s. 13.

Rolê wspó³pracy m³odzie¿y wiejskiej ró¿nych narodowoœci okreœla³ paragraf
4 statutu Wo³yñskiego ZMW z 1934 r.: „Celem WZMW jest d¹¿enie do wyzwala-
nia twórczych wartoœci wsi, uprawniaj¹cych do zajêcia nale¿nego jej stanowiska
w ca³okszta³cie ¿ycia pañstwowego, przez zespolenie m³odzie¿y wiejskiej wszyst-
kich narodowoœci zamieszkuj¹cych Wo³yñ w pracy samowychowawczej dla: pod-
niesienia swego poziomu pod wzglêdem etycznym i umys³owym przez rozwijanie
w sobie wszelkich wartoœci, uzdolnieñ, inicjatywy i przedsiêbiorczoœci; wypraco-
wania samodzielnego, krytycznego i sprawiedliwego s¹du o sobie i otaczaj¹cej
rzeczywistoœci; przygotowanie siê do umiejêtnego prowadzenia w³asnej gospo-
darki; kultywowania i popularyzowania kultury ludowej; zaprawiania siebie do
czynnego, odpowiedzialnego i twórczego udzia³u w ¿yciu gromadzkim i pañstwo-
wym, zmierzaj¹c ku oparciu stosunków miêdzy ludŸmi na podstawach sprawiedli-
woœci spo³ecznej i wzajemnej pomocy”129.

Wed³ug stanu organizacyjnego na dzieñ 1 kwietnia 1936 r. najwiêcej m³odzie-
¿y wiejskiej pochodzenia polskiego by³o w powiecie ³uckim (356 na 490 cz³on-
ków), natomiast m³odzie¿y wiejskiej pochodzenia ukraiñskiego w powiatach:
krzemienieckim (530 na 683 cz³onków) i rówieñskim (498 na 568 cz³onków)130.
W II po³owie lat trzydziestych m³odzie¿ ukraiñska stanowi³a zdecydowan¹ wiêk-
szoœæ wœród cz³onków Wo³yñskiego ZMW. Najwiêcej cz³onków Wo³yñski ZMW
liczy³ w powiatach: Krzemieniec, Równe i Sarny (tab. 10).
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Tabela 10. Stan organizacyjny Wo³yñskiego ZMW w poszczególnych powiatach woje-
wództwa wo³yñskiego (stan na dzieñ 1 kwietnia 1937 r.)

P
ow

ia
t

Liczba kó³
m³odzie¿y
wiejskiej

C
z³

on
kó

w

Narodowoœæ P³eæ
O

gó
³e

m

N
ad

es
³a

³o
sp

ra
w

oz
da

ni
a

P
ol

sk
a

U
kr

ai
ñs

ka

In
na

M
ê¿

cz
yŸ

ni

K
ob

ie
ty

Dubno 40 36 772 116 609 47 619 153

Horochów 37 30 760 132 624 4 568 192

Kostopol 24 18 356 131 220 5 296 60

Kowel 29 26 565 173 374 18 450 115

Krzemieniec 62 53 1143 206 937 — 840 303

Luboml 12 11 293 48 245 — 253 40

£uck 40 34 734 358 352 24 552 182

Równe 40 36 940 88 845 7 665 275

Sarny 55 40 820 212 607 1 581 239

W³odzimierz 38 28 662 130 532 — 504 158

Zdo³bunów 16 16 409 36 367 6 300 109

Razem 393 328 7545 1630 5712 112 5628 1826

�ród³o: „M³oda Wieœ” (£uck), 1937 nr 17, s. 4.

W 1937 r. odby³ siê Walny Zjazd Wo³yñskiego ZMW. Na zjeŸdzie wybrano
nowe w³adze Zwi¹zku: Mieczys³aw Zadro¿ny — prezes, Kazimierz Banach —
wiceprezes, Leon Kowal — sekretarz, Aleksander Pytel — kierownik dzia³u wy-
dawniczego, Jan Lewkowicz — kierownik dzia³u oœwiatowego, W³adys³aw
W¹cha³a — kierownik dzia³u spo³eczno-gospodarczego, Pawe³ Zaleski, Jan Gip-
ski — kierownik dzia³u artystycznego131. W paŸdzierniku 1937 r. w³adze
Wo³yñskiego ZMW wyda³y deklaracjê ideow¹, mówi¹c¹ o roli, charakterze, zna-
czeniu i d¹¿eniach Zwi¹zku. W punkcie VII deklaracji czytamy m.in.: „My
m³odzie¿ — przysz³a wieœ wo³yñska — wierni bêdziemy wskazaniom wskrzesi-
ciela Polski i wodza narodu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. We wzajemnym po-
szanowaniu i braterskim wspó³dzia³aniu spo³eczeñstwa polskiego i ukraiñskiego
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widzimy urzeczywistnienie Jego testamentu i najszczytniejszych tradycji Rzeczy-
pospolitej”132.

Od 1929 r. Wo³yñski ZMW rozpocz¹³ wydawanie czasopisma, organu praso-
wego Zwi¹zku, „M³oda Wieœ” w jêzyku polskim i ukraiñskim.

Na prze³omie lat 1938/1939 Wo³yñski ZMW po³¹czy³ siê z Centralnym
Zwi¹zkiem M³odej Wsi (problem po³¹czenia obydwu organizacji omówiono
w podrozdziale 2). Stanis³aw Gierat — prezes Centralnego Zwi¹zku M³odej
Wsi — na krótko przed po³¹czeniem wiejskich organizacji m³odzie¿owych
pisa³ na ³amach „M³odej Wsi”: „krótka dyskusja na Radzie Naczelnej (Central-
nego Zwi¹zku M³odej Wsi — objaœnienie E.M.) potwierdzi³a koniecznoœæ sty-
kania siê m³odzie¿y wo³yñskiej bezpoœrednio z m³odzie¿¹ zorganizowan¹
w ca³ej Rzeczypospolitej, gdy¿ to bêdzie dope³nieniem dzisiejszych, s³usznie
prowadzonych prac wœród m³odzie¿y wo³yñskiej. [...] Myœl nasza i zaintereso-
wanie prac¹ Wo³yñskiego Zwi¹zku tym staj¹ siê silniejsze, czym wiêcej wro-
gów nacieraæ zaczyna na nasz¹ wspóln¹ ideê, ideê nierozerwalnej wspó³pracy
ludnoœci polskiej, ukraiñskiej czy bia³oruskiej na ziemiach wschodnich Rze-
czypospolitej. W momentach ciê¿kich zmagañ z trudnoœciami zewnêtrznymi
niechaj Zwi¹zek Wo³yñski pamiêta, i¿ nie jest sam. Serca nasze i umys³y prze-
nika bowiem ta sama idea”133. S. Gierat pisze o „trudnoœciach zewnêtrznych”,
które mo¿na odnieœæ to sytuacji politycznej, jaka wytworzy³a siê w Europie
w II po³owie lat trzydziestych XX wieku. W cytowanym fragmencie artyku³u
jest tak¿e sformu³owanie odnosz¹ce siê do „wrogów nacieraj¹cych na nasz¹
wspóln¹ ideê”. Jak nale¿y te s³owa wyjaœniæ i co ówczesny prezes Centralnego
Zwi¹zku M³odej Wsi mia³ na myœli? W samym Wo³yñskim ZMW trwa³a dys-
kusja nad nastêpuj¹cymi problemami: czy zachowaæ samodzielnoœæ, czy
po³¹czyæ siê z inn¹ organizacj¹ m³odzie¿y wiejskiej. W 1936 r. w³adze
Wo³yñskiego ZMW opowiedzia³y siê za samodzielnoœci¹, sprzeciwia³y siê pro-
cesowi unifikacji. Ju¿ po po³¹czeniu Wo³yñskiego ZMW i Centralnego
Zwi¹zku M³odej Wsi dzia³acz m³odzie¿y wiejskiej A. Soko³owski pisa³ na
³amach „M³odej Wsi”: „Có¿ wiêc z tego, ¿e Wo³yñski Zwi¹zek przeprowadzi³
unifikacjê z «Siewem» i bêdzie tym niemym œwiadkiem, jak ta wielka rodzina
Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi bêdzie nadal zwalczaæ siê ze Zwi¹zkiem Wi-
ciowym — z tym Zwi¹zkiem, który my szanujemy i uwa¿amy, ¿e on reprezen-
tuje prawdziwy ruch m³odzie¿y wiejskiej. A my bêdziemy udawaæ, ¿e nadal
«jesteœmy ¿yczliwi» dla ruchu wiciowego. [...] Moim zdaniem, je¿eli unifika-
cja — zjednoczenie — to prawdziwa, ca³kowita, ca³ego ruchu m³odzie¿y wiej-
skiej, a nie tylko Wo³yñskiego Zwi¹zku z Centralnym Zwi¹zkiem M³odej
Wsi”134.
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7. Wielkopolski Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej (1927 – 1936)

Wielkopolski Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej (Wlkp.ZMW) zosta³ za³o¿ony 11
stycznia 1927 r.135 Jak pisze S. Zbierski: „1 stycznia 1927 r. ukaza³a siê w «M³odej Pol-
sce» odezwa do m³odzie¿y wiejskiej Wielkopolski z wezwaniem na zjazd organiza-
cyjny do Poznania, który odby³ siê 11 stycznia tego roku”136. W sk³ad pierwszego
Zarz¹du G³ównego Wlkp.ZMW weszli: Micha³ Kopeæ — prezes, W. Banaczyk —
wiceprezes, W. Gryning — sekretarz, M. Olejniczakówna — skarbnik, Jan Andrze-
jewski — komendant, S. Cichy (z pow. pleszewskiego), F. Juszczak (z pow. obornic-
kiego), F. Kliber (z pow. pleszewskiego), S. Miko³ajczyk (z pow. w¹growieckiego),
Miêtówna (z pow. poznañskiego), C. Szafran (z pow. œredzkiego), F. £ukasik (z pow.
gnieŸnieñskiego), M. Olkówna, J. Ratajski (z pow. krotoszyñskiego), G. Szu³czyñski
(z pow. œmigielskiego), M. Strzelczyk (z Poznania), P. Tabakówna (z pow. wrzesiñ-
skiego), T. WoŸny (z pow. szamotulskiego)137.

W dniach 9 – 10 lipca 1927 r. odby³ siê Zlot M³odzie¿y Wiejskiej, w trakcie
którego dokonano poœwiêcenia sztandaru Wlkp.ZMW138. W czasie uroczystoœci
odby³ siê przemarsz na boisko „Targów Poznañskich”, msza œw., obrady oraz
z³o¿enie wieñca pod pomnikiem Juliusza S³owackiego. W trakcie obrad referat
ideowo-programowy przedstawi³ Antoni Kowalski, a referaty oœwiatowe Micha³
Kopeæ i Stanis³aw Miko³ajczyk.

W pierwszym okresie dzia³alnoœci Wlkp.ZMW, najaktywniej dzia³a³y KMW
w powiatach: jarociñskim, pleszewskim, leszczyñskim, odolanowskim, œredzkim
i poznañskim139. W latach 1928 – 1930 funkcjê prezesa Wlkp.ZMW pe³ni³ Sta-
nis³aw Miko³ajczyk140. Po 1930 r. S. Miko³ajczyk by³ prezesem honorowym
Wlkp.ZMW.

VI Walny Zjazd Wlkp.ZMW odby³ siê 29 listopada 1931 r.141 W zjeŸdzie bra³o
udzia³ 92 delegatów z 42 KMW. Wybrano nowe w³adze Zwi¹zku. Prezesem zosta³
W³adys³aw Banaczyk. Oprócz niego w sk³ad zarz¹du weszli: E. Fietz, F. Kasper-
ski, A. £a¿ewski, A. Mocek, F. Szel¹g, J. Tylka, J. Resztak, A. Wiatr i P. Tabaków-
na142.
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135 „Spo³em”, 1932 nr 1, s. 1 – 2.
136 S. Zbierski: Wielkopolski Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej. Warszawa 1987, s. 27. „M³oda Polska”

by³a czasopismem wydawanym w Poznaniu w latach 1926 – 1929. Czasopismo o tej samej naz-
wie wydawano równie¿ w Krakowie.

137 Tam¿e, s. 28 – 29.
138 Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (cyt. AAP), Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Mê-

skiej (cyt. KSMM), sygn.412, Zlot Wielkopolskiego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej w dniach 9 –
10.07.1927 r., b. pag.

139 S. Zbierski, dz. cyt., s. 31.
140 APLesz., SPG, sygn. 85, Pismo Wojewody Poznañskiego do Starostów Powiatowych i Prezy-

dentów Miast Wydzielonych z 15.07.1929 r., s. 5; „Spo³em”, 1930 nr 1, s. 1 – 2; S. Zbierski, dz.
cyt., s. 204. Stanis³aw Miko³ajczyk mieszka³ wówczas w Miêdzylesiu, w powiecie w¹growiec-
kim.

141 „Spo³em”, 1931 nr 12, s. 2 – 6.
142 Tam¿e.



Tabela 11. Stan liczebny KMW i cz³onków Wielkopolskiego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiej-
skiej w latach 1927 – 1936

Rok Liczba KMW Liczba cz³onków

1927 50 1000

1932 106 3700

1934 127 2684

1936 . 2500

�ród³o: „Spo³em”, 1933 nr 1, s. 6; 1934 nr 11 – 12, s. 6 – 8; S. Zbierski: Wielkopolski
Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej. Warszawa 1987, s. 61 – 62.

W latach 1930 – 1939 z inicjatywy Wlkp.ZMW ukazywa³o siê czasopismo
„Spo³em”. By³o ono organem prasowym Wlkp.ZMW, miesiêcznikiem oœwiato-
wym, spo³ecznym i rolniczym. Redaktorem gazety by³ W. Banaczyk, od grudnia
1936 r. Jan Wojkiewicz, a od wrzeœnia 1938 r. Micha³ Jag³a143. Nak³ad pisma wy-
nosi³ od 1200 do 2000 egzemplarzy.

Liczba cz³onków Wlkp.ZMW w latach 1927 – 1936 wynosi³a od oko³o 1000
do 3700 (tab. 11). Doœæ du¿a liczba KMW i cz³onków by³a w powiecie œremskim.
W roku sprawozdawczym 1932/1933 na tym terenie dzia³a³o 17 kó³ i 425 cz³on-
ków144. W 1934 r. Wlkp.ZMW posiada³ ko³a w 19 powiatach województwa poznañ-
skiego (na 25 powiatów wchodz¹cych w sk³ad województwa poznañskiego, w tym
2 grodzkie powiaty)145.

W myœl uchwa³ zjazdowych „ka¿dy cz³onek zobowi¹zany by³ nosiæ odznakê
zwi¹zkow¹ (zielon¹ koniczynkê) i czapkê”146.

Na IX Walnym ZjeŸdzie Wlkp.ZMW, który odby³ siê w Poznaniu 25 listopada
1934 r., Zarz¹d Zwi¹zku zosta³ upowa¿niony przez zjazd do rozmów ze ZMW RP
„Wici” w sprawie po³¹czenia wiejskich organizacji m³odzie¿owych147. Rozmowy
te zosta³y zakoñczone sukcesem. Na zjeŸdzie Wlkp.ZMW w listopadzie 1936 r.
delegaci podjêli decyzjê o po³¹czeniu ze ZMW RP „Wici”148. Wlkp.ZMW sta³ siê
autonomiczn¹ organizacj¹ wojewódzk¹ w ramach ZMW RP „Wici”. Wlkp.ZMW
by³ cz³onkiem S³owiañskiego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej (SZMW)149. Przed-
stawicielami Wielkopolskiego ZMW w ramach SZMW byli W³adys³aw Banaczyk
i Stanis³aw Miko³ajczyk.
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143 S. Zbierski, dz. cyt., s. 47.
144 „Spo³em”, 1934 nr 1, s. 10 – 11.
145 „Spo³em”, 1934 nr 11 – 12, s. 6 – 8.
146 „Spo³em”, 1932 nr 6 – 7, s. 2 – 3.
147 „Spo³em”, 1934 nr 11 – 12, s. 6 – 8.
148 S. Zbierski, dz. cyt., s. 49.
149 „Spo³em”, 1932 nr 4 – 5, s. 5.



W 1936 r. w sk³ad Wlkp.ZMW wchodzi³y nastêpuj¹ce okrêgi: gnieŸnieñski,
gostyñski, kêpiñski, koœciañski, ostrowski, poznañski, rawicki, œremski, œredzki,
szamotulski, w¹growiecki, ¿niñski150.
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Rozdzia³ III

Polityka w³adz II Rzeczypospolitej wobec kultury
fizycznej na wsi

1. W okresie 1918 – 1926

Po zakoñczeniu I wojny œwiatowej w odradzaj¹cym siê pañstwie polskim
dzia³acze wychowania fizycznego i sportu wystêpowali z postulatami, inicjatywami
oraz koncepcjami tworzonymi w obrêbie tych struktur organizacyjnych. 27 listopa-
da 1918 r. uczestnicy Dzielnicowego Zjazdu Lekarzy z Wielkopolski, Prus i Œl¹ska
uznali, i¿ g³ówn¹ podstaw¹ bytu narodu i pañstwa jest jego si³a liczebna oraz zdro-
wie fizyczne. Jednoczeœnie Zjazd wezwa³ ówczesny rz¹d do szybkiego opracowania
programu pracy nad „fizycznym rozwojem spo³eczeñstwa polskiego”1.

Odbywaj¹cy siê w kilka miesiêcy póŸniej (kwiecieñ 1919 r.) w Warszawie
Zjazd Nauczycielski podj¹³ jeszcze bardziej daleko id¹ce wnioski i postanowienia.
Obrady Zjazdu odbywa³y siê w szeregu sekcjach, wœród których by³a aktywna
Sekcja Higieny Szkolnej i Wychowania Fizycznego. Skupia³a ona g³ównie leka-
rzy szkolnych oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Uchwa³a tej sekcji pod-
kreœla³a znaczenie i rolê wychowania fizycznego w ogólnym procesie wychowaw-
czym. Wychowanie fizyczne uznano za równorzêdny wzglêdem wychowania
umys³owego sk³adnik procesu wychowawczego dzieci i m³odzie¿y. Postulowano
równie¿ rozszerzenie wychowania fizycznego w programach szkolnych oraz roz-
budowê i w³aœciwe wyposa¿enie szkolnych obiektów sportowych2. Powy¿sze
wnioski i postanowienia nie doczeka³y siê pe³nej realizacji w praktyce ze wzglêdu
na brak œrodków.

W 1918 r. przy Ministerstwie Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego
(MWRiOP) powo³ano Referat Wychowania Fizycznego, na czele którego stan¹³
W. Osmolski. W rok póŸniej przy tym¿e Ministerstwie utworzono Wydzia³ Higie-
ny Szkolnej i Wychowania Fizycznego, w sk³ad którego wszed³ uprzednio po-
wo³any referat3. Podstawowym celem dzia³alnoœci Referatu Wychowania Fizycz-
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1 M. S³oniewski: Koncepcje i organizacja wychowania fizycznego i sportu w okresie miêdzywo-
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2 R. Wroczyñski: Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu. Wroc³aw – Warszawa –
Kraków – Gdañsk – £ódŸ 1985, s. 336 – 337.

3 H. Jakubowska: Kszta³towanie siê struktury organizacyjnej wychowania fizycznego i sportu
w Polsce w latach 1918 – 1925. „Kultura Fizyczna”, 1960 nr 7 – 8, s. 499 – 500.



nego, a nastêpnie Wydzia³u Higieny Szkolnej i Wychowania Fizycznego by³o
d¹¿enie do ugruntowania pozycji wychowania fizycznego w tworz¹cych siê pro-
gramach szkolnych.

W pierwszych latach niepodleg³oœci opieka nad wychowaniem fizycznym
i sportem znajdowa³a siê tak¿e w kompetencji Ministerstwa Zdrowia Publicznego.
W ramach ministerstwa utworzono referat wychowania fizycznego, którym kiero-
wa³ Henryk Jeziorowski4. Obok referatu wychowania fizycznego, przy minister-
stwie powo³ano do ¿ycia Radê do Spraw Wychowania Fizycznego i Kultury Cie-
lesnej (RdSWFiKC)5. RdSWFiKC, dzia³aj¹ca w latach 1919 – 1922, by³a organem
opiniodawczym i doradczym w sprawach wychowania fizycznego i sportu dwóch
ministerstw: Ministerstwa Zdrowia Publicznego oraz MWRiOP. W pierwszych
latach powojennych w³adze pañstwowe problemu kultury fizycznej na wsi nie po-
dejmowa³y. Wed³ug H. Mierzwiñskiego, „na posiedzeniu RdSWFiKC [...] w roku
1921 dzia³acz turystyczny i sportowy, Mieczys³aw Or³owicz, zaproponowa³, by
zagadnienie sportu wiejskiego realizowaæ za poœrednictwem wiejskich stra¿y
po¿arnych i poprzez ustanowienie instruktorów wêdrownych”6. Propozycja
M. Or³owicza nie doczeka³a siê realizacji.

Nale¿y zgodziæ siê z L. Nowakiem, który pisze: „Analizuj¹c politykê pañstwa
w zakresie wychowania fizycznego i sportu, na pocz¹tku lat dwudziestych okresu
miêdzywojennego nale¿y uwzglêdniæ ró¿nice jakie dzieli³y za³o¿enia teoretyczne
od praktyki ¿ycia codziennego. Nak³ady na kulturê fizyczn¹ by³y niewielkie. [...]
Ze wzglêdu na brak funduszy ani resort zdrowia, ani MWRiOP nie zajê³y siê sze-
rzej wychowaniem fizycznym dzieci i m³odzie¿y”7.

W latach 1923 – 1925 podjêto dalsze próby tworzenia struktur zarz¹dzania
i organizacji w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu. Po likwidacji wspo-
mnianej ju¿ RdSWFiKC, 25 kwietnia 1925 r. rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
zosta³a powo³ana przy MWRiOP Rada Naczelna Wychowania Fizycznego i Przy-
sposobienia Wojskowego (RNWFiPW) z jej odpowiednikami terenowym (na
szczeblu wojewódzkim i powiatowym)8. W artykule 2 rozporz¹dzenia, doty-
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4 Tam¿e, s. 500.
5 L. Szymañski: Kultura fizyczna w polityce II Rzeczypospolitej. Wroc³aw 1995, s. 14; ten¿e: Przy-

czynek do studiów nad polityk¹ II Rzeczypospolitej w kulturze fizycznej w latach 1918 – 1926.
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23; J. Gaj, K. H¹dzelek: Dzieje kultury fizycznej w Polsce. Poznañ 1997, s. 80 – 81.

6 H. Mierzwiñski: Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” wobec proble-
mów wychowania fizycznego, sportu i turystyki (1928 – 1948). Bia³a Podlaska 1992, s. 8 – 9;
T. Osmulski: Problemy kultury fizycznej na wsi w Polsce w dwudziestoleciu miêdzywojennym.
„Kultura Fizyczna”, 1960 nr 4, s. 249.

7 L. Nowak: Wychowanie fizyczne i sport w pañstwowym szkolnictwie ogólnokszta³c¹cym w Pol-
sce w latach 1918 – 1939. Poznañ 1996, s. 36.

8 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1925 r. w sprawie utworzenia Rady Naczel-
nej Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz Wojewódzkich i Powiato-
wych Komitetów Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. W: Referaty wyg³o-
szone na pierwszym plenarnym posiedzeniu Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przyspo-



cz¹cym zadañ RNWFiPW, czytamy m.in.: „szerzenie idei wychowania fizyczne-
go i przysposobienia wojskowego do obrony Pañstwa; samodzielna inicjatywa
w dziedzinie organizacji wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego;
udzielanie dyrektyw Wojewódzkim Komitetom Wychowania Fizycznego i Przy-
sposobienia Wojskowego oraz sprawowanie kontroli nad czynnoœciami tych¿e
Komitetów”9. W artykule 12 i 16 wspomnianego rozporz¹dzenia znajdujemy in-
formacje odnosz¹ce siê do celów i zadañ Powiatowych Komitetów Wychowania
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PKWFiPW): „rozwijanie na terenie
powiatu wzglêdnie miasta samodzielnej dzia³alnoœci w dziedzinie wychowania fi-
zycznego i przysposobienia wojskowego; przedstawianie Wojewódzkiemu Komi-
tetowi Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego corocznych spra-
wozdañ ze swej dzia³alnoœci oraz o stanie wychowania fizycznego i przysposobie-
nia wojskowego w powiecie; Powiatowe Komitety Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego mog¹ powo³ywaæ miejscowe Komitety Wycho-
wania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w celu realizowania zamierzeñ
Powiatowych komitetów Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowe-
go na obszarze poszczególnych miejscowoœci lub gmin”10. Przytoczone artyku³y
dotycz¹ce zadañ dzia³alnoœci RNWFiPW œwiadczy³y o zainteresowaniu w³adz pañ-
stwowych problematyk¹ wychowania fizycznego, sportu i szeroko pojêtej aktyw-
noœci fizycznej tak¿e w odniesieniu do œrodowisk wiejskich. Ponadto we wspo-
mnianym rozporz¹dzeniu Rady Ministrów mo¿na dostrzec pewne teoretyczne roz-
wi¹zania problemu kultury fizycznej na wsi w oparciu o PKWFiPW i jego gminne
odpowiedniki.

W Warszawie 28 marca 1926 r. odby³o siê pierwsze posiedzenie plenarne
RNWFiPW11. Jednym z uczestników obrad by³ Tadeusz £opuszañski, który
przedstawi³ referat nt. „Zadania Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przy-
sposobienia Wojskowego”. T. £opuszañski w swoim wyst¹pieniu odniós³ siê
m.in. do dzia³alnoœci wojewódzkich i powiatowych KWFiPW, natomiast pomin¹³
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sobienia Wojskowego. Warszawa 1926, s. 52 – 57; T. £opuszañski: Zadania Rady Naczelnej Wy-
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9 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1925 r. w sprawie utworzenia Rady Naczel-
nej Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz Wojewódzkich i Powiato-
wych Komitetów Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. W: Referaty wy-
g³oszone na pierwszym plenarnym posiedzeniu Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przy-
sposobienia Wojskowego. Warszawa 1926, s. 52.

10 Tam¿e, s. 55 – 57.
11 Referaty wyg³oszone na pierwszym plenarnym posiedzeniu Rady Naczelnej Wychowania Fizycz-

nego i Przysposobienia Wojskowego. Warszawa 1926.



zupe³nie problem wychowania fizycznego i sportu na wsi12. Inny z prelegentów —
gen. bryg. Stanis³aw Burhardt-Bukacki — w referacie pt. „Przysposobienie woj-
skowe” uwa¿a³ za „dodatni objaw [...], ¿e organizacje przysposobienia wojskowe-
go, które istnia³y dot¹d przewa¿nie w miastach i miasteczkach, powstaj¹ równie¿
na wsi. Nale¿yte postawienie sprawy przysposobienia wojskowego w oœrodkach
o mniejszym skupieniu ludnoœci ma dla przysz³oœci przysposobienia wojskowego
ogromne znaczenie. Tutaj dzia³alnoœæ uœwiadomionych narodowo jednostek, ry-
walizacja poszczególnych gmin, dotychczas prawie nie istniej¹ca, mo¿e stworzyæ
podstawy ca³kowitej realizacji programu prac przysposobienia wojskowego”13.
Zainteresowanie przedstawicieli wojska sprawami przysposobienia wojskowego
na wsi by³o zwi¹zane z faktem, i¿ wiêkszoœæ ¿o³nierzy s³u¿by czynnej w wojsku
polskim rekrutowa³a siê ze wsi. Armii potrzebni byli rekruci cechuj¹cy siê odpo-
wiedni¹ sprawnoœci¹ i tê¿yzn¹ fizyczn¹. Wnioski S. Burhardt-Bukackiego mia³y
charakter przysz³oœciowy i zmierza³y do szerszego wprowadzenia przysposobie-
nia wojskowego do œrodowisk wiejskich.

Dzia³alnoœæ RNWFiPW trwa³a niespe³na dwa lata. Zosta³a zlikwidowana
w styczniu 1927 r.

Wa¿n¹ rolê w rozwoju kultury fizycznej spe³nia³o wojsko, które od pocz¹tku
zainteresowane by³o wychowaniem fizycznym i sportem. W 1924 r. rozporz¹dze-
niem III oddzia³u Sztabu Generalnego powo³ano przy Dowództwach Okrêgów
Korpusów (DOK), spo³eczne komitety wychowania fizycznego i przysposobienia
wojskowego. Ka¿de DOK posiada³o referat WF i PW14.

W latach 1918 – 1926 zbudowane zosta³y zrêby wychowania fizycznego i spor-
tu. Dziedziny te znajdowa³y siê w kompetencji Ministerstwa Wyznañ Religijnych
i Oœwiecenia Publicznego, Ministerstwa Zdrowia Publicznego oraz Ministerstwa
Spraw Wojskowych. Oprócz za³o¿eñ teoretycznych, dotycz¹cych powo³ania powia-
towych i gminnych KWFiPW przez RNWFiPW (w latach 1925 – 1926), w sensie
systemowym nie rozwi¹zano problemu wychowania fizycznego i sportu na wsi.

2. W latach 1927 – 1939

W ostatnich miesi¹cach 1926 r. stworzone zosta³y podwaliny pod reorganiza-
cjê struktury kultury fizycznej i przysposobienia wojskowego. Bezpoœredni
wp³yw na przemiany zachodz¹ce w tych dziedzinach mia³ przewrót majowy
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14 E. Ma³olepszy: Kultura fizyczna i przysposobienie wojskowe w Czêstochowie i w powiecie czê-
stochowskim w latach 1918 – 1939. Czêstochowa 1996, s. 29.



(1926) i dojœcie do w³adzy obozu legionowego skupionego wokó³ marsza³ka Józe-
fa Pi³sudskiego.

Na posiedzeniu 10 listopada 1926 r. Prezydium Rady Ministrów pozytywnie
odnios³o siê do wspólnego wniosku ministrów Resortu Spraw Wojskowych, Wy-
znañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego oraz Spraw Wewnêtrznych, podej-
muj¹c uchwa³ê w sprawie podniesienia poziomu wychowania fizycznego, której
wykonanie powierzono Ministrowi Spraw Wojskowych15. Jednoczeœnie zalecono
utworzenie urzêdu pañstwowego przy tym ministerstwie. Owocem tych przedsiê-
wziêæ sta³o siê utworzenie 28 stycznia 1927 r. Pañstwowego Urzêdu Wychowania
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW)16. PUWFiPW sta³ siê
naczelnym organem kieruj¹cym wychowaniem fizycznym i przysposobieniem
wojskowym w Polsce.

Do zadañ PUWFiPW nale¿a³o koordynowanie dzia³alnoœci w zakresie wy-
chowania fizycznego, sportu i przysposobienia wojskowego, a w szczególnoœci
ustalanie wytycznych, przedstawianie wniosków i opinii, sprawowanie nadzoru
nad instytucjami i organizacjami wychowania fizycznego i przysposobienia woj-
skowego, sk³adanie propozycji bud¿etu pañstwa na powy¿sze dziedziny, a tak¿e
wydawanie czasopism i wydawnictw17. Na czele PUWFiPW sta³ dyrektor, bezpo-
œrednio podleg³y Ministrowi Spraw Wojskowych. W latach 1927 – 1939 funkcjê tê
pe³nili kolejno: pp³k J. Ulrych, p³k W. Kiliñski, gen. J. Olszyna-Wilczyñski i gen.
K. Sawicki. W sk³ad Urzêdu wchodzi³y wydzia³y: ogólny, spo³eczny, wyszkolenia
i zaopatrzenia oraz dwa referaty: wychowania fizycznego kobiet i dzieci i przyspo-
sobienia wojskowego kobiet.

W ramach wydzia³u ogólnego istnia³ referat komitetów i prasy, który „koor-
dynowa³ wspó³dzia³anie PUWFiPW z komitetami wojewódzkimi i powiatowymi,
udziela³ im wskazówek i dyrektyw oraz sporz¹dza³ sprawozdania”18. �ród³em in-
formacji o dzia³alnoœci referatu by³a prasa19.

Zarz¹dzenie Rady Ministrów z 28 stycznia 1927 r. powo³a³o jednoczeœnie do
¿ycia Radê Naukow¹ Wychowania Fizycznego (RNWF), jako organu doradczego
PUWFiPW. W sk³ad RNWF wchodzili z urzêdu: przedstawiciele Ministerstwa
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15 H. Jakubowska-M³odzianowska: Pañstwowy Urz¹d Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
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czasopism subwencjonowanych przez PUWFiPW nale¿a³a m.in. prasa wiejskich organizacji
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prasowy Centralnego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej „Siew”), „Wici” (organ prasowy Zwi¹zku
M³odzie¿y Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”).



Spraw Wojskowych, MWRiOP, Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych oraz cz³on-
kowie Rady z nominacji: pracownicy naukowi z zakresu kultury fizycznej, woj-
skowi, lekarze, przedstawiciele oœwiaty20.

Na posiedzeniach RNWF zajmowano siê m.in. problemami kultury fizycznej
na wsi. Zwracano uwagê na zró¿nicowanie programu wychowania fizycznego
i sportu w mieœcie i na wsi, zastanawiano siê nad sprawami rozpowszechnienia
i rozpropagowania kultury fizycznej na wsi poprzez zatrudnienie kadry instruktor-
skiej i budowê obiektów i urz¹dzeñ sportowych. W sprawozdaniu z dzia³alnoœci
PUWFiPW za rok 1928/1929 czytamy m.in.: „W programie uwzglêdnione jest
zró¿nicowanie metod pracy dla wsi i miasta, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e miasto
chwyta m³odzie¿ do ró¿nych towarzystw gimnastycznych i sportowych, wieœ zaœ
daje element przewa¿nie surowy. Dla m³odzie¿y wiejskiej przeto k³adziemy
g³ówny nacisk na gimnastykê, odpowiednie gry i zabawy sportowe oraz niektóre
elementy lekkiej atletyki, aby wrodzonej sile rolnika daæ konieczn¹ giêtkoœæ. Pra-
cê tê prowadz¹ obwodowi i powiatowi komendanci wf i pw, na wsi pierwsi i czêsto
jedyni pionierzy ruchu wychowania fizycznego, jego organizatorzy i instrukto-
rzy”21.

O problemach aktywnoœci fizycznej dzieci i m³odzie¿y szkolnej na wsi wypo-
wiada³ siê na posiedzeniach RNWF, ówczesny przewodnicz¹cy Rady — mar-
sza³ek Józef Pi³sudski. W trakcie posiedzenia plenarnego RNWF w 1929 r.
J. Pi³sudskiego powiedzia³: „Drugim rodzajem indywidualizacji, na któr¹ szcze-
gólnie zwróci³bym uwagê, jest niejednakowoœæ typu wychowania fizycznego
w wielkich miastach, miasteczkach i wsiach. Zupe³nie inne s¹ warunki na wsi,
gdzie dziecko samo nieraz musi robiæ znaczne wysi³ki fizyczne. [...] Je¿eli dziecko
wiejskie przebrnie po zaspach œnie¿nych codziennie dwa kilometry, to ono tê pra-
cê, która jest podstaw¹ wychowania fizycznego ju¿ wykona³o, podczas gdy dziec-
ko w mieœcie codziennie do tak wielkiego wysi³ku nie jest zmuszone. I kto wie czy
dobrze jest te same metody stosowaæ tu i tam”22.

Marsza³ek Józef Pi³sudski by³ konsekwentny w pogl¹dach dotycz¹cych wy-
chowania fizycznego i sportu w œrodowisku wiejskim. Œwiadcz¹ o tym jego
wyst¹pienia w trakcie dyskusji nad sprawozdaniem z dzia³alnoœci PUWFiPW na
posiedzeniu plenarnym RNWF, odbytym w Warszawie 22 maja 1932 r.23 J. Pi³suds-
ki powiedzia³ m.in.: „Stwierdzam, ¿e wieœ ma swoje «wychowanie fizyczne», lu-
dzie na wsi maj¹ stale æwiczenia fizyczne, czy to w orce, czy w bronowaniu, czy
w jakiejkolwiek innej pracy fizycznej na roli. Wobec czego dostosowanie wycho-
wania fizycznego do wsi jest rzecz¹ bardzo trudn¹. Praca ta zawsze przybiera cha-
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22 Tam¿e, s. 40 i 47.
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rakter æwiczeñ fizycznych, stale wykonywanych. Byæ mo¿e, ¿e nie odpowiadaj¹
one programowi. [...] Na wsi co innego szkodzi fizycznemu stanowi zdrowia:
mieszkanie bardzo ciasne i brudne i niedostateczne od¿ywianie”24. J. Pi³sudski by³
przeciwny jednolitemu programowi w mieœcie i na wsi w zakresie aktywnoœci fi-
zycznej. Stwierdza³, ¿e „przy tym umiastowieniu wsi — wiêcej siê przegra ni¿ wy-
gra. [...] Ja nie mogê zgodziæ siê na to [...] ¿eby przenosiæ ca³oœæ programowoœci
wychowania fizycznego na wieœ. [...] Dlatego ja nie bardzo dobrze rozumiem ten
marsz na wieœ z wychowaniem fizycznym. [...] Ja siê obawiam. Jest to umiasto-
wienie wsi. Ona siê i tak umiastawia, a zniesienie ró¿nic doprowadzi do pozbawie-
nia jej spokoju wewnêtrznego”25. Jak pisze J. Gaj: „Chodzi³o zapewne J. Pi³sud-
skiemu o spokój spo³eczny, który móg³ byæ zburzony, szczególnie w latach kryzy-
su gospodarczego z tragicznymi skutkami dla poziomu ¿ycia ludnoœci na wsi”26.

Pogl¹dy marsza³ka J. Pi³sudskiego w odniesieniu do aktywnoœci fizycznej
dzieci i m³odzie¿y wiejskiej by³y doœæ jednostronne i konserwatywne. Dlatego te¿
nie mo¿e dziwiæ fakt, ¿e z tymi pogl¹dami polemizowa³o kilku cz³onków RNWF.
Profesor Stanis³aw Ciechanowski w trakcie posiedzenia RNWF w 1929 r. powie-
dzia³: „Nie wiem, czy gdziekolwiek w Europie wymyœlono osobne formy wycho-
wania fizycznego dla œrodowiska miejskiego, a osobne dla wiejskiego. Jakieœ
odb³yski mo¿e i s¹. Taki materia³ jest u pana Buka pod Kopenhag¹, który dosta³ do
nauki parobków wiejskich”27.

Dyrektor PUWFiPW — p³k W³adys³aw Kiliñski — wyra¿aj¹c pogl¹d, ¿e
„kultura fizyczna ma iœæ do wsi, musi mieæ zupe³nie inny charakter, ni¿ ta, która
trafia do fabryk”, by³ jednoczeœnie zdania, ¿e „w tym ruchu fizycznym, któremu
wieœ siê oddaje, nie znajduje czynnika wychowawczego. [...] Ruch fizyczny jest
tam w pewnej mierze jednostronny i wymaga korektywy. [...] Ruch wychowania
fizycznego na wsi spotyka siê z bardzo wielkim uznaniem i chêtnie przyjmuje siê
z miejsca. [...] Jako jedyny czynnik, u³atwiaj¹cy robotê wychowania fizycznego na
wsi w tej chwili, znajduje tylko; powiêkszenie tego sprzêtu, który ch³opa ci¹gnie.
Jego ci¹gnie pi³ka, a mniej natomiast sprzêt lekkoatletyczny, bo on w swej pracy
ma du¿o i biegu i skoku, i rzucania, które zastêpuj¹ dysk czy oszczep. Mniej nato-
miast znajduje siê w pracach wiejskich tych elementów wychowawczo-ze-
spo³owych, które s¹ w grze”28. Uwagi i spostrze¿enia W. Kiliñskiego w odniesie-
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24 Tam¿e, s. 51 – 52.
25 Tam¿e, s. 54 – 55.
26 J. Gaj, Kultura fizyczna na wielkopolskiej wsi..., s. 159 – 160.
27 Trzecie plenarne posiedzenie Rady Naukowej Wychowania Fizycznego. Warszawa 1929, s. 46;

K. Toporowicz: Listy Eugeniusza Piaseckiego do Stanis³awa Ciechanowskiego (1918 – 1939).
Kraków 1994, s. 133. Jak pisze K. Toporowicz, „Stanis³aw Witalis Ciechanowski (1869 – 1945)
by³ lekarzem, profesorem Uniwersytetu Jagielloñskiego, za³o¿ycielem Studium Wychowania
Fizycznego Uniwersytetu Jagielloñskiego, znanym dzia³aczem spo³ecznym i pañstwowym
w dziedzinie kultury fizycznej w Polsce miêdzywojennej”. Niels Bukh (1880 – 1950) by³ twórc¹
gimnastyki kompensacyjnej.

28 Czwarte plenarne posiedzenie Rady Naukowej Wychowania Fizycznego. Warszawa 1932, s. 52 – 53.



niu do kultury fizycznej mieszkañców wsi nale¿y uznaæ za s³uszne. W podobnym
tonie wypowiada³ siê profesor Eugeniusz Piasecki: „M³odzie¿y na wsi w wieku
pozaszkolnym potrzebne s¹ zabiegi wychowawcze dla moralnego podtrzymania.
Otó¿ ze stanowiska czysto fizycznego uwa¿a³bym, ¿e zima nie nadaje siê na wsi na
gimnastykê. [...] Tu pozostaniemy d³ugo jeszcze w tyle za Szwajcarami, gdzie to-
warzystwa strzeleckie docieraj¹ do ka¿dej wsi. [...] Co do lata, to ta sama
m³odzie¿, gdy jest wolna od zajêæ na roli, a zw³aszcza w niedziele po po³udniu za-
miast wa³êsaæ siê, bêdzie z wielkim po¿ytkiem poci¹gniêta do gier. [...] Takie gry,
jak palant, koszykówka, siatkówka itd. mog¹ dobrze s³u¿yæ. Za grami przemawia
i to jeszcze, ¿e s¹ tradycyjne i s¹ nadal kultywowane. [...] Z tym wszystkim najzu-
pe³niej uznajê zasadnicze motywy Pana marsza³ka, ¿e nie trzeba d¹¿yæ do [...] ja-
kiegoœ zrównania wsi z miastem. Ale zrównanie to powinno odbywaæ siê i odbywa
siê na odwrót, tzn. miasto winno upodabniaæ siê do wsi. Powinniœmy coraz czêœ-
ciej mieszkaæ i przebywaæ na wsi”29.

Na posiedzeniu plenarnym RNWF 22 maja 1932 r. Rada pozytywnie zaopi-
niowa³a „wniosek w sprawie instruktorów powiatowych”30. Treœæ wniosku by³a
nastêpuj¹ca: „Ze wzglêdu na propagandê i organizacjê wychowania fizycznego po
wsiach wœród dziatwy i m³odzie¿y szkolnej i pozaszkolnej konieczna jest instytu-
cja instruktorów powiatowych we wszystkich powiatach. Instruktorami byliby ci
nauczyciele szkó³ powszechnych, którzy ukoñczyli Wy¿szy Kurs Nauczycielski
lub ci absolwenci Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego i Studiów Wy-
chowania Fizycznego, którzy by siê na to stanowisko specjalnie nadawali. Do obo-
wi¹zków instruktorów powiatowych przy inspektoratach szkolnych nale¿a³aby
równie¿ spo³eczna praca na polu wychowania fizycznego równie¿ nad m³odzie¿¹
pozaszkoln¹”. Osoba instruktora powiatowego wp³ywa³aby na rozwój i upo-
wszechnianie aktywnoœci fizycznej na wsi w sposób zorganizowany.

W sprawozdaniu z dzia³alnoœci PUWFiPW za lata 1932 – 1936, znalaz³ siê
równie¿ fragment odnosz¹cy siê do problemów wychowania fizycznego i sportu
na wsi. „PUWFiPW, jak czytamy w sprawozdaniu, przeprowadzi³ w szeregu gmin
propagandowe zawody sportowe dla stwierdzenia skutecznoœci oraz ustosunko-
wania siê wsi do sportu, szkoli³ na kursach przodowników, udziela³ organizacjom
subwencji na akcje obozów i cele wyszkoleniowe”31. Niew¹tpliwie takie przedsiê-
wziêcia by³y realizowane na wsi. Autor w dalszej czêœci niniejszego rozdzia³u po-
daje przyk³ady takich rozwi¹zañ w odniesieniu do dzia³alnoœci PKWFiPW oraz
Gminnych Komitetów WFiPW. Œwiadczyæ to mo¿e nie tylko o kwestiach teore-
tycznych rozwi¹zañ w zakresie kultury fizycznej wsi polskiej, lecz równie¿ o jej
popularyzacji i upowszechnianiu w praktyce32.
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instruktorek wychowania fizycznego dla œrodowisk wiejskich.



Problemy wychowania fizycznego i sportu w œrodowisku wiejskim by³y pod-
noszone w trakcie V plenarnego posiedzenia RNWF, które odby³o siê w Warsza-
wie 12 grudnia 1936 r.33 W dyskusji nad tymi problemami g³os zabrali m.in.:
gen. Józef Olszyna-Wilczyñski — ówczesny dyrektor PUWFiPW, gen. Stanis³aw
Rouppert — wiceprzewodnicz¹cy RNWF, Zygmunt Wyrobek — wizytator szkol-
ny, dr Maria Uklejska, Jadwiga Lechicka — wizytator szkolny, Adam Dobrodzicki
— przedstawiciel MWRiOP, dr Zofia Zabawska-Domos³awska. Zwraca du¿y
udzia³ kobiet w omawianiu zagadnieñ aktywnoœci fizycznej w œrodowisku wiej-
skim. W swoich wypowiedziach poruszy³y one nowe problemy w wiejskiej kultu-
rze fizycznej, np. Z. Zabawska-Domos³awska odnios³a siê do braku wychowania
fizycznego w szko³ach zawodowych oraz uwa¿a³a, ¿e w realizacji kultury fizycz-
nej na wsi powinna byæ nawi¹zana wspó³praca z Ko³ami Gospodyñ Wiejskich,
„które propaguj¹ na terenie wsi zasady higieny osobistej i kultury ¿ycia codzienne-
go”. W ten sposób kobieta wiejska otrzyma³aby wiedzê praktyczn¹, „a nie teorie
w postaci pogadanek i odczytów”34. By³ to niezwykle cenny g³os w dyskusji, gdy¿
dotyczy³ problemów wychowania zdrowotnego i higieny mieszkañców wsi, jak
równie¿ porusza³ rolê, jak¹ mog³y odegraæ kobiety w propagowaniu i upowszech-
nianiu tych aspektów.

Jak wynika z przytoczonych fragmentów dyskusji na posiedzeniach plenar-
nych RNWF, problematyka wychowania fizycznego i sportu na wsi nie by³a trak-
towana marginalnie. Cz³onkowie Rady starali siê wypracowaæ racjonalny program
i system upowszechniania kultury fizycznej na wsi.

PUWFiPW posiada³ swoje odpowiedniki na szczeblu wojewódzkim i powia-
towym, na których czele stali wojewodowie i starostowie. W póŸniejszym okresie
podejmowano próby tworzenia i organizowania gminnych komitetów wychowa-
nia fizycznego i przysposobienia wojskowego.

Jak pisze L. Szymañski: „W kwietniu 1928 r. powo³ano w ka¿dym Dowódz-
twie Okrêgów Korpusów (DOK) Okrêgowy Urz¹d Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego podporz¹dkowany PUWFiPW, a w Korpusie
Ochrony Pogranicza — Inspektorat Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego [...]”35. Obszar dzia³ania DOK nie pokrywa³ siê z obszarem woje-
wództwa (w latach trzydziestych by³o 10 DOK, podczas gdy obszar II Rzeczypos-
politej pod wzglêdem administracyjnym podzielony by³ na 16 województw). Pod
wzglêdem administracyjnym, w ramach organizacji pw, ka¿dy DOK podzielony
by³ na rejony pu³kowe, np. X DOK z siedzib¹ w Przemyœlu obejmowa³ dzia³alno-
œci¹ czêœæ województwa kieleckiego — rejon 7 — 2 pp. Legionów Piñczów (po-
wiaty: Piñczów, Stopnica, Staszów, Sandomierz); rejon 9 — 4 pp. Legionów Kiel-
ce (powiaty: Kielce, Jêdrzejów, I³¿a, Opatów)36. Czêœæ obszaru województwa kie-
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leckiego, np. powiat czêstochowski, podlega³a Okrêgowemu Urzêdowi WFiPW
zlokalizowanemu przy DOK nr IV z siedzib¹ w £odzi.

Wczeœniej, bo ju¿ w lutym 1927 r., DOK wyda³y „wytyczne pracy dla Komitetów
Powiatowych Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego”37. Wed³ug
wytycznych „praca przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego bêdzie
mia³a za zadanie wyrobienie têgich fizycznie i silnych moralnie i duchowo obywateli,
którzy w czasie pokoju bêd¹ z po¿ytkiem pracowaæ dla Ojczyzny, a w czasie wojny
potrafi¹ skutecznie j¹ broniæ”38. Powinna mieæ charakter apolityczny i pañstwowy.

W zadaniach dla PKWFiPW w zakresie wychowania fizycznego i przysposo-
bienia wojskowego przewidziano m.in.: „Komitety mia³y uzyskaæ tereny æwiczeñ
— boiska, p³ywalnie, strzelnice i sale gimnastyczne — na u¿ytek sta³y lub czaso-
wy, bezp³atnie lub za odszkodowaniem; Komitety mia³y nabyæ na w³asnoœæ przy-
bory i przyrz¹dy do gier i æwiczeñ; Komitety mia³y zorganizowaæ pomoc dla
szkolnictwa w sprawie æwiczeñ wychowania fizycznego (wf) m³odzie¿y szkolnej
oraz propagandê wf przez wyk³ady, popisy, pokazy; Komitety mia³y zorganizo-
waæ wf m³odzie¿y pozaszkolnej oraz æwiczenia wf dla doros³ych; Komitety mia³y
zorganizowaæ doroczne zawody lokalne; szerzenie idei przysposobienia wojsko-
wego w s³owie i piœmie i w ten sposób przygotowanie gruntu do rozwoju pracy;
urz¹dzanie zawodów strzeleckich, dorocznych «Œwi¹t WFiPW» oraz wiêkszych
æwiczeñ polowych po³¹czonych oddzia³ów przysposobienia wojskowego (pw);
wspó³pracê z w³adzami pañstwowymi, samorz¹dowymi, zarz¹dami stowarzyszeñ
i klubami sportowymi; organizacjê komitetów lokalnych we wszystkich miastecz-
kach i wsiach powiatu; udzielanie pomocy instruktorom pw, budowê boisk i strzel-
nic dla pw, organizowanie kursów dla instruktorów pw”39.

W sk³ad PKWFiPW wchodzili (najwy¿ej 20 osób): starosta, komendant garnizo-
nu znajduj¹cego siê w siedzibie Komitetu lub inny delegat wojskowy, inspektor szkol-
ny, przedstawiciele szkolnictwa, lekarz powiatowy, po 1 – 2 przedstawicieli stowarzy-
szeñ, upowa¿nionych do prowadzenia prac pw, oficer pw, przedstawiciel Rady Powia-
towej lub sejmiku powiatowego, przedstawicielka Ko³a Przysposobienia Rezerw Ko-
biecych do s³u¿by pomocniczej, osoby powo³ane przez Komitet WFiPW.

Niektóre Komitety WFiPW na szczeblu wojewódzkim i powiatowym utwo-
rzone zosta³y jeszcze przed powo³aniem PUWFiPW40. Pierwsze plenarne posie-
dzenie Wojewódzkiego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego (WKWFiPW) w £odzi odby³o siê 29 kwietnia 1926 r.41 Obradom,
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w których uczestniczyli przedstawiciele wojska, w³adz województwa ³ódzkiego,
organizacji i towarzystw sportowych, przedstawiciele starostwa w Radomsku,
£asku, £odzi i Turku, przewodniczy³ gen. dyw. Jung. W trakcie posiedzenia omó-
wiono regulamin WKWFiPW w £odzi, tworzenie zrêbów organizacyjnych po-
wiatowych KWFiPW.

Posiedzenie organizacyjne PKWFiPW w Piotrkowie Trybunalskim odby³o siê
1 paŸdziernika 1926 r.42 W PKWFiPW w Piotrkowie Trybunalskim utworzono na-
stêpuj¹ce referaty: organizacyjny i ewidencyjny, propagandy i wychowania moral-
nego, finansowy, wychowania fizycznego, przysposobienia wojskowego43. Prze-
wodnicz¹cym PKWFiPW zosta³ Stanis³aw Kaczyñski (starosta piotrkowski), za-
stêpc¹ przewodnicz¹cego — Marian Hudec, skarbnikiem — Czes³aw Zygmañski,
sekretarzem — W³adys³aw Miller. W sk³ad wydzia³u wykonawczego weszli:
mjr Stanis³aw Styrczula, Edward Rudnicki, Czes³aw Zygmañski, Aleksander Ha-
biniak44.

PKWFiPW w Wieluniu zosta³ zorganizowany we wrzeœniu 1927 r. Pierwsze ze-
branie tego gremium odby³o siê 10 wrzeœnia 1927 r.45 W sk³ad komitetu weszli
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42 APPT, WPPT, sygn. 456, Protokó³ posiedzenia organizacyjnego Powiatowego Komitetu Wy-
chowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 1.10.
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43 Do zadañ referatu organizacyjnego i ewidencyjnego nale¿a³o: organizacja miejscowych komite-
tów WFiPW, ewidencja i statystyka liczbowa organizacji PW i hufców szkolnych, klubów spor-
towych itp., ewidencja instruktorów i wychowawców na polu WFiPW, ustalenie ogólnego pro-
gramu, terminu œwi¹t, zawodów, konkursów itp., przygotowywanie na ogólne zebrania wnios-
ków wspó³pracy z w³adzami pañstwowymi i samorz¹dowymi, organizacjami sportowymi
i wspó³pracy miêdzy stowarzyszeniami PW; do zadañ referatu propagandy i wychowania moral-
nego nale¿a³o: wydawanie wszelkiego rodzaju publikacji, urz¹dzanie odczytów i wyk³adów,
utrzymanie ³¹cznoœci z pras¹ miejscow¹ i zamiejscow¹ i wykorzystywanie wszelkich œrodków
do szerzenia idei WFiPW, uzupe³nienie i dobór wychowawców dla szkó³ WFiPW, wykorzysty-
wanie miejscowych si³ do uœwiadomienia spo³eczeñstwa o potrzebie WFiPW, uk³ad programów,
wyk³adów w szko³ach WFiPW i ich realizacja, uzupe³nienie i ewidencja œrodków kulturalno-oœ-
wiatowych i uzupe³nienie bibliotek, ewidencja œwietlic w oddzia³ach WFiPW; do zadañ referatu
finansowego nale¿a³o: czynienie zabiegów o uzyskanie subwencji od w³adz rz¹dowych, sa-
morz¹dowych, miejskich, gmin, instytucji finansowych, przemys³owych i handlowych, urz¹dza-
nie imprez dochodowych, loterii, koncertów, zabaw, kwest itp., ogólna ewidencja inwentarza
i zarz¹dzanie maj¹tkiem PKWFiPW; do zadañ referatu wychowania fizycznego nale¿a³o: propa-
gowanie gimnastyki i sportów oraz czuwanie nad jego rozwojem, organizowanie zawodów spor-
towych, uzupe³nianie i ewidencja instruktorów w zakresie gimnastyki i sportów, ewidencja i sta-
tystyka rozwoju fizycznego, uzupe³nianie i ewidencja sprzêtu sportowego, budowa boisk sporto-
wych; do zadañ referatu przysposobienia wojskowego nale¿a³o: budowa i urz¹dzanie strzelnic,
urz¹dzanie zawodów strzeleckich, uzupe³nianie i ewidencja sprzêtu wyszkolenia strzeleckiego.

44 APPT, WPPT, sygn. 456, Protokó³ posiedzenia organizacyjnego Powiatowego Komitetu Wy-
chowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 1 paŸ-
dziernika 1926 r., b. pag.

45 Archiwum Pañstwowe w £odzi, oddzia³ w Sieradzu (cyt. AP£OS), Powiatowy Komitet Wycho-
wania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Wieluniu 1927 – 1939 (cyt. PKWFiPWW),
sygn. 1, Protokó³ posiedzenia organizacyjnego Powiatowego Komitetu Wychowania Fizyczne-
go i Przysposobienia Wojskowego w Wieluniu z dnia 10.09.1927 r., b. pag.



m.in.: Bogdan Kaczorowski (starosta wieluñski, przewodnicz¹cy PKWFiPW
w Wieluniu), mjr Sosabowski (dowódca 31 pp Strzelców Kaniowskich), por. Alek-
sander Ogrodnik (sekretarz), ks. dziekan Wincenty Przygodzki, Boles³aw Peretia-
kiewicz, Józef Kasiñski, Boles³aw Szelest, Boles³aw Wocalewski, Stefan £ukawski,
Ludwik Bergier, W³adys³aw Burchaciñski, Stanis³aw Domagalski, Ignacy B¹kow-
ski, W³adys³aw Modrzejewski, Micha³ Panaszek, Ludwik £adziñski, Marian Roz-
marynowski, Wincenty Pieszkowski, Maria Grzankowska. W PKWFiPW utworzo-
no piêæ sekcji: propagandy, finansow¹, sanitarn¹, techniczn¹ oraz sportow¹.

W województwie kieleckim pierwsze PKWFiPW powsta³y w latach 1926 –
1927. PKWFiPW w Kozienicach zosta³ zorganizowany w 1926 r.46 W ci¹gu trzech
lat na placu o powierzchni 225 m x 125 m (teren pod boisko sportowe odda³y
w³adze miejskie Kozienic) prowadzono prace budowlane boiska sportowego. Te-
ren ogrodzono, urz¹dzono strzelnicê ma³okalibrow¹ oraz zapocz¹tkowano budo-
wê boiska do pi³ki no¿nej i kortu tenisowego. W Zwoleniu obok szko³y rolniczej
wybudowano strzelnicê. Na terenie powiatu zorganizowano 24 oddzia³y pw, które
liczy³y 560 cz³onków47.

PKWFiPW w Czêstochowie swoj¹ dzia³alnoœci¹ obejmowa³ obszar powiatu
czêstochowskiego (bez Czêstochowy). Pracami Komitetu kierowa³ starosta po-
wiatowy, od 1927 r. Kazimierz Kuhn, nastêpnie od 29 listopada 1934 r. Bazyli Ro-
gowski. W PKWFiPW w Czêstochowie istnia³y sekcje: administracyjno-gospo-
darcza, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, wychowania
spo³ecznego i propagandy.

Do zarz¹du PKWFiPW w Kielcach wchodzili m.in.: Stanis³aw Borysowicz
(starosta) — przewodnicz¹cy, pp³k Stefan JaŸdziñski — zastêpca, kpt. Józef Len-
da — komendant powiatowy pw., sekretarz i skarbnik, Konstanty Jurkowski, Ma-
riusz Kwiatkowski, W³adys³aw Michalski, Walentowski, Jan Wojciechowski48.
W Komitecie Powiatowym w Kielcach nie uwzglêdniono podzia³u na sekcje robo-
cze. Ka¿dorazowo do wykonania okreœlonych przedsiêwziêæ Komitet wy³ania³
komisjê. Komitet w celach propagandowych prenumerowa³ dla wszystkich od-
dzia³ów dwutygodnik „Naród i Wojsko” oraz „Stadion”.

W sk³adach PKWFiPW obecni byli cz³onkowie-instruktorzy powiatowi kó³
m³odzie¿y wiejskiej. Cz³onkiem PKWFiPW w Hrubieszowie (województwo lu-
belskie), powo³anym na okres od 5 kwietnia 1930 r. do 31 marca 1932 r., zosta³ Jan
Stachurski49.
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Gminne KWFiPW mia³y m.in. wspó³pracowaæ z miejscowymi stowarzysze-
niami wf i pw, zaopatrywaæ gminê w urz¹dzenia sportowe oraz sprzêt sportowy,
dostarczaæ pomocy w zakresie kadry instruktorskiej, organizowaæ œwiêta wf i pw,
organizowaæ opiekê lekarsk¹ w dziedzinach wychowania fizycznego i sportu,
przeprowadzaæ kontrolê organizacji wf i pw na terenie gminy50. Na fundusze ko-
mitetu sk³ada³y siê subsydia w³adz pañstwowych, zwi¹zków komunalnych, po-
szczególnych stowarzyszeñ i osób, ofiary, darowizny i zapisy oraz dochody
z urz¹dzanych na cele komitetu imprez i zawodów sportowych. Komitety Gminne
WFiPW sk³ada³y siê z cz³onków z urzêdu — m.in. wójt gminy — i cz³onków zwy-
czajnych, powo³ywanych spoœród miejscowych dzia³aczy na polu wychowania fi-
zycznego, sportu i przysposobienia wojskowego51.

Rozporz¹dzenia i wnioski o propagowaniu wychowania fizycznego, sportu
i przysposobienia wojskowego w œrodowiskach wiejskich PKWFiPW w Wieluniu
podj¹³ ju¿ w trakcie zebrania 17 listopada 1927 r.52 Na wniosek mjra Sosabowskie-
go uchwalono wydaæ odezwê do mieszkañców wsi, która wyjaœnia³aby cele pracy
dotycz¹ce wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego i ich szerzenia
w œrodowisku wiejskim. Wa¿n¹ rolê we wdra¿aniu tych dziedzin mieli odgrywaæ
nauczyciele szkó³ powszechnych. Ponadto zg³oszono wniosek, aby jak najszybciej
powstawa³y Gminne Komitety WFiPW53. Realizacja tych celów by³a bardzo am-
bitna i natrafia³a w realizacji na trudnoœci natury bazy sprzêtowej, jak i szczup³oœci
odpowiedniej kadry do prowadzenia zajêæ wychowania fizycznego, sportu i przy-
sposobienia wojskowego.

Pierwsze Gminne Komitety WFiPW w gminach wiejskich powiatu wieluñ-
skiego powsta³y jeszcze w grudniu 1927 r., m.in. w gminie Skrzynno54. Na czele
GKWFiPW w gminie Skrzynno stan¹³ Józef Drabiñski (wójt gminy). Oprócz nie-
go w sk³ad komitetu weszli: Edward Bia³czak (nauczyciel), Antoni Czyszek (rol-
nik), Zygmunt Haladin (rolnik), Stanis³aw Idzikowski (rolnik), Boles³aw Kapica
(rolnik), Józef Kura (nauczyciel), Emil Lewicki (nauczyciel), Antoni Muszyñski
(krawiec), Adam Marciniak (rolnik), Stanis³aw Nowak (nauczyciel), Józef Plasz-
czyk (rolnik), Stanis³aw Sobociñski (nauczyciel).

Wed³ug Ÿróde³ archiwalnych, w 1930 r. zosta³y utworzone i rozpoczê³y
dzia³alnoœæ wszystkie GKWFiPW na terenie powiatu wieluñskiego (25 komitetów
gminnych oraz 3 komitety miejskie)55. Œwiadczyæ to mo¿e o skutecznej dzia³alno-
œci PKWFiPW w Wieluniu.
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W powiecie radomszczañskim (województwo ³ódzkie) jednym z pierwszych
komitetów by³ GKWFiPW w Wielgom³ynach. Powsta³ w paŸdzierniku 1927 r.56

Przewodnicz¹cym GKWFiPW w Wielgom³ynach zosta³ Ignacy Jezierski, zaœ
cz³onkami zarz¹du: Józef Bartoniewicz, Franciszek Brzezowski, Edward Frymus,
Stanis³aw £uszcz, Stefan Su³gut, Antoni Wiêckowski.

W powiecie piotrkowskim pierwsze GKWFiPW powo³ano w 1928 r. Zebra-
nie organizacyjne GKWFiPW w Rozprzy odby³o siê 30 kwietnia 1928 r.57 W sk³ad
zarz¹du komitetu weszli: Edmund Szymañski — przewodnicz¹cy, ks. Jan Wójcic-
ki — zastêpca przewodnicz¹cego, Maria Sêczkowska — sekretarz, Jan Krasoñ —
skarbnik, W³adys³aw Œwistak — zastêpca skarbnika58.

Rolnicy jako grupa zawodowa brali udzia³ w pracach GKWFiPW, tak¿e jako
cz³onkowie tego gremium. Przewodnicz¹cym GKWFiPW w Uchaniach (powiat
Hrubieszów, województwo lubelskie) zosta³ wójt Pawe³ Zaj¹c, sekretarzem Ma-
rian B³aszkowski, Stanis³aw Karczewski (kierownik szko³y w Uchaniach), Marian
Lipecki (nauczyciel), Stanis³aw Momot (rolnik), Wac³aw Mroczek, Feliks Popek
(nauczyciel), Micha³ Szyku³a (rolnik) — cz³onkowie59.

Problemem równie istotnym by³y nak³ady finansowe na dzia³alnoœæ PKWFiPW.
Analizuj¹c dane dotycz¹ce bud¿etu PKWFiPW w Wieluniu, nale¿y podkreœliæ, i¿
nak³ady finansowe w poszczególnych latach ulega³y zmniejszeniu. Bud¿et na rok
1928/1929 wynosi³ 25 080 z³ 96 gr, na rok 1930/1931 — 20 580 z³, natomiast
w roku 1937/1938 wyniós³ 16 680 z³60. Zapewne w kolejnych latach bud¿etowych
fundusze PKWFiPW mia³y podobn¹ tendencjê. Mo¿na zrozumieæ spadek na-
k³adów finansowych na prze³omie lat trzydziestych i w I po³owie lat trzydziestych
okresu miêdzywojennego, gdy¿ by³y to lata kryzysu ekonomicznego. Natomiast
w II po³owie lat trzydziestych nak³ady te by³y jeszcze mniejsze. Bud¿et PUWFiPW
oraz wydatki samorz¹dów na kulturê fizyczn¹ i przysposobienie wojskowe by³y
stosunkowo najwy¿sze w latach 1928 – 1930, natomiast w latach nastêpnych wy-
kazywa³y tendencjê zni¿kow¹61.

G³ównym Ÿród³em dochodów Komitetów WFiPW by³y kredyty, przydzielane
przez samorz¹dy powiatowe, gminne i wiejskie62.
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56 APPT, Akta Gminy Wielgom³yny 1864 – 1944 (cyt. AGW), sygn. 353, Pismo PKWFiPW w Ra-
domsku do Urzêdu Gminy w Wielgom³ynach z 6.11.1927 r., b. pag. Przewodnicz¹cym PKWFiPW
w Radomsku by³ Chyliñski.
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go Komitetu Sportowego w Rozprzy przeprowadzonego w dniu 30.04.1928 r., b. pag.
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pospolitej. Wroc³aw 1995, s. 39 – 50.
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Troskê w zakresie powstawania, organizacji i bud¿etu GKWFiPW wyra¿a³a
RNWF, m.in. w sprawozdaniu Rady za lata 1929/1930 – 1931/1932 czytamy:
„Podkomitety gminne po wsiach i komisje sportowe w ma³ych miasteczkach
tworz¹ siê dopiero w ostatnich czasach. Gminy te zdradzaj¹ coraz ¿ywsz¹ sk³on-
noœæ do uchwalania pewnych sum na cele wychowania fizycznego i przysposobie-
nia wojskowego, o ile kwoty te s¹ przez nie konsumowane. Organizacja podkomi-
tetów i komisji wymaga bardzo ostro¿nego podejœcia, poniewa¿ ma³ym gminom
brak jeszcze powa¿niejszych osób, przygotowanych do racjonalnego administro-
wania tak specjalnym bud¿etem. Rozumna kuratela przewodnicz¹cych i komite-
tów powiatowych jest tu bardzo po¿¹dana. Uspo³eczni i usportowi ch³opa”63. Na-
le¿y podkreœliæ, i¿ RNWF wyrazi³a zadowolenie z faktu organizacji GKWFiPW
w województwach kresowych — nowogródzkie, poleskie, stanis³awowskie, tar-
nopolskie, wileñskie i wo³yñskie.

W roku bud¿etowym 1928/1929 przewidziano nastêpuj¹ce wydatki (z bud¿e-
tu PKWFiPW w Wieluniu): op³ata kadry instruktorskiej, zakup i konserwacja
sprzêtu do realizacji wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, or-
ganizacja strzeleckich zawodów powiatowych, organizacja kursów wf i pw, inwe-
stycje (budowa strzelnic), urz¹dzanie Œwi¹t WFiPW, œrodki lokomocji dla kadry
instruktorskiej oraz fundusz dyspozycyjny64. Stosunkowo najwiêcej funduszy
przeznaczono na op³atê kadry instruktorskiej (3432 z³), organizacjê kursów wf
i pw (4200 z³) oraz inwestycje (6000 z³).

W planach dzia³alnoœci PKWFiPW w Wieluniu na rok 1937/1938 zamierzano
m.in. konserwacjê obiektów i urz¹dzeñ wf i pw, inwestycje w zakresie infrastruktury
(budowa przystani kajakowej w Osjakowie, rozbudowê parku rekreacyjnego i obiek-
tów sportowych, urz¹dzanie lodowisk w okresie zimowym), pomoc dla poradni spor-
towo-lekarskiej, organizacjê kursów wychowania fizycznego, sportu i przysposobie-
nia wojskowego, organizacjê Œwi¹t WFiPW, przeprowadzanie prób w celu zdobywa-
nia Pañstwowej Odznaki Sportowej (POS) i Odznaki Strzeleckiej (OS)65.

Bud¿et PKWFiPW w Piotrkowie Trybunalskim w roku 1932/1933 wynosi³
10 111 z³; w roku 1933/1934 — 11 550 z³; w roku 1934/1935 — 11 839 z³; na rok
1935/1936 planowano bud¿et 12 800 z³; natomiast na rok 1936/1937 — 9000 z³
(na podstawie uchwa³y WKWFiPW w £odzi oraz PKWFiPW w Piotrkowie Try-
bunalskim na rok 1936/1937 zatwierdzono bud¿et PKWFiPW w Piotrkowie Try-
bunalskim na sumê 7500 z³)66. W zakresie realizacji bud¿etu PKWFiPW w Piotr-
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kowie Trybunalskim na rok 1932/1933 œrodki finansowe wydatkowano na:
podrêczniki i regulaminy — 12,95 z³; rozbudowê, konserwacjê i administracjê
urz¹dzeñ WFiPW — 341,70 z³; zaopatrzenie w sprzêt, amunicjê i broñ 1468 z³;
œrodki lokomocji i koszty przejazdów — 2524,09 z³; op³atê kadry instruktorskiej
— 3463, 51 z³; lokale i œwietlice — 500 z³; zawody i œwiêta WFiPW — 917,70 z³;
wydatki administracyjne — 883,45 z³67. Wp³ywy do bud¿etu PKWFiPW na rok
1932/1933 pochodzi³y z subwencji Wydzia³u Powiatowego w Piotrkowie Trybu-
nalskim (10 000 z³) oraz ze sprzeda¿y znaczków na cele inwestycyjne (111,40 z³).

Bud¿et PKWFiPW w Hrubieszowie na rok 1936/1937 wynosi³ 7820,60 z³
(przychody: z Wydzia³u Powiatowego 6245 z³, z zarz¹dów gmin 1575,60 z³)68.

Wa¿nym ogniwem dzia³alnoœci PKWFiPW by³y posiadane obiekty i urz¹dza-
nie sportowe. Na ³amach „Wychowania Fizycznego”, w numerze 3 – 4 z 1935 r.
ukaza³ siê artyku³ pt. Stan urz¹dzeñ wychowania fizycznego w Polsce69. We frag-
mencie artyku³u czytamy: „Wieœ ró¿ni siê pod wzglêdem stanu urz¹dzeñ wycho-
wania fizycznego, jeœli siê weŸmie pod uwagê zachód i wschód Rzeczypospolitej.
[...] Nieliczne s¹ na razie wsie, które dla w³asnego u¿ytku poczyni³y inwestycje
sportowe, nurt ten rozpoczyna swój bieg od zachodu, przy czym prym wiod¹ woje-
wództwa: œl¹skie i krakowskie. [...] Ca³¹ energiê wytê¿amy na zagospodarowanie
miast w urz¹dzenia sportowe, a wieœ pozostawiamy na razie sam¹ sobie — wieœ,
która stanowi wprawdzie 3/4 ludnoœci, nie odczuwa jednak jeszcze pêdu do ruchu
sportowego”70. W zakresie stanu urz¹dzeñ wf i sportu na wsi istnia³y dysproporcje.
Pod tym wzglêdem lepsza sytuacja panowa³a w województwach zachodnich.
Czynniki pañstwowe wiêksz¹ uwagê przyk³ada³y do stanu urz¹dzeñ wf i sportu
w œrodowisku miejskim. Nale¿y siê nie zgodziæ ze stwierdzeniem o braku ruchu
sportowego na wsi.

W 1936 r. na posiedzeniu RNWF powo³ano komisjê pod kierownictwem gen.
Stanis³awa Roupperta. Komisja odby³a dwa posiedzenia i skierowa³a postulaty do
Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego dotycz¹ce wprowa-
dzenia w szko³ach „wiejskich gier rodzimych”, rozszerzenia czasu przeznaczone-
go na gry i zabawy w szkolnictwie oraz æwiczenia cielesne w szko³ach rolniczych,
seminariach duchownych i Uniwersytetach Ludowych71. Opracowany zosta³ pro-
gram szerokiego wprowadzenia tych zmian odnosz¹cy siê do elementów usporto-
wienia wsi, szkolenia kadry i instruktorów, wytyczne do prac kadry instruktorskiej
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i jej organizacjê, budowê nowych obiektów sportowych — 31 boisk sportowych
— po jednym w ka¿dej gminie. Zamierzenia te mia³y byæ wprowadzone w jednym
tylko powiecie (piotrkowskim) w latach 1938 – 1941. Ze wzglêdu na problemy fi-
nansowe i wybuch II wojny œwiatowej program ten wdro¿ono tylko w kilku gmi-
nach powiatu piotrkowskiego.

Wydzia³ Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim w porozumieniu z PKWFiPW
postanowi³ w roku 1938 czêœciowo zrealizowaæ plan budowy boisk i strzelnic
na terenie powiatu piotrkowskiego. Plan inwestycyjny przewidywa³, ¿e w pierw-
szym rzêdzie powstan¹ boiska i strzelnice w oœrodkach gminnych i miejskich,
a nastêpnie w innych miejscowoœciach72. W 1938 r. do realizacji budowy boisk
i strzelnic sportowych przyst¹piono w gminach: Be³chatów, Chabielice, Grabi-
ca, Kamieñsk, Kleszczów, £êkawa, Srock, Sulejów, Szyd³ów, Wadlew, Wol-
bórz. W gminach wyznaczono grunty pod budowê obiektów sportowych i wy-
konano projekty, m.in. plan gminnego boiska sportowego i strzelnicy ma³okali-
browej przy szkole w Dru¿bicach, Rêcznie, Suchcicach, Szyd³owie, Srocku,
Sulejowie i gminnego boiska sportowego w Gorzkowicach i Wolborzu. Prze-
widywanym terminem zakoñczenia niektórych inwestycji by³ listopad 1938 r.,
m.in. do 1 listopada 1938 r. zrealizowane mia³y byæ prace przy budowie boiska
sportowego i strzelnicy w Dru¿bicach.

Czynnikiem istotnym w dzia³alnoœci PKWFiPW, w zakresie upowszechnia-
nia aktywnoœci fizycznej wœród spo³eczeñstwa wiejskiego, by³o przeprowadzanie
prób w celu zdobywania POS. Jak czytamy w instrukcji, w sprawie organizacji
masowych prób na POS na terenie Obwodu Szkolnego Piotrkowskiego, „Pañ-
stwowa Odznaka Sportowa, jako miernik i sprawdzian poziomu sprawnoœci fi-
zycznej obywateli, winna byæ jak najszerzej propagowana, wœród ca³ego spo³eczeñ-
stwa, nie wy³¹czaj¹c wsi i w ogóle najmniejszych osiedli”73. W szkolnictwie, na te-
renie Obwodu Szkolnego Piotrkowskiego, w roku szkolnym 1934/1935 próby
POS planowano przeprowadziæ: na terenie powiatu piotrkowskiego w Be³chato-
wie, Dru¿bicach, Gorzkowicach, Kamiñsku, Klukach, Rozprzy, Rêcznie, Suchci-
cach, Wolborzu; na terenie powiatu radomszczañskiego — w BrzeŸnicy, Dobry-
szycach, Gidlach, Kietlinie, K³omnicach, Kobielach, Koniecpolu, Pajêcznie, Rze-
jowicach, ¯ytnie74.

Wa¿nym elementem w propagowaniu i popularyzowaniu wychowania fi-
zycznego, sportu i innych form aktywnoœci fizycznej przez PKWFiPW by³o prze-
prowadzanie Powiatowych Œwi¹t WFiPW oraz Rejonowych Œwi¹t WFiPW.
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W 1930 r., tego rodzaju imprezy sportowe zosta³y zorganizowane w 9 wojewódz-
twach, 222 starostwach, 110 miastach i 277 gminach75.

W 1937 r. z inicjatywy PKWFiPW w Wieluniu zorganizowano Rejonowe
Œwiêta WFiPW w Boles³awcu, Czajkowie, Czarno¿y³ach, Osjakowie, Skomlinie,
Siemkowicach76.

W powiecie piotrkowskim w 1937 r. Rejonowe Œwiêta WFiPW mia³y byæ
przeprowadzone w okresie od 15 maja do 15 czerwca w nastêpuj¹cych miejscowo-
œciach: Be³chatów, Gorzkowice, Kamieñsk, Rozprza, Rêczno, Sulejów, Kluki,
Kleszczów, Moszczenica, Szyd³ów, Wolbórz, Wadlew i Wola Krzysztoporska77.

Program Gminnego Œwiêta WFiPW w Nekli (powiat Œroda Wielkopolska,
województwo Poznañ), przeprowadzonego 30 czerwca 1935 r. sk³ada³ siê m.in.
z zawodów lekkoatletycznych, kolarstwa, strzelectwa oraz gier sportowych78.

Dzia³alnoœæ PUWFiPW przynios³a wiele korzystnych zmian w odniesieniu
do kultury fizycznej na wsi w II Rzeczypospolitej. Zmiany te nie tylko odnosi³y siê
do zagadnieñ teoretycznych, lecz równie¿ sz³y w kierunku realizacji celów i zadañ
w praktyce. Problemy kultury fizycznej na wsi by³y ¿ywo dyskutowane na posie-
dzeniach plenarnych RNWF. G³os w dyskusji nad zagadnieniami wychowania fi-
zycznego i sportu na wsi zabierali m.in. marsza³ek Józef Pi³sudski, profesorowie
Eugeniusz Piasecki i Stanis³aw Ciechanowski.

PUWFiPW realizowa³ te zadania poprzez w³asne struktury administracyjne,
g³ównie powiatowe i gminne KWFiPW. Powiatowe i gminne KWFiPW odegra³y
wa¿n¹ rolê w zakresie propagowania i upowszechniania wychowania fizycznego
i sportu na terenach wiejskich. Dzia³alnoœæ tych struktur o¿ywi³a aktywnoœæ fi-
zyczn¹ mieszkañców wsi.
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Rozdzia³ IV

Kultura fizyczna w programach i dzia³alnoœci
centralnych zwi¹zków m³odzie¿y wiejskiej

1. Kultura fizyczna w programach i dzia³alnoœci
Centralnego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej
(1919 – 1928)

W popularyzacji i upowszechnianiu wychowania fizycznego i sportu na wsi
w okresie II Rzeczypospolitej wa¿n¹ rolê odegra³ CZMW (od 1928 r. CZMW
„Siew”, a od listopada 1934 r. Centralny Zwi¹zek M³odej Wsi).

Wed³ug projektu regulaminu Sekcji M³odzie¿y przy Okrêgowym Zwi¹zku
Kó³ek Rolniczych (OZKR), Wydzia³ Kó³ M³odzie¿y przy OZKR d¹¿y³ do ujedno-
licenia i organizacyjnego wspó³dzia³ania KMW, m.in. w celu „wspó³dzia³ania
w pracach m³odzie¿y nad wyrobieniem fizycznym przez æwiczenia gimnastyczne,
organizowanie wycieczek, organizowanie stra¿y ogniowych, gier i zabaw rucho-
wych itp.”1

W dniach 21 – 23 czerwca 1919 r. odby³ siê Zjazd Delegatów Kó³ i Zwi¹zków
M³odzie¿y, podczas którego A. Janowski mia³ wyg³osiæ referat nt. „Krajoznaw-
stwo na wsi”, mia³ odbyæ siê równie¿ pokaz zabaw i gier ruchowych2.

W czerwcu 1921 r. odby³ siê zjazd delegatów CZMW, który zleci³ poszcze-
gólnym ko³om m³odzie¿y wprowadzenie wychowania fizycznego i sportu oraz
organizowanie zawodów sportowych3. Uczestnicy zjazdu wyst¹pili z wnio-
skiem „bacznego zwrócenia uwagi w swej pracy na wychowanie fizyczne,
a Zarz¹dom Kó³ i Okrêgów poleca uwzglêdniæ ten dzia³ w programie prac na
rok nastêpny przez urz¹dzenie odpowiednich gier i zabaw, wprowadzenie gim-
nastyki, organizowanie zawodów sportowych i popisów. Zarazem wyra¿a ¿y-
czenie, by ka¿dy Okrêgowy Zjazd M³odzie¿y by³ po³¹czony z zawodami spor-
towymi”. Ponadto uczestnicy zjazdu podjêli jeszcze jeden wniosek dotycz¹cy
aktywnoœci fizycznej, „celem wytworzenia pogotowia i przygotowania woj-
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1 „Dru¿yna”, 1919 nr 10, s. 6; 1919 nr 17, s. 2 – 4. Artyku³ P. Olewiñskiego nt. Zasady naszej orga-
nizacji.

2 „Dru¿yna”, 1919 nr 23, s. 1 – 2.
3 „Dru¿yna”, 1921 nr 25 – 26; M. S³oniewski, Wychowanie fizyczne i sport w dzia³alnoœci polskich

organizacji m³odzie¿owych..., s. 90.



skowego Zwi¹zek ma podj¹æ usiln¹ pracê w kierunku wyszkolenia obywatel-
sko-wojskowego”4.

Po posiedzeniu Rady Naczelnej CZMW w 1922 r. w³adze centralne zaczê³y
wprowadzaæ na kursach zwi¹zkowych æwiczenia gimnastyczne i sportowe. Na
problemy wf i sportu zwracano uwagê podczas zjazdów wojewódzkich CZMW,
m.in. podczas Zjazdu Wojewódzkiego ZMW w Lublinie, „zwrócono uwagê na za-
niedban¹ dotychczas w Ko³ach M³odzie¿y stronê wychowania fizycznego”5.

W 1918 r. przy ko³ach m³odzie¿y wiejskiej istnia³o 16 zespo³ów wychowania
fizycznego, które liczy³y 318 osób oraz KMW zorganizowa³y 36 wycieczek,
w których uczestniczy³o 3323 osób6. Najwiêcej, bo a¿ 5, zespo³ów znajdowa³o siê
na ziemi kaliskiej (tab. 12).

Tabela 12. Zespo³y wychowania fizycznego przy CZKR w 1918 r.

Lp. Ziemie
Zespo³y wychowania fizycznego

Liczba kó³ Liczba cz³onków

1 warszawska 2 58

2 p³ocka — —

3 kaliska 5 105

4 radomska 2 40

5 ³om¿yñska — —

6 lubelska 1 18

7 siedlecka 1 18

8 piotrkowska 3 47

9 kielecka 2 32

Razem 16 318

�ród³o: „Dru¿yna”, 1919 nr 47/48, s. 8.

W latach dwudziestych XX wieku nast¹pi³ wzrost kó³ oraz liczby m³odzie¿y
CZMW uczestnicz¹cej w zajêciach wychowania fizycznego i sportu. W 1919 r.
by³o 5 zespo³ów wychowania fizycznego i 111 æwicz¹cych osób; w 1920 r. by³o 19
zespo³ów wychowania fizycznego i 316 osób æwicz¹cych, 78 KMW przeprowa-
dzi³o 731 razy gry i zabawy ruchowe, w których uczestniczy³o 3550 osób7.
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4 „Nasza Dru¿yna”, 1921 nr 25 – 26, s. 9; „M³oda Polska”, 1921 nr 13 – 14, s. 25 – 26.
5 „Nasza Dru¿yna”, 1921 nr 30, s. 15 – 16.
6 „Dru¿yna”, 1919 nr 47 – 48, s. 7 – 8.
7 Sprawozdanie Centralnego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej przy Centralnym Zwi¹zku Kó³ek Rolni-

czych za rok 1920. „Nasza Dru¿yna”, 1921 nr 34, s. 8.



W sprawozdaniu CZMW za 1923 r., na 191 KMW, które nades³a³y sprawozda-
nia, w 38 Ko³ach istnia³y zespo³y sportowo-gimnastyczne, sk³adaj¹ce siê z 658
osób, które odby³y 514 razy æwiczenia fizyczne8. Spoœród KMW, prowadz¹cych
sekcje sportowe, 21 posiada³o dru¿yny pi³ki no¿nej. W komentarzu do sprawozda-
nia czytamy: „Do warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi sportu na wsi mo¿na by za-
liczyæ spory procent m³odzie¿y wracaj¹cej z wojska, dla której ju¿ sprawa sportu
nie jest obca, oraz obecnoœæ przy ka¿dej PKU oficerów przysposobienia rezerw,
którzy i w tym zakresie zawsze mog¹ nieœæ pomoc instruktorsk¹. Istnieje jednak¿e
jeden warunek konieczny dla rozwoju sportu — to posiadanie mo¿liwego boiska.
Tymczasem na wsi pomimo rozleg³ych ³anów, pól i ³¹k skrawka placu trudno zna-
leŸæ. [...] Bez boiska sportowego trudno myœleæ o rozwoju sportu. Najpierw trzeba
walkê stoczyæ o skrawek ziemi na boisko”9.

W 1925 r. na ogóln¹ liczbê 447 kó³ 92 posiada³y zespo³y sportowo-gimnas-
tyczne, a liczba czynnych zawodników wynosi³a wówczas 1654 osoby10 (w tabeli
13 przedstawiono iloœæ sekcji i cz³onków CZMW uczestnicz¹cych w zajêciach
wychowania fizycznego w latach 1919 – 1922). Zespo³y wychowania fizycznego
odby³y 1863 zajêcia z zakresu aktywnoœci fizycznej. Ponadto spoœród 92 zespo³ów
sportowo-gimnastycznych 53 prowadzi³y jednoczeœnie æwiczenia przysposobie-
nia wojskowego. Kurs przysposobienia wojskowego ukoñczy³o 341 cz³onków
CZMW11.

Tabela 13. Liczba zespo³ów i cz³onków CZMW uczestnicz¹cych w wychowaniu fizycz-
nym w latach 1919 – 1922

Lata

Liczba kó³ i m³odzie¿y
CZMW

Zespo³y i cz³onkowie uczestnicz¹cy w zajêciach wycho-
wania fizycznego

Liczba kó³ Cz³onkowie
Zespo³y wychowania

fizycznego
Osoby uczestnicz¹ce

w wychowaniu fizycznym

1919 470 20 000 5 111

1920 616 30 000 19 316

1921 960 50 000 40 712

1922 1358 65 000 46 790

�ród³o: „Siew”, 1923 nr 24, s. 21.

W sprawozdaniu Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej za 1925 r. w rozdziale „Wycho-
wanie fizyczne” czytamy m.in.: „Jest to nowy dzia³ pracy zbiorowej, który œwie¿o
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8 „Siew”, 1924 nr 24 – 25, s. 19 – 20.
9 Tam¿e.

10 Sprawozdanie Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej za rok 1925. Warszawa 1925, s. 49; „M³oda Polska”,
1920 nr 4, s. 2 – 3; M. S³oniewski, Wychowanie i sport w dzia³alnoœci polskich organizacji..., s. 91.

11 Sprawozdanie Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej za rok 1925. Warszawa 1925, s. 49.



zacz¹³ siê stawaæ bardziej powszechniejszym dopiero w 1924 roku i w okresie spra-
wozdawczym. W porównaniu z 1924 rokiem daje siê zauwa¿yæ du¿y postêp — po-
mimo to sprawa wyrabiania w sobie sprawnoœci cielesnej nie zyska³a jeszcze w pra-
cach zbiorowych nale¿ytego stanowiska w porównaniu z innymi pracami. [...] W tej
chwili sport na wsi bywa uprawiany na goœciñcach (biegi, skoki, rzuty oszczepem
i dyskiem) lub na pastwiskach gromadzkich, które nie w ka¿dej jednak wsi siê znaj-
duj¹ i je¿eli siê znajduj¹, to najczêœciej poza wsi¹”12. Autor sprawozdania zwróci³
równie¿ uwagê na utrudnienia i przeszkody, które nie pozwala³y na szersz¹ dzia³al-
noœæ w zakresie wychowania fizycznego i sportu. Otó¿ oprócz braku obiektów
i urz¹dzeñ sportowych, „przyczyn tych jednak jest o wiele wiêcej, takich chocia¿by
tylko jak na przyk³ad: brak pomocy instrukcyjnych czy to w postaci ¿ywego
cz³owieka — instruktora, czy te¿ s³owa drukowanego ujmuj¹cego sport ze stanowis-
ka warunków wiejskich; brak specjalnych kursów instruktorskich, które by stwa-
rza³y kadry kierowników zespo³ów sportowych w Ko³ach”13.

W programie rozwoju aktywnoœci fizycznej CZMW zwróci³ tak¿e uwagê na
przysposobienie wojskowe, wspó³pracuj¹c w tym zakresie z w³adzami wojskowy-
mi, „[...] obok wychowania fizycznego, postawiliœmy w swym programie pracy
i przysposobienie wojskowe. Z tym jednak zastrze¿eniem, ¿e wychowanie fizyczne,
poprzez które jednostka zyskuje bardzo wiele dla zdrowia, cia³a i ducha, uwa¿amy
za œciœle programowy dzia³ naszej pracy, który we w³asnym zakresie organizujemy
i którym sami bezpoœrednio kierujemy. Przysposobienie wojskowe, które drog¹ spe-
cjalnych æwiczeñ sprawnoœæ cielesn¹ uzupe³nia i przystosowuje do celów obrony
granic, [...] znajduje siê w naszym programie pracy jako zjawisko, z którym wspó³-
dzia³amy oraz dla którego na terenie wiejskim poprzez organizowanie wychowania
fizycznego przygotowujemy ramy organizacyjne i warunki jego rozwoju. Stronê fa-
chow¹ pozostawiamy w³adzom wojskowym i specjalnym organizacjom o charakte-
rze wojskowo-strzeleckim”14. KMW w zakresie przysposobienia wojskowego
otrzymywa³y pomoc w³adz wojskowych (przyk³adem mo¿e byæ uczestnictwo
cz³onków KMW w kursach pw), m.in. Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej Województwa
Lubelskiego otrzymywa³ pomoc ze strony DOK nr II15.

Na ³amach „Siewu” ukazywa³y siê materia³y pe³ni¹ce rolê informacyjn¹ i dy-
daktyczn¹ w zakresie przysposobienia wojskowego, m.in. w numerze 14 z 1924 r.
ukaza³ siê artyku³ nt. W sprawie przysposobienia wojskowego16.
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12 Tam¿e, s. 48.
13 Tam¿e. Autorem Sprawozdania Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej za rok 1925 by³ Józef Nieæko —

kierownik CZMW „Siew”.
14 Tam¿e, s. 93.
15 Archiwum Zak³adu Historii Ruchu Ludowego przy Polskim Stronnictwie Ludowym w Warsza-

wie (cyt. AZHRL), Ludowy Ruch M³odzie¿owy Przedwojenny przed 1939 r. (cyt. LRM), sygn.
RM/I – 9, Sprawozdanie Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej Województwa Lubelskiego za rok 1926
z uwagami o latach 1921 – 1926 oraz obrazami z pracy kó³ i okrêgów, s. 18.

16 „Siew”, 1924 nr 14, s. 9 – 10; 1924 nr 17, s. 8; 1926 nr 13, s. 11; 1926 nr 22, s. 14. Wojewódzki
ZMW w Lublinie wys³a³ na kurs instrukcyjny — wojskowy — w 1925 r. 29 osób.



Praca w zakresie przysposobienia wojskowego by³a realizowana w CZMW.
Przyk³adem mo¿e byæ praca oficera instrukcyjnego por. Studziñskiego na terenie
powiatów miñskomazowieckiego i Radzymin17. Oddzia³y przysposobienia woj-
skowego na tym terenie w 70% sk³ada³y siê z m³odzie¿y wiejskiej. CZMW by³ or-
ganizacj¹ uprawnion¹ do prowadzenia prac pw18.

W³adze CZMW przyk³ada³y du¿¹ wagê do wychowania fizycznego i sportu
i jednoczeœnie mia³y œwiadomoœæ trudnoœci w zakresie realizacji tych dziedzin
w œrodowisku wiejskim. W po³owie lat dwudziestych okresu miêdzywojennego
podjêto dzia³ania, zmierzaj¹ce do rozwoju i popularyzacji aktywnoœci fizycznej
w œrodowisku wiejskim. CZMW utworzy³ sk³adnicê przyborów sportowych, któ-
rej zadaniem by³o dostarczanie ko³om przedmiotów sportowych na dogodnych
warunkach finansowych, kolportowano wydawnictwa instrukcyjne z dziedziny
wychowania fizycznego. Ponadto do programu kursów organizowanych przez
CZMW wprowadzono zajêcia z zakresu teorii i praktyki wychowania fizycznego
i przysposobienia wojskowego; kurs instruktorski z zakresu strzelectwa ukoñczy³y
2 osoby. Pod wp³ywem propagandy, prowadzonej na ³amach „Siewu”, na kursach
oœwiatowych i na zjazdach organizacyjno-programowych, przedstawiciele
CZMW brali udzia³ w obozach i kursach przysposobienia wojskowego. W ten spo-
sób ko³a m³odzie¿y wiejskiej pozyskiwa³y osoby do prowadzenia zespo³ów spor-
towych. Prowadzono tak¿e przygotowania do utworzenia komisji wychowania fi-
zycznego, a nastêpnie referatu wychowania fizycznego19. W³adze CZMW, jak
równie¿ zwi¹zki wojewódzkie apelowa³y i stara³y siê upowszechniæ w KMW ma-
teria³y metodyczno-teoretyczne do realizacji wf i sportu oraz kompletowaæ sprzêt
sportowy. Instruktoriat Wychowania Fizycznego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej
województwa lubelskiego by³ zdania, ¿e w ka¿dej sekcji wf i sportu „winny byæ
niezbêdne podrêczniki, które bardzo u³atwi¹ pracê: Kurletto — Gry sportowe, Ba-
ran — Lekka atletyka, Gry ruchowe dla wojska, W. Sikorski — Boiska; staraæ siê
w sekcjach skompletowaæ sprzêt sportowy [...]: pi³ka rêczna, kosze do koszyków-
ki, dysk, kula, oszczep, stojaki do skoków, pi³ki do palanta”20. Przy CZMW ist-
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17 „Siew”, 1926 nr 11, s. 10 – 11.
18 APPT, WPPT, sygn. 456, Pismo PKWFiPW w Radomsku z dnia 3.09.1926 r., b. pag.
19 Sprawozdanie Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej za 1925 rok. Warszawa 1925, s. 93 – 94. Organem

prasowym CZMW „Siew” by³o czasopismo „Siew”, wydawane w Warszawie w latach 1922 –
1934; zob. te¿ S. Stêpieñ: Prasa ludowa w Polsce. Zarys historyczny. Warszawa 1984, s. 165 –
167. W programie kursów 10 – 14-dniowych dla pracowników w ko³ach w zakresie wychowania
fizycznego i przysposobienia wojskowego uwzglêdniono: cele i zadania wychowani fizycznego;
organizacjê wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego w Polsce; gry i zabawy ru-
chowe w sali i na wolnym powietrzu; sport i gimnastykê.

20 AZHRL, LRM, sygn. RM/I – 10, Komunikat Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej województwa lubel-
skiego, Lublin luty 1928, s. 11; Komunikat Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej województwa lubel-
skiego, Lublin listopad 1928, s. 18. W Ÿród³ach s¹ wymieniane inne podrêczniki: L. Lutyk: Gim-
nastyka jako przygotowanie do sportu; Starzyñski, Olendzki, Kinder: Gry sportowe; Sikorski:
Kwadrant, pi³ka lataj¹ca i koszykowa.



nia³a sk³adnica przyborów sportowych i wydawnictw sportowych21. KMW, które
by³y zarejestrowane w Centrali CZMW, mog³y zakupiæ przybory sportowe w sys-
temie ratalnym.

W pierwszym okresie dzia³alnoœci wa¿nym czynnikiem dla rozwoju wf
i sportu by³a realizacja kursów wf i sportu oraz obecnoœæ dziedzin wf i sportu na in-
nych kursach, organizowanych przez CZMW.

W latach 1919 – 1920 na ³amach czasopisma „Dru¿yna” publikowano arty-
ku³y, materia³y i informacje o maj¹cych siê odbyæ lub ju¿ odbytych kursach, m.in.
o kursach gimnastycznych, kursach dla kierowników kó³, kursach dla kierowni-
ków teatralnych, kursach ogólnokszta³c¹cych i innych22. W zakresie dwutygo-
dniowych kursów dla kierowników KMW przewidziano wyk³ady nt. pracy sekcji
sportowej oraz praktyczne æwiczenia gier i zabaw ruchowych oraz wycieczki23.
Kursy dla kierowników kó³ organizowa³a nie tylko centrala CZMW, ale tak¿e po-
szczególne zwi¹zki wojewódzkie i powiatowe, m.in. w dniach 12 – 16 maja
1921 r. kurs dla kierowników kó³ odby³ siê w Wilnie; w styczniu 1927 r. mia³ od-
byæ siê kurs dla kierowników kó³ w województwie lubelskim24.

W okresie od 1 do 15 grudnia 1921 r. w Warszawie zorganizowano kurs dla
pracowników okrêgowych ZMW25. Jednym z tematów kursu by³o wychowanie fi-
zyczne w Ko³ach M³odzie¿y Wiejskiej. W ramach zajêæ popo³udniowych kursanci
realizowali gimnastykê, gry i zabawy ruchowe. Zajêcia te prowadzili instruktorzy
Zwi¹zku M³odzie¿y Chrzeœcijañskiej w Polsce. Kursy dla pracowników w KMW
organizowano w latach nastêpnych26. W programach tych kursów przewa¿nie kil-
ka lub kilkanaœcie godzin przeznaczano na teoriê i praktykê wf i sportu27. W kursie
przeprowadzonym w dniach 25 stycznia – 8 lutego 1925 r. na wychowanie fizycz-
ne przypad³o 16 godzin zajêæ, na przysposobienie wojskowe — 1 godz. i szko³ê
strzelca — 6 godz., higienê — 1 godz.28

W marcu 1922 r. w Lublinie odby³ siê kurs kulturalno-oœwiatowy dla przed-
stawicieli KMW z terenu województwa lubelskiego29. W latach 1919 – 1922 prze-
prowadzono 5 kursów (104 s³uchaczy) przygotowanych przez centralê CZMW
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21 AZHRL, LRM, sygn. RM/I – 1, Sk³adnica Przyborów Sportowych Zwi¹zku M³odzie¿y Wiej-
skiej, s. 52.

22 „Dru¿yna”, 1919 nr 33, s. 1 – 3, 1919 nr 47 – 48, s. 13; 1920 nr 4, s. 10 – 12; 1920 nr 5, s. 7 – 8.
23 „Dru¿yna”, 1919 nr 40, s. 8 – 9.
24 AZHRL, LRM, sygn. RM/I – 10, Komunikat Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej województwa lubel-

skiego, Lublin 15 grudnia 1926, s. 3; „Siew”, 1922 nr 4, s. 62. W programie kursu przewidziano
gimnastykê.

25 „Nasza Dru¿yna”, 1921 nr 43, s. 8; „Siew”, 1922 nr 1, s. 10 – 12. Jak informuje „Siew”, w nume-
rze 24 z 17.06.1923 r. w programie kursów by³o oko³o 6 godzin wyk³adów z zakresu wychowa-
nia fizycznego.

26 „Siew”, 1925 nr 7, s. 9; 1926 nr 22, s. 14. Kurs dla kierowników KMW zorganizowany zosta³
w Krasnymstawie, w dniach 27 – 31 grudnia 1924 r. i Lublinie w grudniu 1925 r.

27 „Siew”, 1925 nr 2, s. 7 – 8.
28 „Siew”, 1925 nr 10, s. 8.
29 „Siew”, 1922 nr 16, s. 14.



i 49 kursów (905 s³uchaczy) przygotowanych przez okrêgowe i wojewódzkie
ZMW30.

M³odzie¿ wiejska nale¿¹ca do Zwi¹zku uczestniczy³a w kursach instruktor-
skich wychowania fizycznego. Pierwszy kurs wychowania fizycznego dla 40 osób
odby³ siê w Centralnej Szkole Wojskowej Gimnastyki i Sportów (CSWGiS) w Po-
znaniu w paŸdzierniku i listopadzie 1926 r.31 Program kursu obejmowa³ czêœæ teo-
retyczn¹ i praktyczn¹, m.in. gimnastykê, sporty, gry i zabawy sportowe, sêdziowa-
nie na zawodach oraz kurs budowy strzelnic ma³okalibrowych. W kursie wziêli
udzia³ cz³onkowie CZMW z powiatów: augustowskiego, bêdziñskiego, bia³ostoc-
kiego, Bielska Podlaskiego, garwoliñskiego, grodzieñskiego, koniñskiego, kras-
nostawskiego, lidzkiego, lubartowskiego, ³owickiego, opatowskiego (wojewódz-
two kieleckie), Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrów Mazowiecka, pu³awskiego, so-
kólskiego, sandomierskiego i siedleckiego32. Kursy wychowania fizycznego dla
cz³onków CZMW realizowane by³y w latach 1927 – 192833.

W dniach 1 – 15 lutego 1928 r. odby³ siê w Warszawie kurs wf dla instruktorów
wojewódzkich ZMW34. Na kurs przedstawicieli przys³a³y nastêpuj¹ce wojewódzkie
ZMW: Bia³ystok, Brzeœæ n. Bugiem, Kielce, Lublin, Lwów, £ódŸ, Nowogródek, Po-
morze, Warszawa i Wo³yñ. Program kursu wf przewidywa³ wyk³ady i æwiczenia wf.
Codziennie realizowano 9 godzin zajêæ dydaktycznych. Kandydaci chc¹cy wzi¹æ
udzia³ w kursach wf, organizowanych przez CZMW musieli spe³niæ pewne warunki:
musieli posiadaæ dobry stan zdrowia, odznaczaæ siê sprawnoœci¹ fizyczn¹, mieæ
ukoñczony 18 rok ¿ycia, posiadaæ zdolnoœci organizacyjne35.

CZMW, korzystaj¹c z pomocy PUWFiPW, planowa³ w 1928 r. przeprowa-
dzenie (w terminie od po³owy maja do po³owy czerwca) obozów wf, w których
uczestniczy³oby 200 osób oraz czterotygodniowego kursu wf dla 50 uczestni-
ków36. Planowane obozy i kurs wf nie odby³y siê. Instruktoriat Wychowania Fi-
zycznego przy CZMW zaleci³, aby m³odzie¿ wiejska by³a kierowana przez ofice-
rów instrukcyjnych na obozy wf, organizowane przez PUWFiPW w poszczegól-
nych DOK37.

Z inicjatywy wojewódzkich ZMW organizowano dwudniowe kursy wf.
W województwie lubelskim kursy takie przeprowadzono w nastêpuj¹cych powia-
tach: janowskim, lubelskim i radzyñskim38. W programach kursów dwudniowych
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37 „Siew”, 1928 nr 21, s. 13.
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skim.



wf umieszczono wyk³ady i zajêcia nt.: znaczenie wf w kole; rodzaje sportów; hi-
giena sportu i ¿ycia codziennego: organizacja sekcji sportowej w kole; gry rucho-
we; gry sportowe; lekkoatletyka. Kursy dwudniowe wf zawiera³y podstawy pracy
wf i sportu w KMW.

Przy zarz¹dzie CZMW powo³ano cztery komisje: oœwiatow¹, kulturaln¹,
roln¹ i wychowania fizycznego. W sk³ad tej ostatniej komisji wchodzili: Leon
Lutyk, A. Mi³obêdzki, Ignacy Mularek, Adam Zieliñski. Osob¹ odpowie-
dzialn¹ za kontakty CZMW w obrêbie prac wychowania fizycznego i przyspo-
sobienia wojskowego z innymi organizacjami i towarzystwami zosta³ Adam
Zieliñski.

Komisja Wychowania Fizycznego wysunê³a na obraduj¹cym w Warszawie
w dniach 27 – 28 czerwca 1926 r. Walnym ZjeŸdzie CZMW m.in. nastêpuj¹ce
wnioski: „Zjazd poleca Centrali ZMW oraz innym kierowniczym organom
zaj¹æ siê organizacj¹ kursów instruktorskich w Centrali, w województwach
i okrêgach dla przygotowania instruktorów wychowania fizycznego w Ko³ach
M³odzie¿y; Zjazd poleca, aby ka¿de Ko³o wys³a³o na powy¿sze kursy przy-
najmniej jednego cz³onka w ci¹gu roku; Zjazd poleca Ko³om przedsiêwzi¹æ
starania o place do æwiczeñ sportowych, które nale¿y urz¹dziæ wed³ug planu
jako boiska; poleca siê Województwom i Okrêgom poczyniæ starania celem za-
anga¿owania specjalnych referentów sportowych, którzy kierowaliby pracami
wychowania fizycznego na terenie tych Województw i Okrêgów; Zjazd wyra¿a
opiniê, ¿e Komisja Wychowania Fizycznego winna rozporz¹dzaæ samodzielnie
pod kontrol¹ Prezydium CZMW funduszem przeznaczonym na wychowanie fi-
zyczne [...]; Zjazd poleca Zarz¹dowi G³ównemu poczyniæ starania celem wy-
dania broszury, zawieraj¹cej zbiór gier ruchowych i zabaw sportowych, najbar-
dziej odpowiednich dla Kó³ M³odzie¿y; Zjazd ¿¹da od redakcji «Siewu» pro-
wadzenia sta³ego dzia³u sportowego; Wzywa siê Ko³a M³odzie¿y do urz¹dza-
nia we wsiach strzelnic broni ma³okalibrowej, do których mia³by dostêp ogó³
mieszkañców wsi”39. Wnioski i postulaty Komisji Wychowania Fizycznego
przygotowane zosta³y sumiennie i solidnie. Problem polega³ na tym, ¿e nie
wszystkie wnioski mo¿na by³o wprowadziæ do praktyki od razu, np. budowa
boisk sportowych czy strzelnic ma³okalibrowych.

Komisje Wychowania Fizycznego powo³ywano przy wojewódzkich i powia-
towych Zwi¹zkach M³odzie¿y Wiejskiej, m.in. w pracach Komisji Wychowania
Fizycznego Pu³awskiego Powiatowego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej uczestni-
czyli: Kukliñski, Michalec i Werner40. W grudniu 1926 r. zosta³ zatwierdzony re-
gulamin Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej Województwa Lubelskiego. Regulamin
uwzglêdnia³ powo³anie Komisji Wychowania Fizycznego, w sk³ad której weszli:
Kazimierz Grochowski — przewodnicz¹cy, Stanis³aw Sikorski — sekretarz,
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mjr H. Zins, por. Z. Nowosielska, por. E. Nowosielski41. KMW w województwie
lubelskim mia³y z³o¿yæ do Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej Województwa Lubel-
skiego informacje dotycz¹ce, jaki rodzaj sportu jest uprawiany w kole, ilu cz³on-
ków zajmuje siê sportem, kto prowadzi zespó³ wf i sportu i jakie s¹ rezultaty prac
w tych dziedzinach42.

W powiecie opatowskim (województwo kieleckie) przewodnicz¹cym Komi-
sji Wychowania Fizycznego zosta³ W³adys³aw Soja43. Jak podaje „Siew”, z jego
inicjatywy utworzono w KMW powiatu opatowskiego „12 sekcji sportowych mê-
skich i 12 sekcji sportowych ¿eñskich”44.

W 1926 r. zosta³ utworzony w CZMW Instruktoriat Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego, na czele którego stan¹³ Adam Mi³obêdzki45.
Œwiadczy³o to o wzroœcie rangi wychowania fizycznego i sportu w dzia³alnoœci
Zwi¹zku. Pocz¹wszy od 1927 r., powo³ywano instruktorów wychowania fizyczne-
go przy wojewódzkich ZMW. Jak podaje redakcja „Siewu” w numerze 22 z 1928 r.,
„wszystkie województwa zosta³y obsadzone” instruktorami wychowania fizycz-
nego46. Pierwszym instruktorem zosta³ Florian Wardas, obejmuj¹c stanowisko in-
struktora wychowania fizycznego w województwie warszawskim47. F. Wardas
7 paŸdziernika 1927 r. by³ kierownikiem zawodów lekkoatletycznych w £owiczu,
zorganizowanych przez okrêgowy ZMW48. 1 listopada 1928 r. funkcjê instruktora
wf w województwie warszawskim CZMW, w miejsce F. Wardasa, obj¹³ Stanis³aw
Lipiñski49. W innych wojewódzkich Zwi¹zkach M³odzie¿y Wiejskiej CZMW
funkcjê instruktora pe³nili m.in.: Bia³ystok — M. Ludertowicz, Lublin — Józef
Ciszek, Wilno — Tuchañski, a nastêpnie Jerzy Suchañski.

W 1926 r. zosta³ ustalony przez Komisjê Wychowania Fizycznego strój spor-
towy CZMW. Jak pisz¹ S. Paw³owski i A. Zieliñski, „[...] dla ch³opców sk³ada³ siê
z zielonych spodenek z ¿ó³tym lampasem u do³u oraz bia³ej trykotowej koszulki ze
znakiem Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej na piersiach. Kostium dla dziewcz¹t
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47 „Siew”, 1927 nr 42, s. 10.
48 Tam¿e.
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nego, cz³onkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Zwi¹zku Lekkoatletyki i Polskiego Zwi¹zku
P³ywackiego.



sk³ada³ siê z zielonej, plisowanej spódniczki, krótkiej do kolan, z ¿ó³tym lampa-
sem u do³u i krótkich zielonych spodenek pod spodem oraz bia³ej bluzki z krótkimi
rêkawami, z haftem na ko³nierzu i na zakoñczeniu rêkawów oraz znakiem ZMW
na piersi”50. Leon Lutyk pisze: „Gdy mamy ju¿ kostium Zwi¹zkowy, ³atwiej bê-
dzie przezwyciê¿yæ ten fa³szywy wstyd — nosimy mundur przepisany przez wy¿-
sze w³adze organizacji i koniec! Uwolni nas to od oczekiwania na to, ¿e ktoœ odwa-
¿y siê zrobiæ pocz¹tek — ten pocz¹tek zrobi³a Komisja Wychowania Fizycznego,
wprowadzaj¹c strój sportowy”51.

W marcu 1927 r. odby³a siê w Warszawie konferencja wychowania fizyczne-
go CZMW52. W trakcie konferencji wyg³oszono dwa referaty. Pierwszym prele-
gentem by³ Adam Mi³obêdzki, którego odczyt dotyczy³ wychowania fizycznego
na wsi (szczególnie w aspekcie dzia³alnoœci CZMW), natomiast wyst¹pienie
Szyszko-Bohusza dotyczy³o prowadzenia ruchu sportowego na wsi. Adam Mi-
³obêdzki zwróci³ uwagê na trudnoœci, z jakimi boryka³y siê ko³a m³odzie¿y wiej-
skiej w pracy wychowania fizycznego, m.in. brak kadry instruktorskiej, brak bo-
isk, sal i przyrz¹dów sportowych, zajêcie m³odzie¿y wiejskiej prac¹ na roli w okre-
sie najbardziej odpowiednim na sport. W tym okresie, zdaniem A. Mi³obêdzkiego,
„prace wychowania fizycznego przybieraj¹ coraz ¿ywszy charakter, zw³aszcza na
terenie powiatów: bia³ostockiego, opatowskiego, piñczowskiego; województw:
³ódzkiego i lubelskiego i na Wo³yniu”53. Po wys³uchaniu referatów i dyskusji,
uczestnicy konferencji wyst¹pili m.in. z nastêpuj¹cymi wnioskami:
„1. Przy wszystkich Wojewódzkich i Powiatowych ZMW winny byæ zorganizo-

wane komisje wychowania fizycznego;
2. Æwiczenia fizyczne powinny byæ obowi¹zkowe dla wszystkich cz³onków ZMW;
3. Przy urz¹dzaniu kursów nale¿y zwracaæ uwagê, aby czas przeznaczony na wy-

chowanie fizyczne by³ wykorzystywany przede wszystkim na zajêcia prak-
tyczne. W wyk³adach zaœ, którym powinna byæ poœwiêcona tylko nieznaczna
czêœæ czasu, uwzglêdniaæ bardziej znaczenie wychowawcze sportu i jego stro-
nê moraln¹;

4. Na wszelkich kursach uwzglêdniaæ mo¿liwie obszernie wychowanie fizyczne
przez: codzienn¹ lekcjê systematycznie prowadzonej gimnastyki, codzienn¹
lekcjê gier i zabaw ruchowych oraz lekkiej atletyki, cykl wyk³adów o wycho-
waniu fizycznym”54.
Komisja Wychowania Fizycznego, obraduj¹ca w Warszawie, zwróci³a uwagê

na fakt, i¿ w terenie poszczególne KMW prowadz¹ dzia³alnoœæ w zakresie wf
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i sportu, natomiast w³adze wojewódzkie i okrêgowe ZMW nie zadaj¹ sobie wiele
trudu, aby skorzystaæ z informacji o zamierzeniach centrali CZMW55.

Spostrze¿enia Komisji Wychowania Fizycznego by³y s³uszne. W poszczegól-
nych powiatach i województwach zwiêksza³a siê iloœæ sekcji wf i sportu w KMW,
np. w powiecie lubelskim, wed³ug sprawozdania ze Zjazdu OZMW, w 1927 r. a¿ 50
KMW prowadzi³o sekcjê sportow¹56. Liczba tych kó³ wydaje siê przesadzona —
w 1926 r. w województwie lubelskim 40 KMW prowadzi³o sekcjê wf i sportu: w po-
wiecie lubelskim 4; w powiecie krasnostawskim — 6; w powiecie pu³awskim — 7
(KMW odby³y 64 razy æwiczenia gimnastyczne, 20 cz³onków uczestniczy³o w kur-
sach wf i pw; w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 1927 r. do 1 kwietnia 1928 r.
by³y 4 zespo³y sportowe licz¹ce 100 osób, odbyto 17 razy æwiczenia, z przyborów
sportowych ko³a posiada³y 4 pi³ki no¿ne, krykiet, dysk, przybory do koszykówki
i „ko³obieg”); w powiecie garwoliñskim — 4; w powiecie lubartowskim — 5; w po-
wiecie janowskim — 4; w powiecie zamojskim — 1; w powiecie hrubieszowskim
— 1; w powiecie w³odawskim — 2; w powiecie radzyñskim — 2; w powiecie sied-
leckim — 3; w innych powiatach — 157. W 1928 r. iloœæ KMW prowadz¹cych sekcje
sportowe w województwie lubelskim zmniejszy³a siê do 2858.

Przy CZMW powo³ano 21 paŸdziernika 1927 r. Komisjê Krajoznawcz¹59. Ce-
lem i zadaniem komisji mia³o byæ uporz¹dkowanie dzia³alnoœci w zakresie krajo-
znawstwa w CZMW, opracowanie programu krajoznawstwa oraz nadanie im
w³aœciwego kierunku. W sk³ad Komisji Krajoznawczej weszli: Danysz-Fleszaro-
wa — przewodnicz¹ca i Adam Zieliñski — sekretarz.

Obraduj¹cy w Warszawie w czerwcu 1928 r. IX Walny Zjazd CZMW podj¹³
uchwa³y w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego:
„1. Walny Zjazd wzywa te wszystkie ko³a, które dot¹d prac wychowania fizycznego
nie prowadz¹ do natychmiastowego ich rozpoczêcia; 2. Walny Zjazd wzywa sekcje
wychowania fizycznego w ko³ach m³odzie¿y wiejskiej do intensywniejszego zajêcia
siê pracami przysposobienia wojskowego; 3. Zjazd wzywa Zarz¹dy Wojewódzkie
i Powiatowe ZMW do intensywnego poparcia prac wychowania fizycznego i przy-
sposobienia wojskowego na w³asnych terenach”60. Powy¿sze uchwa³y Walnego
Zjazdu œwiadczy³y o wa¿nej roli aktywnoœci fizycznej w dzia³alnoœci organizacji.
Stwarza³y mo¿liwoœci do rozwoju tej dziedziny wœród m³odzie¿y wiejskiej.
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Dzia³acze CZMW wielokrotnie podnosili problem tworzenia sekcji i dru¿yn
sportowych w KMW. Micha³ Cis na ³amach czerwcowego wydania „Naszej Dru-
¿yny” z 1921 r. pisa³: „Sport powinien byæ uprawiany przez wszystkich, w pierw-
szym rzêdzie powinien zaj¹æ naczelne stanowisko w Ko³ach M³odzie¿y Wiejskiej.
[...] Powinniœmy bardzo energicznie zakrz¹tn¹æ siê ko³o stworzenia dru¿yn sporto-
wych w Ko³ach M³odzie¿y Wiejskiej”61. Adam Mi³obêdzki w taki sposób zachêca³
m³odzie¿ wiejsk¹ do uprawiania sportu: „W sporcie zyskacie bardzo silnego
sprzymierzeñca Waszych poczynañ. U³atwicie sobie zadanie scementowania or-
ganizacji, je¿eli cz³onków Ko³a, niejednokrotnie nudz¹cych siê na zebraniu wy-
prowadzicie na boisko”62. W momencie powstania sekcji sportowej przy KMW
nale¿a³o j¹ zg³osiæ do centrali CZMW63.

W pocz¹tkach lat dwudziestych XX wieku znajdujemy informacje dotycz¹ce
tworzenia przy KMW pierwszych Ludowych Klubów Sportowych (LKS). Przy
pomocy Zwi¹zku Polskich Zwi¹zków Sportowych (ZPZS) i staraniem CZMW zo-
sta³ utworzony w 1922 r. Nadwieprzañski LKS64. Nadwieprzañski LKS sk³ada³ siê
z cz³onków KMW w Rykach. Przewidywano wst¹pienie do LKS sekcji sporto-
wych przy KMW w D¹biu, Niwie Babickiej, Rossoszy i Sarnach65. Nadwieprzañ-
ski LKS by³ cz³onkiem ZPZS i w roku 1922 zorganizowa³ dwa razy zawody lekko-
atletyczne i raz zawody p³ywackie. Projektowano utworzenie dwóch dalszych
LKS. Pierwszy z nich obejmowa³by sekcje sportowe KMW w Dr¹¿gowie, Sobie-
szynie i U³ê¿u, drugi natomiast sekcje sportowe KMW w Bobrownikach, Dêblinie
i Stê¿ycy66. 3 czerwca 1922 r. mia³y zostaæ rozegrane „Ludowe Zawody Sporto-
we”, sk³adaj¹ce siê z konkurencji lekkoatletycznych i p³ywackich.

Doœæ silna sekcja sportowa dzia³a³a przy KMW w Milanowie67. Posiada³a
dru¿ynê pi³ki no¿nej i lekkoatletyki. Sekcja sportowa KMW w Milanowie nie tyl-
ko rywalizowa³a z m³odzie¿¹ wiejsk¹, lecz tak¿e rozgrywa³a zawody sportowe
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z innymi dru¿ynami, m.in. 26 kwietnia 1924 r. odby³ siê mecz pi³ki no¿nej KMW
w Milanowie z reprezentacj¹ Szko³y Rzemieœlniczej w Lublinie; 8 grudnia 1924 r.
strzelcy KMW w Milanowie rywalizowali ze sportowcami Zwi¹zku Strzeleckie-
go, Stra¿y Po¿arnej i KMW z Woli Przew³ockiej o Mistrzostwo powiatu radzyñ-
skiego w strzelectwie68.

Sekcja sportowa KMW w Czêstocicach (pow. opatowski, województwo kie-
leckie) prowadzi³a dru¿yny: lekkoatletyki, p³ywania, kolarstwa i ³y¿wiarstwa69.
Odbywa³a æwiczenia 3 razy w tygodniu. Kierownikiem sekcji by³ Wincenty Woj-
ciechowski.

W celu popularyzacji ruchu sportowego wœród m³odzie¿y wiejskiej podczas
Walnego Zjazdu CZMW w Warszawie, w dniach 24 – 25 czerwca 1923 r. rozegra-
no zawody sportowe (lekkoatletyczne) pomiêdzy klubami: Warszawiank¹, Polo-
ni¹ Warszawa i po³¹czon¹ dru¿yn¹ sportow¹ Nadwieprzañskiego LKS i sportow-
ców Szko³y Rolniczej w Sobieszynie70. W rywalizacji sportowej lepsi okazali siê
sportowcy klubów z Warszawy. Sportowcom wiejskim uda³o siê zrealizowaæ cel
nadrzêdny, jakim by³a popularyzacja sportu wœród delegatów zjazdu.

Zapewne w celach popularyzacji aktywnoœci fizycznej CZMW podejmo-
wa³ jeszcze inne akcje, np. dla KMW, które zaprenumerowa³y na 1925 r. du¿¹
iloœæ czasopisma „Siew”, ufundowa³ sprzêt sportowy: 10 pi³ek no¿nych,
20 kompletów palanta i 2 pary ³y¿ew71. Ponadto centrala CZMW zwróci³a siê
na pocz¹tku 1926 r. o nadsy³anie przez KMW fotografii przedstawiaj¹cych
dzia³alnoœæ sportow¹72.

Wed³ug materia³ów Ÿród³owych, rozgrywki sportowe organizowano przy
okazji ró¿nych uroczystoœci wiejskich i organizacyjnych, np. do¿ynek, konkursów
rolniczych, wystaw rolniczych, zjazdów okrêgowych (powiatowych) ZMW,
„Œwiêta Wiosny”73.

KMW organizowa³y zawody sportowe z okazji uroczystoœci koœcielnych74.
KMW w Klewinowie, przy aprobacie Instruktoriatu Wychowania Fizycznego
CZMW w Bia³ymstoku, zorganizowa³o 10 kwietnia 1928 r. zawody sportowe
w trójboju lekkoatletycznym, w którym uczestniczy³y KMW w Bielach, Juchnow-
cu i Klewinowie. W zawodach wziê³o udzia³ 64 mê¿czyzn i 44 kobiety. W konku-
rencji dru¿ynowej zwyciê¿y³a dru¿yna KMW w Juchnowcu, przed Klewinowem
i Bielem. W województwie bia³ostockim wyró¿niaj¹cym siê w sporcie KMW by³y
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Klepacze. Na zawodach lekkoatletycznych w Barszczewie, rozegranych 20 maja
1928 r., KMW w Klepaczach okaza³o siê lepsze od KMW w Barszczewie75.

OZMW powiatu b³oñskiego urz¹dzi³ 29 sierpnia 1926 r. Rejonowe Zawody
Sportowe KMW w Nadarzynie w lekkoatletyce76. W zawodach wziê³y udzia³
KMW z Nadarzyna, Wolicy, Starej Wsi i Paroli.

29 maja 1927 r. rozegrane zosta³y zawody sportowe w Grodzisku Mazo-
wieckim w lekkoatletyce pomiêdzy KMW z Bronowa, Bacieczek, Chlewni,
Franciszkowa, Czubina, Huty ¯abiowolskiej i P³ochocina77. W ogólnej punkta-
cji zwyciê¿yli Maria Kowalewska (Franciszków) i Kazimierz Baraniak (Huta
¯abiowolska).

W KMW uprawiano sport strzelecki. W rozegranych w dniach 27 – 29 maja
1928 r. zawodach strzeleckich w Sarnach (województwo poleskie) dobre wyniki
osi¹gnêli strzelcy KMW w Klesowie78. Kazimierz Januszkiewicz w jednej z kon-
kurencji strzeleckich zaj¹³ II miejsce. W zawodach, oprócz m³odzie¿y wiejskiej,
udzia³ wziê³o 180 zawodników, reprezentuj¹cych wojsko, policjê, Zwi¹zek Strze-
lecki, CZMW, Hufce szkolne, TG „Sokó³” i Towarzystwa Myœliwskie.

Lekkoatleci CZMW udanie wystartowali na zawodach sportowych, przepro-
wadzonych z okazji „Do¿ynek Prezydenckich” w Spale 28 sierpnia 1927 r.79 Do
wyró¿niaj¹cych siê lekkoatletów na zawodach nale¿y zaliczyæ: Reginê Radwañ-
sk¹ (Franciszków), Irenê Kwiatkowsk¹ (Franciszków), Irenê Wertlównê (Retki-
nia), Stanis³awê Œciborkówn¹ (Bêdzelin), Stanis³awê Bobrówn¹ (Huta Stepañ-
ska), Kazimierza Rejnera (Skaradka), Stanis³awa Weinbergera (Czêstocice), Jana
Marchlewskiego (Bronów), Jana Cywka (Karcz), Stanis³awa Gomó³kê (Karcz),
Edwarda Ok³e (Ostromeczew), Paw³a Walickiego (Ostromeczew), Kazimierza
WoŸniakowskiego (Ostromeczew). W programie zawodów sportowych w Spale
rozegrano konkurencje lekkoatletyczne: bieg sztafetowy, bieg na dystansie 1000 m
mê¿czyzn, bieg na dystansie 200 m kobiet, skok wzwy¿ i rzut oszczepem80.
Oprócz zawodów lekkoatletycznych mia³y byæ przeprowadzone gry ruchowe
i sportowe oraz przygotowany wczeœniej pokaz gimnastyczny81.

Podobne zawody zosta³y przeprowadzone w Spale w 1928 r.82 Program zawo-
dów sportowych sk³ada³ siê z lekkoatletyki i gier sportowych. W biegu sztafeto-
wym (9 x 1000 m) zwyciê¿y³a dru¿yna Wojewódzkiego ZMW z Bia³egostoku;
w dwuboju lekkoatletycznym kobiet (skok w dal i bieg na dystansie 60 m) I miej-
sce zajê³a Ko³odczenko (Wojewódzki ZMW w Bia³ymstoku, II i III miejsce tak¿e
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przypad³o zawodniczkom CZMW); w trójboju lekkoatletycznym mê¿czyzn (skok
w dal, pchniêcie kul¹ i bieg na dystansie 100 m) I miejsce zaj¹³ Edward Lukhaus
(Wojewódzki ZMW w Bia³ymstoku), II miejsce zaj¹³ Prokopowicz (Wojewódzki
ZMW w Lublinie); w koszykówce mê¿czyzn II miejsce zajê³a dru¿yna Woje-
wódzkiego ZMW w Lublinie; w pi³ce siatkowej zwyciê¿y³ zespó³ Wojewódzkiego
ZMW w Bia³ymstoku83. Uzupe³nieniem zawodów by³ pokaz gimnastyczny, przy-
gotowany przez m³odzie¿ wiejsk¹ CZMW84. Z okazji „Do¿ynek Prezydenckich”,
KMW w Radomsku zorganizowa³o sztafetê kolarsk¹ z Radomska do Spa³y85. Za-
daniem kolarzy radomszczañskich by³o zawiezienie ¿yczeñ dla Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej — Ignacego Moœcickiego, od m³odzie¿y wiejskiej i Spó³dzielni
Handlowo-Rolniczej „Rolnik” w Radomsku.

Warto nadmieniæ, i¿ reprezentacje poszczególnych wojewódzkich ZMW
mia³y trudnoœci finansowe, zwi¹zane z przygotowaniem i uczestnictwem na zawo-
dach sportowych w Spale. Wojewódzki ZMW w £odzi zwróci³ siê o subwencjê do
Wydzia³u Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na zakup ubiorów i sprzêtu
sportowego oraz ulgi w przejazdach kolejowych86.

17 czerwca 1928 r. rozegrano po raz pierwszy w Lublinie, na stadionie sporto-
wym Wojskowego Klubu Sportowego (WKS) „Unia”, zawody sportowe CZMW
województwa lubelskiego. W zawodach wziê³o udzia³ 65 osób z piêciu powiatów:
Janów Lubelski, Lubartów, Lublin, Pu³awy, Radzyñ87. M³odzie¿ wiejska rywali-
zowa³a w lekkoatletyce, pi³ce rêcznej oraz pi³ce koszykowej88. W wieloboju lek-
koatletycznym mê¿czyzn zwyciê¿y³ H. WoŸniak (Ksiê¿omiesze) przed P. Chmie-
lewskim (Milanów) i S. Chmielewskim Milanów). W wieloboju lekkoatletycznym
kobiet najlepsz¹ okaza³a siê S. Szpilówna (Kopina), drugie miejsce zajê³a J. G³o-
sówna (Szko³a Rolnicza w Krasieninie), trzecie M. Maci¹szkówna (Milanów).
W grach sportowych, w pi³ce rêcznej mê¿czyzn zwyciê¿y³a dru¿yna KMW z Mi-
lanowa, natomiast w pi³ce koszykowej dziewcz¹t pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna
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z Pu³aw89. Zawody zosta³y zorganizowane g³ównie z inicjatywy Floriana Wardasa
oraz instruktora wychowania fizycznego ZMW Województwa Lubelskiego — Jó-
zefa Ciszka.

Wojewódzki ZMW w Lublinie zorganizowa³ 9 wrzeœnia 1928 r. bieg sztafeto-
wy na trasie Kurów – Pu³awy (16 km)90. W zawodach uczestniczyli zawodnicy
z KMW w Bnorowskim, Kurowie i P³onkach. Najlepsz¹ okaza³a siê dru¿yna
KMW w Bnorowskim, wyprzedzaj¹c P³onki i Kurów.

W województwie lubelskim w II po³owie 1928 r. KMW przeprowadzi³y sze-
reg zawodów sportowych na poziomie s¹siedzkim i rejonowym, m.in. w Me³gwi,
Milanowie, Uchaniach i Trzeszczanach (rywalizowano w lekkoatletyce i grach
sportowych)91.

Wojewódzkie zawody sportowe przeprowadzi³ tak¿e ZMW Ziemi Wileñ-
skiej. Zawody zosta³y rozegrane 8 wrzeœnia 1928 r. w Wilnie92. W zawodach strze-
leckich, w konkurencji indywidualnej zwyciê¿y³ Wiktor Cha³kowski (Kiwiszki),
natomiast w zawodach dru¿ynowych — KMW z Kiwiszek. W wyœcigu kolarskim,
rozegranym na trasie Antowil – Wilno (d³ugoœæ wyœcigu wynosi³a 15 km), I miej-
sce zaj¹³ Jan Mackiewicz, wyprzedzaj¹c Kazimierza Zawadzkiego i Juliana Mac-
kiewicza. W konkurencjach lekkoatletycznych, w trójboju mê¿czyzn zwyciê¿y³
Stefan Katieszczenko (Kiwiszki), wyprzedzaj¹c Gurija Katieszczenko i Wiktora
Cha³kowskiego; w trójboju lekkoatletycznym kobiet I miejsce zajê³a Zofia Ryba-
kówna (Kiwiszki), przed Ann¹ Mackiewiczówn¹ (Pieczuki) i Stanis³aw¹ Mackie-
wiczówn¹; w biegu sztafetowym mê¿czyzn 4 x 100 m zwyciê¿y³ zespó³ KMW
z Kiwiszek przed KMW z Wilna.

W dzia³alnoœci na polu aktywnoœci fizycznej najbardziej licz¹cym elementem
by³ udzia³ jak najwiêkszej iloœci cz³onków CZMW. Warto jednak zaznaczyæ, i¿
przedstawiciele m³odzie¿y wiejskiej uzyskiwali bardzo dobre wyniki sportowe.
W konkurencjach lekkoatletycznych wœród dziewcz¹t najlepsze rezultaty na za-
wodach sportowych w 1928 r. uzyska³y; w biegu na dystansie 60 m — £azowska
(Klepacze, województwo bia³ostockie) — 9,1 s, w biegu na dystansie 100 m —
Bieniêdzianka (Szczytno, województwo warszawskie) — 16,4 s, w skoku w dal —
Tupalska (województwo bia³ostockie) — 3,38 m, w skoku wzwy¿ — KuŸnicka
(województwo bia³ostockie) i Bieniêdzianka — 1,10 m, w pchniêciu kul¹ (4 kg)
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— Skoblewska (Barszczewo, województwo bia³ostockie), w pchniêciu kul¹ (5 kg)
— Kalocianka (Szczytno, województwo warszawskie)93. W konkurencjach mês-
kich, w biegu na dystansie 100 m — H. WoŸniak (Ksiê¿omiesze, województwo lu-
belskie) uzyska³ 12,2 s, w biegu na dystansie 400 m — Kazimierz KuŸmicki (Kle-
pacze, województwo bia³ostockie) — 56,6 s, w biegu na dystansie 800 m — Kazi-
mierz KuŸmicki — 2,09 min, w biegu na dystansie 1500 m — Kazimierz KuŸmic-
ki — 4,28 min, w skoku w dal — H. WoŸniak — 5,75 m, w skoku wzwy¿ — G¹gó³
(Krêpce, województwo lubelskie) — 1,40 m, w pchniêciu kul¹ Chmielewski —
(Milanów, województwo lubelskie) — 9,23 m94. Najlepsze rezultaty w lekkoatle-
tyce odnosi³a m³odzie¿ wiejska CZMW z województwa bia³ostockiego, lubelskie-
go i warszawskiego.

Cz³onkowie CZMW brali udzia³ w zawodach rangi wojewódzkiej i ogólno-
polskiej, a tak¿e powiatowych i wojewódzkich œwiêtach WFiPW. W rozegranych
we wrzeœniu 1928 r. Mistrzostwach Okrêgowego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki w Lu-
blinie pierwsze miejsce w dziesiêcioboju zaj¹³ Prokopowicz przed Wolañczy-
kiem95.

W mistrzostwach województwa bia³ostockiego w lekkoatletyce w 1928 r. bar-
dzo dobre wyniki osi¹gn¹³ Kazimierz KuŸmicki (Klepacze). Zaj¹³ I miejsca
w konkurencjach biegowych: na dystansie 400, 800 i 1500 m96. Inny zawodnik
KMW w Klepaczach — Konstanty KuŸmicki, zaj¹³ IV miejsce w biegu na dystan-
sie 5000 m. W tym samym roku cz³onkowie CZMW startowali w Mistrzostwach
Polski w lekkoatletyce. Kazimierz KuŸmicki (Wojewódzki Zwi¹zek M³odzie¿y
Wiejskiej w Bia³ymstoku) zosta³ wicemistrzem Polski w biegu na dystansie 1500 m,
natomiast Edward Lukhaus (Wojewódzki Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej w Bia-
³ymstoku), uczestnicz¹c w rzucie oszczepem, skoku w dal i biegu na dystansie
100 m zaj¹³ dalsze miejsca97.

Dru¿yna Bia³ostockiego ZMW zwyciê¿y³a w rozegranym 15 kwietnia 1928 r.
dru¿ynowym biegu na prze³aj na dystansie 3200 m i zdoby³a nagrodê Wojewódzkie-
go Komitetu WFiPW w Bia³ymstoku98. Bia³ostocki ZMW w tych zawodach repre-
zentowali: Józef Ciupa, Konstanty KuŸmicki, Mieczys³aw Kudzinowski, W³ady-
s³aw Klepacki, Antoni Kudzinowski, Stanis³aw Kulesza, Edward Mieñko, Leon
Mieñko, Feliks Prokop, Czes³aw Roszkowski, W³adys³aw Roszkowski, Dominik
Woroszy³³o, Bronis³aw Woroszy³³o i Józef Woroszy³³o.

Redakcja „Siewu” w numerze 22 z 1928 r., z okazji 10-lecia CZMW w nastê-
puj¹cy sposób oceni³a dorobek prac w zakresie wychowania fizycznego, sportu
i przysposobienia wojskowego: „Du¿e postêpy zrobi³ zwi¹zek w dziedzinie wy-
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chowania fizycznego. Znacznie powiêkszy³ swoje szeregi sportowe dziêki umie-
jêtnemu propagowaniu znaczenia sportu dla prawid³owego rozwoju cia³a cz³owie-
czego. Obecnie mo¿emy siê poszczyciæ du¿ym dorobkiem. Nasi dzielni sportowcy
wiejscy mog¹ stawaæ w zawody z miejskimi i zajmuj¹ poczytne miejsce. Dodaæ
jeszcze nale¿y, ¿e sport u nas rozwija siê wszechstronnie. Wa¿n¹ równie¿ rolê od-
grywa w ko³ach m³odzie¿y przysposobienie wojskowe, zdajemy sobie bowiem
sprawê, ¿e m³odzie¿ wiejska stanowi g³ówny rezerwuar armii, oraz w razie napadu
wrogów zewnêtrznych bêdzie podstaw¹ obrony kraju. [...] Podejmuj¹c zadanie pw
u³atwiamy pañstwu szkolenie rekruta oraz przyczyniamy siê do zmniejszenia wy-
datków”99.

2. Kultura fizyczna w programach i dzia³alnoœci
Centralnego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej „Siew”
(1929 – 1934)

W wyniku roz³amu CZMW na ZMW RP „Wici” i CZMW „Siew” prace na
polu wf, sportu, a tak¿e przysposobienia wojskowego wymaga³y wzmo¿onej dzia-
³alnoœci organizacyjnych. Szczególnie ten fakt odnosi siê do funkcjonowania
struktur wojewódzkich i okrêgowych i przejœcia czêœci dzia³aczy wf i sportu do
ZMW RP „Wici”.

Obraduj¹cy w Warszawie X Walny Zjazd CZMW „Siew” (1929) podj¹³
wnioski w dziale wf i pw: „Walny Zjazd wzywa zarz¹dy Wojewódzkie i Okrêgo-
we do wspó³pracy z Komitetami WFiPW. W ka¿dym komitecie winien znajdowaæ
siê przedstawiciel ZMW; W dzia³alnoœci Komitetów WFiPW nale¿y zwróciæ uwa-
gê na wiêksze zainteresowanie pracami na terenie wiejskim przez obsadzenie sta-
nowisk instruktorów specjalnie przeznaczonych dla wsi, budowanie boisk, strzel-
nic, sal gimnastycznych po wsiach, nasycenie terenu wiejskiego sprzêtem sporto-
wym i strzeleckim, organizowanie lokalnych kursów i obozów WF”100. Wnioski
przyjête na Walnym ZjeŸdzie w zakresie wf i pw, w sytuacji, w jakiej znalaz³ siê
CZMW „Siew”, by³y pragmatyczne. Aktywny udzia³ cz³onków CZMW w dzia³al-
noœci administracyjnych struktur PUWFiPW (powiatowych i gminnych KWFi-
PW) by³ zaleceniem s³usznym. Tym bardziej, ¿e te lokalne struktury stworzy³y
lepsze mo¿liwoœci do rozwoju kultury fizycznej w œrodowisku wiejskim.

Sprawy aktywnoœci fizycznej podnoszono na ZjeŸdzie Delegatów Woje-
wódzkich ZMW, który odby³ siê 30 paŸdziernika 1932 r.101 Zwrócono uwagê
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szczególnie na przysposobienie wojskowe: „Ruch m³odowiejski widzi w przyspo-
sobieniu wojskowym o cechach powszechnoœci, prowadzonym równie¿ w organi-
zacjach wiejskich, jedyn¹ mo¿liwoœæ przygotowania szerokich mas wiejskich do
wziêcia odpowiedzialnoœci nie tylko za utrzymanie poczucia narodowego, ale
i wolnoœci”102.

Problemy wf, sportu i przysposobienia wojskowego by³y podnoszone w trak-
cie wojewódzkich i okrêgowych (powiatowych) zjazdów CZMW „Siew”. 26 maja
1929 r. odby³ siê w Bia³ymstoku Zjazd Wojewódzki, na którym Stanis³aw Gierat
wyg³osi³ referat o za³o¿eniach ideowych CZMW, zwracaj¹c uwagê na wa¿n¹ rolê,
jak¹ pe³ni wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe w ¿yciu organiza-
cji103. Referaty nt. wf i pw wyg³osili inni uczestnicy zjazdu — M. Ludertowicz
i kap. Skwarnicki. Ten ostatni oœwiadczy³, ¿e „stosunek w³adz wojskowych do ak-
cji wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego m³odzie¿y wiejskiej
jest pod ka¿dym wzglêdem przychylny. [...] Podkreœli³ silnie te wartoœci, jakie mo¿-
na zdobyæ w pracy wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego”104.

Okrêgowy Zjazd ZMW w S³upcy odby³ siê 12 marca 1929 r.105 Zagadnienia
wychowania fizycznego referowa³ instruktor wf Wojewódzkiego ZMW w £odzi
— Jaskólski. Na ZjeŸdzie OZMW we W³odawie 6 stycznia 1929 r. referat nt.
„O wychowaniu fizycznym i sporcie” wyg³osi³ Józef Ciszek106.

Na zjeŸdzie Rady Wojewódzkiej ZMW województwa warszawskiego, który
odby³ siê 19 lutego 1933 r., Tyczyñski przedstawi³ problemy wf, sportu i przyspo-
sobienia wojskowego w dzia³alnoœci Wojewódzkiego ZMW w Warszawie107.
Przybli¿y³ cele i zadania dzia³alnoœci Zwi¹zku w zakresie wf, sportu i pw oraz jak
dzia³ wf i pw powinien byæ zorganizowany w pracach kó³, okrêgów i zwi¹zków
wojewódzkich. Problemy aktywnoœci fizycznej omawiano na kolejnym zjeŸdzie
Rady Wojewódzkiej ZMW województwa warszawskiego 12 czerwca 1934 r.,
w ramach komisji wf i pw108. W trakcie obrad komisji wf i pw, której przewodni-
czy³ Micha³ Szewczyk, zwrócono uwagê na „koniecznoœæ opracowania programu
w tej dziedzinie dla okrêgów i kó³”. Postulowano, „aby wyst¹piæ do odpowiednich
czynników (rz¹dowych) o subwencjonowanie [...] prac WFiPW na równi z innymi
organizacjami”109.

Z okazji do¿ynek OZMW w Kutnie, które odby³y siê we wrzeœniu 1933 r.,
Marczak w referacie poruszy³ zagadnienia wf, sportu i pw110. Marczak w przemó-
wieniu podkreœli³, ¿e „tegoroczne «do¿ynki» odbywaj¹ siê pod has³em zdobywa-
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nia Odznaki Strzeleckiej i Pañstwowej Odznaki Sportowej, abyœmy przygotowani
z broni¹ w rêku mogli odeprzeæ wszelkie zakusy wrogów na granice Macierzy”.
Marczak w wyst¹pieniu wezwa³ wszystkie inne organizacje m³odzie¿owe do ry-
walizacji w zakresie zdobywania odznak sportowych111.

W pracy KMW na polu wf i sportu wa¿nym zagadnieniem by³y sprawy orga-
nizacyjne, jak np. planowanie pracy sekcji wf w KMW. W planach pracy na
I pó³rocze uwzglêdniano w poszczególnych miesi¹cach: styczeñ — pocz¹tek za-
prawy zimowej, biegi na prze³aj, gimnastyka, œlizgawka, zawody; luty — zajêcia
jak w styczniu oraz kursy i zawody narciarskie; marzec — biegi na prze³aj, przygo-
towanie boiska sportowego; kwiecieñ — trening 2 – 3 razy w tygodniu, lekkoatle-
tyka, rozpoczêcie p³ywania; maj — zawody sportowe w ko³ach i miêdzy ko³ami,
p³ywanie; czerwiec — do 15 zawody sportowe w ko³ach, od 15 zawody powiato-
we, p³ywanie, trening lekkoatletyczny, wycieczki112. W miesi¹cach letnich (od
czerwca do wrzeœnia) zalecano g³ównie gry sportowe (koszykówkê, siatkówkê),
lekkoatletykê, przeprowadzanie zawodów sportowych, æwiczenia przysposobie-
nia wojskowego113.

W wykazie prac sekcji wf kole¿anek uwzglêdniono: rozpowszechnienie gier
i zabaw towarzyskich, pogadanki na temat wf, wycieczki, æwiczenia gimnastycz-
ne, gry ruchowe, organizowanie lekkoatletyki, popisy sekcji sportowych na zjaz-
dach, urz¹dzanie zawodów miêdzy sekcjami kó³, szkolenie przodowniczek æwi-
czeñ cielesnych, wspó³praca z „Siewem”114. Redakcja „Siewu” zwróci³a siê z ape-
lem do kole¿anek, ¿e „ma³o robi¹ w dziedzinie sportu i je¿eli w ogóle coœ robi¹ —
to przy usilnej pracy kolegów. Nale¿y z tym bezwzglêdnie zerwaæ i pójœæ w œlady
wf i sportu kobiecego w Polsce”115.

Przysposobienie wojskowe w KMW prowadzono wówczas, je¿eli oddzia³
pw liczy³ przynajmniej 13 osób116. Oddzia³ pw musia³ byæ zarejestrowany w po-
wiatowej komendzie WFiPW, która dostarcza³a sprzêtu, broni i amunicji oraz in-
struktora.

Dla upowszechnienia wf, sportu i pw w³adze Zwi¹zku ustanowi³y w 1929 r.
Br¹zow¹ Odznakê Sprawnoœci Fizycznej Centralnego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiej-
skiej117. Aby zdobyæ odznakê, nale¿a³o uzyskaæ okreœlone minima w zakresie na-
stêpuj¹cych dziedzin: lekkoatletyka, p³ywanie, strzelectwo. Odznakê móg³ uzy-
skaæ cz³onek CZMW „Siew”, nale¿¹cy do sekcji wf i pw118.

W 1929 r. powo³ano Federacjê Zwi¹zków M³odzie¿y Wiejskiej (FZMW),
w sk³ad której wesz³y nastêpuj¹ce wiejskie organizacje m³odzie¿owe: CZMW
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„Siew”, ZML i MZM przy MTR119. 16 listopada 1929 r. odby³a siê konferencja
zwo³ana przez PUWFiPW, na której obecni byli przedstawiciele wiejskich organi-
zacji m³odzie¿owych120. W konferencji wziêli udzia³: mjr Ignacy W¹do³kowski —
szef Wydzia³u Spo³ecznego PUWFiPW, mjr Pawe³ Piskozub — kierownik refera-
tu stowarzyszeñ pw, Józef Marsza³ek — kierownik CZMW, Stanis³aw Gierat —
prezes CZMW, Adam Mi³obêdzki — kierownik dzia³u WFiPW w CZMW, Bo-
les³aw Pi¹tek — wiceprezes ZML, Henryk Dzendzel — Komendant G³ówny
ZML, Adolf Delecki — zastêpca Komendanta G³ównego ZML, Stanis³aw Kulpa
— sekretarz MZM przy MTR, Tadeusz £aszcz — instruktor wf i pw MZM przy
MTR121. Na konferencji przyjêto „Regulamin wspó³pracy Federacji ZMW z PU-
WFiPW”, ustalono kwestiê powo³ania Komendanta G³ównego WFiPW FZMW
oraz sprawy organizacyjne wychowania fizycznego na wsi.

Regulamin wspó³pracy FZMW z PUWFiPW zawiera³ 14 punktów122. Wed³ug
regulaminu, „na czele prac wf i pw Federacji Zwi¹zków M³odzie¿y Wiejskiej staje
«Komendant G³ówny WFiPW Federacji Zwi¹zków M³odzie¿y Wiejskiej», mia-
nowany przez Pana Ministra Spraw Wojskowych na wniosek Prezydium Federa-
cji, zaœ po ca³kowitym zunifikowaniu organizacji m³odzie¿y wiejskiej, Komen-
dant G³ówny bêdzie wybierany przez odnoœne w³adze zunifikowanej organiza-
cji”123. Pozycja Komendanta G³ównego WFiPW FZMW w zakresie prac na polu
wf, sportu i pw w organizacjach wiejskich by³a znacz¹ca. Podlegali mu kierownicy
prac wf i pw w poszczególnych wiejskich organizacjach m³odzie¿owych
wchodz¹cych w sk³ad FZMW. Wnioskowa³ on bud¿et WFiPW zatwierdzany
przez Prezydium FZMW. Ponadto personel wf i pw trzech sfederowanych
zwi¹zków zosta³ oddany do dyspozycji Komendanta G³ównego WFiPW. Zarz¹dy
sfederowanych zwi¹zków zosta³y zobligowane do wytypowania po jednym przed-
stawicielu do wspó³pracy z Komendantem G³ównym WFiPW. Bardzo kontrower-
syjny by³ ostatni, 14 punkt regulaminu: „wszelkie inne organizacje M³odzie¿y
Wiejskiej prawa prowadzenia prac wf i pw nie otrzymuj¹”124.

Poza FZMW dzia³a³y inne organizacje m³odzie¿y wiejskiej, m.in. ZMW RP
„Wici”, czy te¿ WZMW, który w trakcie roz³amu CZMW w 1928 r. zachowa³ neu-
tralnoœæ. PUWFiPW dyskryminowa³ te organizacje na polu wf i pw. Ta uwaga od-
nosi³a siê przede wszystkim do ZMW RP „Wici”.

Jak pisze M. S³oniewski: „Na skutek taræ pomiêdzy organizacjami, wcho-
dz¹cymi w sk³ad Federacji ZMW, wspólna akcja wychowania fizycznego i przy-
sposobienia wojskowego zakoñczy³a siê fiaskiem. W zwi¹zku z tym w³adze pañ-
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stwowe przesta³y udzielaæ Komendzie G³ównej WFiPW FZMW pomocy finanso-
wej, co spowodowa³o (czy te¿ przyspieszy³o) jej likwidacjê w paŸdzierniku
1931 r.”125 Potwierdzenie takiego wniosku znajduje siê w materia³ach Ÿród-
³owych. Na ³amach „Siewu” z lipca 1930 r. ukaza³ siê obszerny artyku³, dotycz¹cy
zjazdu delegatów zwi¹zków wojewódzkich wchodz¹cych w sk³ad CZMW
„Siew”. We wniosku komisji programowej zjazdu czytamy: „XI Zjazd Delegatów
CZMW wyra¿a postulat pod adresem Komendy WFiPW Federacji — wiêkszego
pog³êbienia wêz³ów ³¹cznoœci z Central¹ i wszystkimi ogniwami Organizacji
Zwi¹zków. Zjazd stwierdza, ¿e praca WFiPW na terenie Zwi¹zku po stworzeniu
Komendy pogorszy³a siê. W zwi¹zku z tym Zjazd wzywa nowo wybrany Zarz¹d
Zwi¹zku do usuniêcia wszystkich tych usterek. W przeciwnym razie Zjazd poleca
Zarz¹dowi wycofaæ siê z Komendy przy równoczesnym prowadzeniu tego dzia³u
pracy w Zwi¹zku”126.

Pierwszym Komendantem G³ównym WFiPW FZMW zosta³ kpt. Stanis³aw
Lis-B³oñski127. Funkcjê komendanta sprawowa³ przez kilka miesiêcy, do maja
1930 r. Po ust¹pieniu kpt. S. Lisa-B³oñskiego nowym komendantem zosta³ Adam
Mi³obêdzki128. Oprócz Komendanta G³ównego powo³ano komendantów okrêgo-
wych i powiatowych: Bia³ystok — Maksymilian Ludertowicz, Brzeœæ n. Bugiem
— Longin Koz³owski, Kielce — Stefan Pietrzyk, Kraków — Tadeusz Wilk, Lwów
— Tadeusz Dzendzel, £ódŸ — Zygmunt Matuszewski, Poznañ — Jan Bartecki,
Toruñ — Piotr Majczyna, Œl¹sk — Teofil Kobylañski, Warszawa — Soko³ow-
ski129. W niektórych okrêgach powo³ano komendantów powiatowych: w okrêgu
lubelskim — Lublin — W³adys³aw Muszyñski, Lubartów — Boles³aw Rudko,
Che³m — Piotr Iracki, Hrubieszów — Jan Stachurski, Janów Lubelski — Jerzy
Urbañski; w okrêgu krakowskim — Kraków — Rosiewicz, D¹browa Tarnowska
— Franciszek Dojek; w okrêgu warszawskim — P³ock — Stanis³aw Bartnik,
Sierpc — Piotr Mikita, Gostyñ — Stanis³aw Galbus130.

O rosn¹cej roli wychowania fizycznego i sportu w dzia³alnoœci CZMW „Siew”
œwiadczy fakt zorganizowania g³ównie przez Zwi¹zek w Warszawie, w dniach 26
– 28 paŸdzierniku 1929 r. I Zlotu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Woj-
skowego FZMW131. Na zlot przyby³o 1400 osób, wœród których by³o 700 cz³on-
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ków CZMW. W tym samym czasie w³adze FZMW zatwierdzi³y Br¹zow¹ Odzna-
kê Sprawnoœci Fizycznej FZMW, a tak¿e wprowadzi³y hierarchiê stopni instruk-
torskich wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego: instruktor
g³ówny WFiPW, instruktor WFiPW oraz przodownik WFiPW132. Adam
Mi³obêdzki w artykule pt. U progu nowego sezonu, opublikowanym na ³amach 20
numeru „Siewu” z 1931 r., stwierdzi³, ¿e w okresie istnienia Komendy G³ównej
WFiPW (po ponad rocznym okresie dzia³alnoœci), „szeregi m³odzie¿y wiejskiej,
æwicz¹cej wf i pw iloœciowo wzros³y trzykrotnie”133. Ten fakt dynamicznego roz-
woju wf, sportu i pw na prze³omie lat dwudziestych i trzydziestych oraz na
pocz¹tku lat trzydziestych XX wieku nie mo¿e dziwiæ. W preliminarzu bud¿eto-
wym CZMW „Siew” na rok 1929/1930 przeznaczono 207 485 z³ 45 gr134. Brak
materia³ów Ÿród³owych nie pozwala ustaliæ bud¿etu dzia³u wf w latach nastêp-
nych. W porównaniu z innymi organizacjami m³odzie¿y wiejskiej (podane s¹
przyk³ady w rozdziale V), œrodki finansowe na dzia³alnoœæ wf, sportu i pw CZMW
„Siew” by³y du¿e. Œrodki finansowe przeznaczono g³ównie na dzia³alnoœæ kierow-
nictwa Centrali WFiPW; op³aty 14 instruktorów wojewódzkich (Warszawa — 1,
Wilno — 2, Brzeœæ n. Bugiem — 1, Bia³ystok — 2, Wo³yñ — 1, Lublin — 2, Kiel-
ce — 1, £ódŸ — 1, Pomorze — 2, Nowogródek — 1); realizacjê kursów wf o za-
siêgu centralnym, wojewódzkim i kursów propagandowych oraz op³atê kadry in-
struktorskiej; nagrody dla zwyciêzców w zawodach sportowych135. Na zakup
sprzêtu sportowego przeznaczono tylko 5000 z³, natomiast na wydawnictwa wf
6580 z³.

W dzia³alnoœci poszczególnych wojewódzkich Zwi¹zków M³odzie¿y Wiej-
skiej (wchodz¹cych w sk³ad CZMW „Siew”) widoczny by³ rozwój wychowania
fizycznego i przysposobienia wojskowego, np. w województwie wileñskim
w roku 1928 by³o 5 kó³ prowadz¹cych wychowanie fizyczne i przysposobienie
wojskowe; w 1929 r. — 23, a w 1930 ju¿ 41 kó³136. Wœród dyscyplin sportowych
najbardziej popularn¹ by³a lekkoatletyka. W 1928 r. uprawia³o tê dziedzinê sportu
76 osób; w 1929 r. — 100 osób (w tym 15 kobiet); w 1930 r. — 226 osób (w tym 28
kobiet)137. Wiêcej osób uczestniczy³o w æwiczeniach pw: w 1928 r. — 76 osób,
w 1929 r. — 408, w 1930 r. — 726138. W nastêpnym roku (1931) w zajêciach wf
i pw uczestniczy³o 800 osób139.
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W województwie wileñskim aktywnie w pracach wf, sportu i pw uczestni-
czy³a m³odzie¿ wiejska z kó³ powiatu œwiêciañskiego140. W 1933 r. 12 cz³onków
ukoñczy³o kurs pw. Ponadto wychowanie fizyczne rozwijano poprzez æwiczenia,
gry sportowe, narciarstwo, udzia³ w zdobywaniu POS, np. KMW w Ko³typianach
zorganizowa³o rejonowe próby na POS i OS oraz pracowa³o nad uporz¹dkowa-
niem w³asnego boiska sportowego141. Na terenie powiatu postawskiego (woje-
wództwo wileñskie) 4 KMW prowadzi³y sekcje wf142. Odznakê POS posiada³o 26
cz³onków, natomiast 16 osób legitymowa³o siê uzyskaniem br¹zowych OS.

W tabeli 14 przedstawiono liczbê oddzia³ów WFiPW, cz³onków oraz uczest-
ników zawodów sportowych CZMW „Siew” województwa lubelskiego w latach
1928 – 1934. W 1930 r. w ró¿nych kursach instruktorskich wf w województwie lu-
belskim wziê³o udzia³ 115 osób143. Jednym z wyró¿niaj¹cych siê powiatów w pra-
cach wf i pw w KMW by³ powiat w³odawski. W roku 1928 w powiecie dzia³a³o 6
oddzia³ów wf i pw; w 1929 r. — 10; w latach 1930 – 1931 — 10 oddzia³ów mê-
skich i 10 oddzia³ów ¿eñskich, w których æwiczy³o 540 osób144. Na terenie powia-
tu zamojskiego w 1931 r. dzia³a³o 11 oddzia³ów pw, z których 5 prowadzi³o pracê
II stopnia; zorganizowanych by³o 12 sekcji wf i sportu, w których æwiczy³o 205
osób; 68 osób zdoby³o Br¹zow¹ Odznakê Sprawnoœci Fizycznej FZMW w 1930 r.;
okrêg zamojski przeprowadzi³ w KMW kursy 1-dniowe i 2-dniowe wf i pw, w któ-
rych uczestniczy³o 250 osób145.

W roku sprawozdawczym 1933/1934 w województwie lubelskim w poszcze-
gólnych powiatach dzia³a³a nastêpuj¹ca iloœæ oddzia³ów WFiPW: Bia³a Podlaska
— 7, Bi³goraj — 1, Che³m — 6, Garwolin — 7, Hrubieszów — 6, Janów Lubelski
— 4, Krasnystaw — 6, Lublin — 6, Lubartów — 3, Pu³awy — 7, Radzyñ — 7,
Soko³ów — 5, Siedlce — 8, Wêgrów — 2, W³odawa — 5, Zamoœæ — 7146. W po-
wiecie hrubieszowskim w 1933 r. istnia³y 3 oddzia³y PW CZMW „Siew”; pod ko-
niec 1934 r. 12 KMW posiada³o sekcjê wf, przy 4 ko³ach prowadzono oddzia³y
pw147. W 1929 r. przy Zarz¹dzie Wojewódzkiego ZMW w Lublinie utworzono
Komisjê Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Rolniczego148.
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Tabela 14. Dzia³alnoœæ CZMW „Siew” województwa lubelskiego na polu wychowania fi-
zycznego i sportu w latach 1928 – 1934149

Rok
Liczba oddzia³ów

WF i PW
Liczba
kobiet

Liczba
mê¿czyzn

Liczba uczestnicz¹cych
w zawodach sportowych

1928 28 112 366 450

1929 77 217 1994 —

1930 153 339 2287 1300

1933/1934 87 . . .

�ród³o: APL, UWL, sygn. 2225, Sprawozdanie cyfrowe Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej
„Siew” Województwa Lubelskiego za rok 1933/1934. Zestawienie prac Kó³
M³odzie¿y Wiejskiej na podstawie sprawozdañ za rok 1933/1934, s. 10; „Siew”,
1931 nr 3.

Jak pisze M. S³oniewski, „w latach trzydziestych nast¹pi³ jednak znaczny spa-
dek zainteresowania CZMW sprawami wychowania fizycznego i sportu. G³êboki
impas organizacyjny, w jakim znalaz³ siê CZMW, odbi³ siê równie¿ na zagadnie-
niach wychowania fizycznego i sportu w tej organizacji [...]”150. Z tym wnioskiem
mo¿na siê zgodziæ tylko czêœciowo. Rzeczywiœcie ukaza³ siê artyku³ w organie
zwi¹zkowym „Siew”, w numerze 3 z 1932 r., pt. Prace PW i WF w Zwi¹zku151.
We fragmentach artyku³u czytamy: „Jednak od pewnego czasu daje siê zauwa¿yæ
niedocenianie prac naszych przez czynniki powo³ane do prowadzenia wœród
m³odzie¿y pw i wf. Pracy naszej jakby nie chciano widzieæ lub starano siê obni¿yæ
jej wartoœæ. [...] Zawê¿enie zakresu prac pw i wf w naszym Zwi¹zku jest konse-
kwentnym zawê¿eniem tych prac w Polsce, tym bardziej zawê¿enie prac tych
w Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej, który bezsprzecznie jest naj¿ywotniejszym i naj-
aktywniejszym w Polsce ruchem m³odej wsi i jako taki ma nie tylko prawo, lecz
obowi¹zek prace pw i wf prowadziæ. My m³odzi zwi¹zkowcy winniœmy wiedzieæ
o tym i nie ustawaæ w pracy tej, mimo wszelkich trudnoœci. [...] Ko³a napotykaj¹ce
w pracy swej pw i wf takie, czy inne trudnoœci, trudnoœci spowodowane przez
czynniki zewnêtrzne, winny o tym napisaæ do «Siewu», by ustrzec innych i wspól-
nie zastanowiæ siê nad usuniêciem tych trudnoœci. Nale¿y siê nie zniechêcaæ trud-
noœciami, ale je przezwyciê¿yæ”152. Autor artyku³u (pod artyku³em znajduje siê
podpis „Zwi¹zkowiec”) ma zapewne czêœciowo racjê. Nale¿y jednak zwróciæ
uwagê, ¿e w œrodowisku wiejskim konkurowa³y ze sob¹ liczne organizacje. Nie
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149 „Siew”, 1931 nr 41 – 42, s. 522. Na ³amach „Siewu” zosta³ opublikowany artyku³ J. Mazurkiewi-
cza, w którym znajduje siê informacja o 2509 osobach uprawiaj¹cych wf i pw w 1930 r.

150 M. S³oniewski, Wychowanie fizyczne i sport w dzia³alnoœci polskich organizacji m³odzie-
¿owych..., s. 96.

151 „Siew”, 1932 nr 3, s. 8 – 9.
152 Tam¿e.



tylko organizacje m³odzie¿y wiejskiej, lecz tak¿e Katolickie Stowarzyszenia
M³odzie¿y Mêskiej i ¯eñskiej i Zwi¹zek Strzelecki. Wychowanie fizyczne, sport
czy przysposobienie wojskowe dziêki swojej atrakcyjnoœci by³y czynnikiem przy-
ci¹gaj¹cym m³odzie¿ do organizacji. Nastêpnym czynnikiem by³a likwidacja Ko-
mendy G³ównej WFiPW FZMW.

O trudnoœciach i problemach w realizacji wf, sportu i pw w CZMW „Siew”,
czytamy równie¿ w innych publikacjach, które ukaza³y siê na ³amach organu
zwi¹zkowego. W marcowym wydaniu „Siewu” zosta³ opublikowany materia³ nt.
Nasze zamierzenia w dziale WF i PW153. W pocz¹tkowym fragmencie artyku³u
czytamy: „Od kilku miesiêcy obserwujemy odprê¿enie organizacyjne, jeœli chodzi
o pracê w zakresie WF i PW. Dzisiaj ju¿ zrozumieliœmy, ¿e dobrze rozwijaj¹ca siê
praca sportowa, czy to stale wzrastaj¹ca liczba oddzia³ów Siewowych PW nie jest
na rêkê pewnym organizacjom czy osobom. Zostaliœmy zostawieni sami sobie, od-
jêto nam wszystkie œrodki na prowadzenie prac, a w wielu wypadkach, kiedy na-
wet przystosowaliœmy siê do nowych warunków i prowadziliœmy pracê w³asnymi
si³ami, rzucaj¹ nam k³ody pod nogi, aby ca³kowicie sparali¿owaæ nasze
wysi³ki”154. Z tego cytatu wynika, ¿e CZMW „Siew” nie otrzymywa³ (najprawdo-
podobniej od roku 1933) œrodków finansowych ze strony pañstwa na dzia³alnoœæ
w zakresie aktywnoœci fizycznej155. W dalszej czêœci artyku³u redakcja „Siewu”
pisze: „Do tego jednak nie dopuœcimy i jeszcze raz Zwi¹zek nasz wyka¿e, ¿e przy-
wykliœmy do spe³nienia naszej roli na wsi nawet przy najwiêkszych trudnoœciach
i zawiœci organizacji konkurencyjnych. [...] Nie mamy chwilowo z³udzeñ, ¿e nasza
praca znajdzie oparcie w p³atnych instruktorach WF, gdy¿ zostaliœmy ich ca³kowi-
cie pozbawieni — trzeba nam siêgn¹æ po pracowników spo³ecznych, których nie
brak i w tym dziale”156. W pracach na rzecz rozwoju aktywnoœci fizycznej najwiê-
kszy nacisk mia³ byæ po³o¿ony na lekkoatletykê i gry sportowe; zorganizowanie
i przeprowadzenie kursów wf; przygotowanie cz³onków do wziêcia udzia³u w pró-
bach POS; udzia³ w zawodach miêdzyko³owych i powiatowych; udzia³ w Biegu
Narodowym157.

CZMW „Siew” na pocz¹tku lat trzydziestych nadal siê rozwija³. W po-
szczególnych ZMW, wchodz¹cych w sk³ad „Siewu”, wzrasta³a liczba cz³on-
ków, m.in. Wojewódzki ZMW w £odzi liczy³ w 1931 r. — 218 kó³, w 1932 r. —
307 kó³ i 17 000 cz³onków; prowadzi³ 68 sekcji wf i pw, w których æwiczy³o
1326 osób (1150 mê¿czyzn i 176 kobiet)158. Praca w zakresie wychowania fi-
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153 „Siew”, 1933 nr 6, s. 10.
154 Tam¿e.
155 Zaprzestanie finansowania CZMW „Siew” przez czynniki pañstwowe odnosi³o siê do wf, sportu

i pw lub do zaprzestania finansowania ca³ej dzia³alnoœci Zwi¹zku. Zapewne by³o krótkotrwa³e,
gdy¿ powsta³y w listopadzie 1934 r. Centralny Zwi¹zek M³odej Wsi otrzymywa³ fundusze na
dzia³alnoœæ.

156 „Siew”, 1933 nr 6, s. 10.
157 Tam¿e.
158 „Siew”, 1932 nr 24, s. 6 – 7.



zycznego i sportu wœród m³odzie¿y wiejskiej najlepiej by³a prowadzona w po-
wiecie piotrkowskim, m.in. silna sekcja wf i pw kobiet dzia³a³a w KMW
w Rêcznie159.

Na ³amach „Siewu”, w numerze 27 z 1929 r., znajduje siê artyku³ Prace WF
w powiecie kolskim, w którym czytamy: „Powoli wysuwamy siê w dziedzinie prac
WF na czo³o w województwie ³ódzkim. A pomyœleæ tylko, ¿e bardzo jeszcze nie-
dawno nie œni³o siê nawet naszej m³odzie¿y, ¿e bêdzie skakaæ, rzucaæ, biegaæ. Sek-
cje WF i PW powstaj¹ przy ko³ach jak grzyby po deszczu. Odbywaj¹ siê zawody
sportowe, które daj¹ sposobnoœæ porównania sprawnoœci fizycznej cz³onkom sek-
cji”160.

W województwie warszawskim w 1930 r. w sekcjach wf i pw uczestniczy³o
1286 osób, przeprowadzono 64 razy zawody sportowe; w 1933 r. dzia³a³o 140 sek-
cji wf (60 sekcji ¿eñskich i 80 sekcji mêskich), w których æwiczy³o 524 kobiety
i 882 mê¿czyzn161. Ponadto CZMW „Siew” na terenie województwa warszaw-
skiego w 1933 r. posiada³ 94 sekcje pw (992 cz³onków), które systematycznie —
2 razy w tygodniu — prowadzi³y æwiczenia wojskowe162.

W komentarzu do oceny dorobku wf i pw przez CZWM „Siew” z terenu woje-
wództwa warszawskiego redakcja „Siewu” pisze: „Przede wszystkim prze³amany
zosta³ pogl¹d, ¿e sport na wsi siê nie rozwinie. Umiejêtne sposoby prowadzenia
æwiczeñ i zawodów sportowych, oparcie roboty na sportowcach z zami³owania,
«wysz³ych» ze wsi i znaj¹cych wieœ da³o dobre rezultaty. [...] Zwi¹zek poszed³
w³asnymi si³ami i to jest dobrze. W samych Ko³ach znaleŸli siê ludzie, którzy zor-
ganizowali codzienn¹ pracê, ujêli w swe rêce kierownictwo sportowe na wsi, orga-
nizuj¹c zawody miêdzy poszczególnymi Ko³ami, przystêpuj¹c do pracy w skali
gminnej i powiatowej”163.

W powiecie nieszawskim w 1931 r. istnia³o 21 KMW i wszystkie prowadzi³y
sekcje sportowe164.

Na Polesiu istnia³o na pocz¹tku lat trzydziestych 30 sekcji wf i pw165.
Dzia³acze Wojewódzkiego ZMW na Polesiu stawiali sobie za cel za³o¿enie 75 sek-
cji wf i pw166. Tego ambitnego planu nie uda³o siê zrealizowaæ. Dobrze pracuj¹ce
sekcje wf i pw posiada³y KMW w Zapolu (powiat Kosów Poleski) i w Kruhelu
(powiat Brzeœæ n. Bugiem)167.
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W województwie poznañskim, w powiatach: Mogilno, Koœcian, Inowroc³aw,
Oborniki oraz Poznañ, CZMW „Siew” pracê na polu wf, sportu i pw prowadzi³
przy pomocy gminnych KWFiPW168.

W celu pe³nego przedstawienia stanu liczebnego CZMW „Siew” w pracy wf
i pw, W. Go³êbicki przygotowa³ kwestionariusz dla KMW, który zosta³ opubliko-
wany na ³amach „Siewu”169. W kwestionariuszu znalaz³y siê pytania: 1. Czy ko³o
ma sekcjê WF i PW (ile ch³opców, ile dziewcz¹t)?; 2. Kto prowadzi WF i PW?;
3. Co robiono w sekcji WF i PW (pi³ka no¿na, kolarstwo, gimnastyka, gry sporto-
we)?; 4. Jaki jest program pracy?; 5. Ilu cz³onków zdoby³o POS?; Na jakie trudno-
œci napotyka sekcja WF i PW w pracy WF i PW?170 Odpowiedzi na pytania w kwe-
stionariuszu KMW mia³y kierowaæ przez okrêgowe i wojewódzkie ZMW do Ko-
mendy G³ównej CZMW „Siew”.

Ogó³em CZMW „Siew” w 1933 r. liczy³ 283 sekcje wychowania fizycznego
(3234 osób) i 164 sekcje przysposobienia wojskowego (1697 osób æwicz¹cych)171.
Ponadto aktywnoœæ fizyczn¹ realizowano w sekcji kole¿anek. Pod koniec 1933 r.
istnia³o 190 sekcji kole¿anek.

W dalszym ci¹gu elementem istotnym w dzia³alnoœci na polu wf, sportu i pw
by³o organizowanie kursów wf i innych kursów, w programie których znajdowa³y
siê dziedziny wf i sportu.

W Warszawie w 1929 r. zosta³ przeprowadzony kurs wf , w którym uczestni-
czy³o 26 kobiet z Wojewódzkiego ZMW w Bia³ymstoku172. Na zakoñczenie kursu
uczestniczki przygotowa³y pokaz gimnastyczny. W 1930 r. w Gostyninie zosta³
zorganizowany przez FZMW kurs dla instruktorek CZMW173.

Wojewódzki ZMW w Lublinie w okresie 24 lutego – 12 maja 1929 r. zorgani-
zowa³ w ró¿nych powiatach województwa 12 kursów wf174. W miesi¹cu czerwcu
1929 r. mia³ byæ zorganizowany kurs pw dla kole¿anek175.

Kursy wf organizowa³y inne wojewódzkie ZMW, m.in. w dniach 18 – 30
maja 1931 r. z inicjatywy Kazimierza Bartkiewicza OZMW w Radomsku urz¹dzi³

92

168 APLesz., SPG, sygn. 85, Sprawozdanie ze stanu organizacyjnego ZMW województwa poznañ-
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169 „Siew”, 1933 nr 14, s. 9 – 10.
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regulamin obozu, przybyæ punktualnie na kurs i pozostaæ do chwili ukoñczenia, pracowaæ
w dziedzinie wychowania fizycznego przynajmniej w ci¹gu jednego roku na terenie swojej orga-
nizacji, zwróciæ koszty utrzymania w razie opuszczenia obozu samowolnie lub w drodze dyscy-
plinarnej, przywieŸæ sprzêt sportowy, m.in. pantofle gimnastyczne, kostium lekkoatletyczny, ko-
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174 „Siew”, 1929 nr 23.
175 AZHRL, LRM, sygn. RM/I – 10, Komunikat Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej województwa lubel-

skiego. Lublin, kwiecieñ 1929, s. 21.



w Dobryszycach kurs wf176. W kursie wziê³o udzia³ 16 osób z KMW i Zwi¹zku
Strzeleckiego.

W Warszawie w dniach 11 – 14 kwietnia 1929 r. mia³ odbyæ siê kurs informa-
cyjny dla instruktorów wf i pw CZMW177. Program kursu sk³ada³ siê z zagadnieñ:
Znaczenie PW w Polsce; Nowe metody w pracach PW; Praca PW w CZMW; PW
dla kobiet; Plan pracy na sezon letni 1929 r.; Sprawy organizacyjne WF i PW; Po-
wszechna Wystawa Krajowa — nasz udzia³; Metoda prac wychowawcy fizyczne-
go; Sporty letnie — zastosowanie dla m³odzie¿y wiejskiej; Wycieczki i obozow-
nictwo; WF dla kobiet; Plany i zamierzenia w pracach WF w Polsce; Zamierzenia
Polskiego Zwi¹zku Lekkoatletyki na bie¿¹cy sezon (razem 17 godzin realizowa-
nych w ci¹gu 2 dni); w 3 dniu przewidziano konferencjê instruktorów CZMW;
w 4 dniu zwiedzanie Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warsza-
wie. Kursy informacyjne dla instruktorów wf mia³y charakter dokszta³caj¹cy w za-
kresie wf, sportu i pw.

Nowoœci¹ w zakresie kszta³cenia i dokszta³cania instruktorów wf i pw by³ tzw.
kurs korespondencyjny178. Tego rodzaju kurs by³ obowi¹zkowy dla wszystkich in-
struktorów. Polega³ na nadsy³aniu opracowanych odpowiedzi na szereg zagadnieñ
organizacyjnych i ogólnych przez instruktorów. Kurs sk³ada³ siê z 6 serii po 5 py-
tañ. Opracowaniem pytañ i ocen¹ odpowiedzi zajmowa³a siê komisja w sk³adzie:
A. Mi³obêdzki — przewodnicz¹cy, Bia³as, J. Ciemniewski, J. Mazurkiewicz, Pod-
górska i J. Sawicki.

W materia³ach Ÿród³owych znajdujemy informacje na temat organizowania
przez CZMW „Siew” tzw. lotnych kursów propagandowych179. Kursy takie mia³y
byæ realizowane w okresie od grudnia 1928 r. do 1 kwietnia 1929 r. przez instrukto-
rów wojewódzkich wf i pw i mia³y trwaæ nie d³u¿ej ni¿ 2 dni. Program kur-
sów sk³ada³ siê z realizacji nastêpuj¹cej tematyki: cele, zadania i potrzeba wf i pw
wœród m³odzie¿y wiejskiej; stosunek pañstwa i rz¹du do spraw wf i pw; œrodki
z zakresu wf, sportu i pw; organizacja wf i pw w Polsce, pokazy sportów i gier na
œwie¿ym powietrzu; ewentualne pokazy œwietlne (przezrocza)180. Wydaje siê, ¿e
tego typu informacja dotyczy, szczególnego uaktywnienia prac na polu wf i pw
przez CZMW „Siew”, dokonanego w wyniku roz³amu CZMW w 1928 r. i odejœcia
czêœci dzia³aczy wiejskich pracuj¹cych w tych dziedzinach do ZMW RP „Wici”.
CZMW „Siew” przez takie dzia³ania chcia³ zatrzymaæ jak najwiêcej KMW
i cz³onków przed odejœciem do ZMW RP „Wici” i przyci¹gn¹æ m³odzie¿ do orga-
nizacji. Sugeruj¹ taki wniosek materia³y Ÿród³owe, m.in. przez prowadzenie
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w KMW, „gdzie jest to mo¿liwe gimnastyki, narciarstwa, ³y¿wiarstwa; zorganizo-
wanie prac wf i pw w szko³ach rolniczych”181.

Oprócz kursów wf organizowano kursy narciarskie. W dniach 20 stycznia – 4
lutego 1929 r. odby³ siê w Tatrach Zachodnich, w schronisku sekcji narciarskiej
Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego na Hali Pysznej, kurs narciarski dla 20 in-
struktorów wojewódzkich WFiPW CZMW182. Kadrê kursu narciarskiego stano-
wili: kierownik dzia³u WFiPW Centrali CZMW — A. Mi³obêdzki, Lipiñski — in-
struktor WFiPW CZMW w województwie warszawskim, kpt. Mazurek — lekarz
z Centralnej Wojskowej Szko³y Gimnastyki i Sportów w Poznaniu. W trakcie kur-
su zrealizowano program tzw. ni¿szego kursu narciarskiego, „polegaj¹cego na
opanowaniu ogólnym nart, ³ukach, jeŸdzie w terenie dosyæ trudnym, biegach
p³askich oraz ³atwiejszych ewolucjach”183. Oprócz zajêæ praktycznych by³y tak¿e
wyk³ady, które dotyczy³y teorii narciarstwa, wychowania fizycznego i przysposo-
bienia wojskowego, problemów ogólnoorganizacyjnych i taternictwa (razem
30 godz.). Kurs narciarski II stopnia zosta³ przeprowadzony w Bukowinie na Pod-
halu w okresie 29 grudnia 1929 r. – 15 stycznia 1930 r.184 Kierownikiem kursu,
w którym uczestniczy³o 20 osób, by³ Adam Mi³obêdzki. Na zakoñczenie kursu
odby³y siê zawody narciarskie.

W samym tylko województwie lubelskim w 1929 r. przeprowadzono 7 kur-
sów narciarskich: w powiecie lubelskim (w KMW w Dominowie, Krêpcu i
Me³gwi); w powiecie lubartowskim (w KMW w Ciechankach-£êczyñskich, Karo-
linie, Trêbaczowie, Witaniowie i Zió³kowie); w powiecie janowskim (w KMW w
D¹biniu i Wierzchowiskach)185. W kursach narciarskich uczestniczy³o 150 osób.
Kursy narciarskie organizowane by³y przez Wojewódzki ZMW w Wilnie186.

Elementy teorii i praktyki wf by³y obecne na kursach dla kierowników i przo-
downików pracy w KMW. W latach 1929 – 1934 kursy takie odby³y siê m.in.
w Kutnie i Lublinie187.

Wychowanie fizyczne znajdowa³o siê w programie kursów œwietlicowych188.
Kurs œwietlicowy dla cz³onków CZMW „Siew” zosta³ zorganizowany w Radzy-
minie w dniach 27 marca – 4 kwietnia 1933 r. Jeden z uczestników w artykule opub-
likowanym na ³amach „Siewu”, bêd¹cym relacj¹ z kursu, uwa¿a³, ¿e „doœæ pobie¿-
nie potraktowano sprawê wf. Jest to bardzo wa¿na sprawa, a tak ma³o o nim dowie-
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dzieliœmy siê. Teraz wszystko stoi pod znakiem sportu i wychowania fizycznego.
Wiêc myœlê, ¿e o tym nale¿a³oby wiêcej mówiæ”189. Przemyœlenia uczestnika kur-
su œwiadcz¹ o przywi¹zywaniu du¿ego znaczenia do aktywnoœci fizycznej przez
m³odzie¿ wiejsk¹. M³odzie¿ wiejska uczestniczy³a w kursach wf, które by³y orga-
nizowane przez PUWFiPW, czy te¿ okrêgowe urzêdy WFiPW. W 1929 r. Okrêgo-
wy Urz¹d WFiPW nr 1 zorganizowa³ 4-tygodniowy kurs wf, w którym bra³o
udzia³ 25 kobiet, z województw: bia³ostockiego, lubelskiego, ³ódzkiego, poleskie-
go, pomorskiego, warszawskiego i wo³yñskiego190. Program kursu zawiera³ doœæ
obszern¹ iloœæ zagadnieñ z teorii i praktyki wf. W czêœci teoretycznej i praktycznej
przewidziano: czêœæ teoretyczna — organizacja wf i sportu w Polsce — 1 godz.;
higiena i ratownictwo — 6 godz.; wychowanie fizyczne dzieci — 4 godz.; znacze-
nie wf dla kobiet i dzieci — 1 godz.; teoria lekkoatletyki — 4 godz.; organizacja
zawodów sportowych — 4 godz.; sprzêt sportowy, boisko do gier — 4 godz.;
Igrzyska Olimpijskie — 1 godz. (razem 31 godz.); czêœæ praktyczna — gimnasty-
ka — 21 godz.; gry ruchowe — 21 godz.; gry sportowe — 12 godz.; lekkoatletyka
— 12 godz.; sêdziowanie gier sportowych i organizacja rozgrywek — 6 godz.; in-
struowanie gier ciekawych — 6 godz. (razem 78 godz.)191. W „Siewie” w numerze
3 z 1929 r. ukaza³a siê informacja propaguj¹ca aktywnoœæ fizyczn¹ kobiet na wsi:
„Kole¿anki, pracujcie w swych domach, w swych gospodarstwach na równi
z m³odzie¿¹ mêsk¹, wiêc i wam potrzeba uodporniæ i szkoliæ cia³o przez æwiczenia
fizyczne, odpowiednio stosowane wychowanie fizyczne, daj¹ce moc zadowolenia
i radoœci ¿ycia, spokoju i pogody ducha”192.

Osoba instruktora musia³a wykazaæ siê du¿ym poziomem sprawnoœci fizycz-
nej, np. instruktor OZMW w Kosowie Poleskim (województwo poleskie), opie-
kuj¹cy siê 14 KMW w powiecie, w ci¹gu roku sprawozdawczego „przeby³ ponad
5 tysiêcy kilometrów, w tym 4 tysi¹ce rowerem”193.

Ogromn¹ rolê w zakresie popularyzacji, propagowania i upowszechniania ak-
tywnoœci fizycznej wœród m³odzie¿y wiejskiej spe³nia³o wspó³zawodnictwo spor-
towe. Jeden z dzia³aczy sportowych CZMW „Siew”, by³ zdania, ¿e „obowi¹zkiem
ka¿dego Ko³a winna byæ ³¹cznoœæ sportowa z innymi ogniwami [...] organizacji.
W ci¹gu bie¿¹cego sezonu (1934 r.) w ka¿dym Okrêgu bêd¹ zorganizowane zawo-
dy sportowe, które bêd¹ legitymacj¹ naszej pracy w dziale wychowania fizyczne-
go”194.

W latach 1929 – 1930 przeprowadzono szereg zawodów sportowych KMW
o charakterze rejonowym i powiatowym w województwie lubelskim, m.in.
w £êcznej i Me³gwi (powiat lubelski), Laskach (powiat w³odawski), Wochyniu
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(powiat radzyñski), w Smolance (powiat ³ukowski), W³odawie, Dêblinie i Pu-
³awach195. „Celem rozszerzenia i pog³êbienia prac Wychowania Fizycznego wœród
naszej gromady Zwi¹zkowej, jak czytamy w komunikacie sportowym Zwi¹zku
M³odzie¿y Wiejskiej województwa lubelskiego, Wojewódzki Zwi¹zek w porozu-
mieniu z Okrêgami postanowi³ odbyæ w szeregu punktach zawody sportowe.
Schemat zawodów jest u³o¿ony tak, by jak najwiêksza iloœæ Kó³ mog³a w nich
wzi¹æ czynny udzia³ [...]. Jeœli któremu z Kó³ przygotowania nastrêcz¹ du¿o trud-
noœci, niech za¿¹daj¹ pomocy z Okrêgowego lub Wojewódzkiego Zwi¹zku”196.
M³odzie¿ wiejska rywalizowa³a w lekkoatletyce, grach sportowych oraz w strze-
lectwie. W informacjach z zawodów sportowych podkreœlano pomoc przy organi-
zacji zawodów Powiatowych KWFiPW197.

Zawody sportowe w zakresie rywalizacji wewnêtrznej — mistrzostwa KMW,
zawody s¹siedzkie, rejonowe i powiatowe — przeprowadzano w innych woje-
wództwach, m.in. w powiecie ³askim, kutnowskim (województwo ³ódzkie),
w Karczewie i Zaciszu (powiat warszawski), w Mickunach (województwo wileñ-
skie)198. Zawody gminne KMW przeprowadzono w lipcu 1933 r. w gminie Lemie-
szowiec (powiat Piñsk)199. W zawodach udzia³ wziê³o 39 zawodników z 8 KMW.
W poszczególnych konkurencjach zwyciê¿yli: bieg na dystansie 100 m — Adam
Rybczyñski, skok wzwy¿ — Stefan Lemieszewski, rzut granatem — Micha³ Garañ-
czuk, pchniêcie kul¹ — Andrzej Markowiec, strzelanie z broni ma³okalibrowej —
Nikifor Barewicz200. Nagrodami w zawodach by³y dyplomy i ksi¹¿ki o tematyce
sportowej.

OZMW we W³odawie zorganizowa³ 25 maja 1931 r. zawody powiatowe
KMW201. Program zawodów sportowych by³ doœæ obszerny. Sk³ada³ siê z gier
sportowych (pi³ka siatkowa kobiet, pi³ka rêczna mê¿czyzn), lekkoatletyki (trójbo-
ju mêskiego — bieg na dystansie 100 m, pchniêcie kul¹ i skok w dal, trójboju ¿e-
ñskiego — bieg na dystansie 60 m, pchniêcie kul¹ i skok w dal), pokazu gimna-
stycznego i wyœcigu kolarskiego na dystansie 5 km. W zawodach sportowych, któ-
re odby³y siê 7 czerwca 1931 r. w Starym Brzeœciu, wziêli udzia³ uczniowie miej-
scowej Szko³y Rolniczej oraz m³odzie¿ z KMW powiatu nieszawskiego202.
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OZMW w Piñsku 18 wrzeœnia 1932 r. przeprowadzi³ zawody powiatowe w Piñsku
na stadionie miejskim203. W zawodach uczestniczy³o 27 zawodników z 5 KMW
w lekkoatletyce i strzelectwie.

7 maja 1933 r. odby³y siê zawody sportowe (lekkoatletyczne) z okazji otwar-
cia sezonu sportowego w KMW w Zaciszu (powiat warszawski)204. W poszczegól-
nych konkurencjach zwyciê¿yli: w biegu na dystansie 100 m — Madej; w skoku
w dal — Szymañski; w pchniêciu kul¹ — Wasiak; w rzucie dyskiem — £ugowski;
w biegu na dystansie 100 m — Grzybowski; w biegu („propagandowym”) na dys-
tansie 2000 m — Ruszlewski205. W komentarzu do przeprowadzonych zawodów
sportowych w Zaciszu, opublikowanym na ³amach „Siewu”, czytamy: „Na spe-
cjalne wyró¿nienie zas³uguje kolega Stañczyk, który jako s³abszy fizycznie, otrzy-
mywa³ ni¿sze rezultaty, lecz ambicj¹ przysz³ego sportowca imponowa³ silniej-
szym od siebie kolegom”206.

W ramach zawodów sportowych KMW organizowane by³y próby na zdoby-
wanie „Br¹zowej Odznaki Sprawnoœci Fizycznej FZMW”. Zawody takie przepro-
wadzono w 1931 r. m.in. w Woli Rakowej (województwo ³ódzkie), w Sienkiewi-
czach (pow. ³uniniecki, województwo poleskie)207. Akcja zdobywania Br¹zowej
„Odznaki Sprawnoœci Fizycznej” zosta³a szeroko przeprowadzona w KMW Wo-
jewódzkiego ZMW w Lublinie. W 1931 r. przeprowadzono zawody sportowe na
terenie województwa lubelskiego z udzia³em 75 sekcji wf i 800 uczestników208.
Zawody sportowe odby³y siê w powiatach: che³mskim, hrubieszowskim, lubel-
skim, lubartowskim, pu³awskim, w³odawskim i zamojskim. W wyniku przepro-
wadzonych zawodów 170 osobom przyznano odznaki sportowe. Aktywnoœæ na
polu pw wykazywa³y KMW z powiatu zamojskiego209.

Drugie zawody sportowe o Mistrzostwo CZMW „Siew” województwa lubel-
skiego odby³y siê 8 czerwca 1930 r.210 W zawodach uczestniczy³o ponad 350 osób
z siedmiu powiatów: Che³m, Lublin, Lubartów, £uków, Pu³awy, W³odawa i Za-
moœæ. Program wspó³zawodnictwa sportowego sk³ada³ siê z nastêpuj¹cych dyscy-
plin i konkurencji: trójbój lekkoatletyczny mê¿czyzn (bieg na dystansie 100 m,
skok w dal, pchniêcie kul¹); trójbój lekkoatletyczny kobiet (bieg na dystansie
60 m, skok w dal, pchniêcie kul¹); pokazy gimnastyczne grup ¿eñskich i mêskich;
gry sportowe (pi³ka koszykowa, pi³ka rêczna)211. W trójboju lekkoatletycznym
mê¿czyzn zwyciê¿y³ Z. Adamczyk (OZMW Zamoœæ), przed T. Chórskim (Lubar-
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tów) i J. Podgórnym (Zamoœæ); w trójboju lekkoatletycznym kobiet najlepsz¹ oka-
za³a siê Beccarówna (Zamoœæ), II miejsce zajê³a Sa³kówna (Pu³awy), III miejsce
zajê³a L. Stankiewiczówna (Pu³awy); w pi³ce koszykowej kobiet zwyciê¿y³ zespó³
KMW z Krasienina, II miejsce zaj¹³ Kurów, III miejsce Pu³awy; w zawodach pi³ki
rêcznej mê¿czyzn zespó³ OZMW Lublin pokona³ dru¿ynê OZMW Pu³awy. Naj-
wy¿sze oceny w pokazach gimnastycznych otrzyma³y zespo³y: Krasienin, Pu³awy
(w klasyfikacji zespo³ów ¿eñskich), Zamoœæ, Che³m, Dêblin (w klasyfikacji ze-
spo³ów mêskich)212.

Sukcesem zakoñczy³ siê udzia³ sportowców CZMW „Siew” w zawodach
sportowych rozegranych 27 paŸdziernika 1929 r. z okazji I Zlotu Wychowania Fi-
zycznego i Przysposobienia Wojskowego FZMW213. W poszczególnych konku-
rencjach zawodnicy CZMW „Siew” osi¹gnêli nastêpuj¹ce wyniki: w biegu na
prze³aj na dystansie 2 km — I miejsce zaj¹³ Kazimierz KuŸmicki, wyprzedzaj¹c
Jana Muszyñskiego i Konstantego KuŸmickiego; w rzucie granatem I miejsce
zaj¹³ Gorej Kocieszczenko; w trójboju lekkoatletycznym mê¿czyzn (skok w dal,
pchniêcie kul¹ i bieg na dystansie 400 m) I miejsce zaj¹³ Szyd³owski przed Edwar-
dem Lukhausem i Kazimierzem KuŸmickim; w biegu na dystansie 800 m kobiet
zwyciê¿y³a Timoszochówna przed Skowroñsk¹; w trójboju lekkoatletycznym ko-
biet (bieg na dystansie 200 m, pchniêcie kul¹, skok w dal) I miejsce zajê³a Skowroñ-
ska przed Naumowiczówn¹ i Janin¹ £ozowsk¹. W biegu sztafetowym 9 x 1000 m
wziê³y udzia³ tylko sztafety CZMW „Siew”. Zwyciê¿y³a dru¿yna Wojewódzkiego
ZMW w Bia³ymstoku, wyprzedzaj¹c zespo³y z Wilna i Lublina.

W 1930 r. podczas „Do¿ynek Prezydenckich” w Spale rozegrano zawody
sportowe. Znacz¹cy sukces odnieœli sportowcy Wojewódzkiego ZMW z Bia³ego-
stoku. Sportowcy z Bia³ostocczyzny zwyciê¿yli w trójboju lekkoatletycznym mê¿-
czyzn (Lukhaus, Paszkiewicz, Szyd³owski), w trójboju lekkoatletycznym kobiet
(Kudaszewiczówna, Pieni¹¿kówna), w strzelectwie w klasyfikacji indywidualnej
— Izydor Wysocki, w strzelectwie w klasyfikacji dru¿ynowej (Kacieszczenko,
Girulski, Wysocki), w pi³ce siatkowej214. Natomiast sportowcy ZMW z Lublina
zajêli III miejsce w trójboju lekkoatletycznym mê¿czyzn (Nidecki, Prokopowicz,
Waleñczuk) i II miejsce w trójboju lekkoatletycznym kobiet (Kiciñska, Wêc³awi-
kówna)215.

Oprócz zawodów sportowych organizowanych przez CZMW „Siew”, m³odzie¿
wiejska czêœciej uczestniczy³a w rywalizacji z przedstawicielami innych stowa-
rzyszeñ, organizacji czy klubów sportowych. W rozegranym w 1933 r. meczu lek-
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koatletycznym pomiêdzy KMW Zacisze a TG „Sokó³” w Markach zwyciêstwo
odnios³a dru¿yna „Soko³a”216. Siln¹ sekcjê pi³ki no¿nej posiada³o KMW w Pustel-
niku (pow. warszawski). W meczach rozegranych w 1933 r. dru¿yna pi³ki no¿nej
KMW w Pustelniku pokona³a zespo³y warszawskie: Zetpeowiankê Praga, Si³ê,
Jur, Stowarzyszenie M³odzie¿y Polskiej217. Wyró¿niaj¹cymi siê pi³karzami KMW
w Pustelniku byli: Borowski, Cichocki, Kosmowski, Onisk, Zarêbski.

KMW w Sycewie (powiat kolski) wziê³o udzia³ 3 czerwca 1929 r. w zawo-
dach sportowych zorganizowanych przez Powiatowy KWFiPW w Kole218.
W Œwiêcie WFiPW zorganizowanym przez PKWFiPW we W³odawie uczestni-
czy³o 60 osób z KMW z powiatu w³odawskiego219.

Dru¿yna Bia³ostockiego ZMW zdoby³a 21 kwietnia 1929 r. nagrodê prze-
chodni¹ Wojewódzkiego KWFiPW w Bia³ymstoku, zwyciê¿aj¹c w dru¿ynowym
biegu na prze³aj220. Drugie miejsce zaj¹³ zespó³ WKS 42 pp., III — dru¿yna ¿y-
dowska, IV miejsce zespó³ Zwi¹zku Strzeleckiego. W biegu kobiet dwa pierwsze
miejsca zajê³y zawodniczki Wojewódzkiego ZMW w Bia³ymstoku — I miejsce
zajê³a Halina Ko³odczenko, II miejsce Jadwiga Cimoszochówna (startowa³o 12
zawodniczek). Wœród 48 startuj¹cych mê¿czyzn cz³onkowie ZMW uplasowali siê
w pierwszej dwudziestce. Sukces ten powtórzyli bia³ostoczczanie w nastêpnym
roku (1930). Wygrali dru¿ynowy bieg na prze³aj na dystansie 2500 m, wyprze-
dzaj¹c zespo³y Lechii, Policyjnego Klubu Sportowego z Grodna, Kolejowego
Przysposobienia Wojskowego z Bia³egostoku, ¯ydowskiego Klubu Sportowego
i Klubu Sportowego „Sparta”221. W konkurencji indywidualnej I miejsce zaj¹³
Konstanty KuŸmicki.

W zawodach sportowych Wojewódzkiego Komitetu WFiPW w Wilnie, roze-
granych w 1934 r., I miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej zajêli sportowcy Woje-
wódzkiego ZMW Ziemi Wileñskiej222.

Dwaj zawodnicy Wojewódzkiego ZMW w Bia³ymstoku — Koz³owski
i Edward Lukhaus — wystartowali w miêdzynarodowych zawodach lekkoatle-
tycznych (startowali lekkoatleci Czechos³owacji, Finlandii, Polski i Wêgier), ro-
zegranych w dniach 14 – 15 czerwca 1930 r.223 Koz³owski zaj¹³ II miejsce w rzucie
dyskiem, natomiast Edward Lukhaus by³ III w skoku w dal. W meczu lekkoatle-
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tycznym Polska – Japonia, przeprowadzonym 31 sierpnia 1930 r., E. Lukhaus
ustanowi³ rekord Polski w rzucie oszczepem (58,05 m)224. E. Lukhaus reprezento-
wa³ barwy Polski w innych meczach lekkoatletycznych, m.in. z Czechos³owacj¹,
zajmuj¹c II miejsce w skoku wzwy¿ (170 cm) i III miejsce w rzucie oszczepem
(54 m 42 cm)225.

E. Lukhaus i Koz³owski wystartowali w Mistrzostwach Polski w lekkoatlety-
ce, które odby³y siê 12 – 13 lipca 1930 r. w Warszawie226. E. Lukhaus zaj¹³ II miej-
sce w rzucie oszczepem (54 m 10 cm) i w trójskoku (12 m 27 cm), natomiast
Koz³owski wywalczy³ tytu³ wicemistrza Polski w rzucie dyskiem (40 m 7 cm).
W klasyfikacji klubowej mistrzostw dru¿yna Wojewódzkiego ZMW w Bia³ym-
stoku zajê³a 5 miejsce (sklasyfikowano 16 klubów sportowych)227.

Sukcesem zakoñczy³ siê udzia³ dru¿yny CZMW „Siew” w zawodach Biegu
Narodowego, przeprowadzonych w Warszawie w 1933 r.228 Wœród 70 dru¿yn wy-
wodz¹cych siê z klubów cywilnych i wojskowych oraz stowarzyszeñ zespó³
CZMW „Siew” zaj¹³ 5 miejsce. Do wyró¿niaj¹cych siê zawodników „Siewu”
w zawodach nale¿y zaliczyæ: Markowca (Polesie), Henryka Szrankowskiego i An-
toniego Woszczyka (Warszawa).

Sekcja narciarska ZMW w Warszawie by³a zarejestrowana w Warszawskim
Okrêgowym Zwi¹zku Narciarskim229.

CZMW „Siew” wykazywa³ szczególn¹ aktywnoœæ na polu wf, sportu, a tak¿e
w mniejszym zakresie pw w latach 1929 – 1932. W dwóch nastêpnych latach mo-
¿na zaobserwowaæ zmniejszenie natê¿enia prac w zakresie aktywnoœci fizycznej.

3. Kultura fizyczna w programach i dzia³alnoœci
Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi (1935 – 1939)

W jednym z punktów statutu Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi w odniesieniu
do wf, sportu i pw czytamy: „Zwi¹zek d¹¿y do organizowania i prowadzenia pracy
wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego (gry, zawody sportowe
i uzyskanie odznak sprawnoœci sportowej POS i OS, gimnastyka, zak³adanie boisk
sportowych, zak³adanie obozów mêskich i ¿eñskich, organizowanie wycieczek,
szerzenie higieny ¿ycia codziennego itp.)”230.

W statutach zwi¹zków wojewódzkich równie¿ s¹ fragmenty odnosz¹ce siê do
wf i pw, m.in. w artykule 6 statutu Zwi¹zku M³odej Wsi Ziemi Wielkopolskiej

100

224 „Siew”, 1930 nr 37, s. 20. Na liœcie rekordzistów Polski w lekkoatletyce (1934) by³ E. Lukhaus
w trójskoku (14,24 m).

225 „Siew”, 1930 nr 38, s. 15.
226 „Siew”, 1930 nr 30, s. 15.
227 Tam¿e.
228 „Siew”, 1933 nr 9.
229 Rocznik Sportowy 1934. Warszawa 1934, s. 422.
230 „Siew M³odej Wsi”, 1937 nr 47, s. 747 – 748.



czytamy: Zwi¹zek „buduje, organizuje i prowadzi domy ludowe, œwietlice, sale te-
atralne i gimnastyczne, boiska sportowe [...]; organizuje i prowadzi prace WF
i PW, gry, zawody sportowe i uzyskiwanie odznak sprawnoœci sportowej, gimna-
stykê, zak³adanie boisk, szerzenie higieny ¿ycia codziennego, zak³adanie obozów,
organizowanie wycieczek [...]”231.

W czerwcu 1937 r. odby³ siê Kongres Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi. W ra-
mach kongresu przewidziano pokazy zespo³ów wiejskich z zakresu wf i pw232.

W tym okresie dzia³alnoœæ Zwi¹zku na polu aktywnoœci fizycznej znacznie
os³ab³a. Dopiero pod koniec lat trzydziestych widoczny by³ postêp w zakresie wy-
chowania fizycznego i sportu. Œwiadczy³y o tym uchwa³y Zjazdu Delegatów Cen-
tralnego Zwi¹zku M³odej Wsi, który odby³ siê 19 grudnia 1937 r. w Warszawie, jak
równie¿ w pracy na rzecz wychowania fizycznego, sportu i przysposobienia woj-
skowego poszczególnych wojewódzkich zwi¹zków M³odej Wsi233.

W ramach wy¿ej wymienionego Zjazdu dzia³a³a Komisja WFiPW. Cz³onko-
wie Komisji w toku posiedzeñ wypracowali nastêpuj¹ce formy pracy, dziêki któ-
rym mia³ nast¹piæ rozwój wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego
w Centralnym Zwi¹zku M³odej Wsi: „wypracowanie programów i metod dostoso-
wanych do warunków wiejskich; wci¹gniêcie do tej pracy wszystkich oficerów
i podoficerów rezerwy, cz³onków Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi; szkolenie ka-
dry instruktorskiej na wszystkich szczeblach organizacyjnych; organizowanie kur-
sów; urz¹dzanie wszelkiego rodzaju zawodów; wyjednywanie œrodków na prowa-
dzenie tych prac; uzgadnianie pracy i dzia³alnoœci z zainteresowanymi organiza-
cjami i instytucjami”234. Wiêkszoœæ z wymienionych form pracy by³a realizowana
wczeœniej, chodzi³o g³ównie o spopularyzowanie prac na rzecz wychowania fi-
zycznego i przysposobienia wojskowego.

Zagadnienia aktywnoœci fizycznej na wsi by³y omawiane w trakcie zjazdów
delegatów wojewódzkich Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi, m.in. zjazd taki
odby³ siê 19 grudnia 1937 r.235 W czasie zjazdu obradowa³y komisje WF sekcji
m³odych i kole¿anek.

Problemy wf, sportu i pw by³y poruszane na zjazdach wojewódzkich, po-
wiatowych i s¹siedzkich Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi, jak równie¿ na po-
siedzeniach zarz¹dów poszczególnych ogniw zwi¹zkowych. Walny Zjazd de-
legatów Zwi¹zku M³odej Wsi województwa lubelskiego, obraduj¹cy w Lubli-
nie, 29 wrzeœnia 1935 r. powzi¹³ rezolucjê odnoœnie do wf na wsi w programach
radiowych236. „Wychodz¹c z za³o¿enia — jak czytamy w rezolucji — ¿e na wsi
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idea wychowania fizycznego znajduje coraz ¿ywsze zrozumienie i zainteresowa-
nie wœród m³odzie¿y, a obecne komunikaty sportowe w radio s¹ nies³ychanie
wyrozumowane i zbyt abstrakcyjne, je¿eli idzie o wieœ, Zjazd prosi w³adze wo-
jewódzkie zwi¹zku, aby za poœrednictwem Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi
zwróci³y siê do Polskiego Radia z propozycj¹ utworzenia w programie radio-
wym sta³ego k¹cika wychowania fizycznego na wsi”237. Relacje radiowe
mia³yby odnosiæ siê do nastêpuj¹cych tematów: podawanie wyników sporto-
wych z zawodów i imprez sportowych oraz ich omówienie; referat o idei wy-
chowania fizycznego na wsi, warunkach technicznych i metodycznych realiza-
cji wychowania fizycznego na wsi; urz¹dzaniu placów — boisk sportowych;
higieny sportu. Brak materia³ów Ÿród³owych nie pozwala na udzielenie odpo-
wiedzi na pytanie, czy takie programy w Polskim Radio by³y realizowane. Ob-
raduj¹ca na zjeŸdzie w Lublinie Komisja Wychowania Fizycznego i Przyspo-
sobienia Wojskowego podjê³a wniosek w sprawie zdobywania przez cz³onków
POS. W myœl tego wniosku, „ka¿dy cz³onek ko³a winien przyst¹piæ do zawo-
dów o Pañstwow¹ Odznakê Sportow¹”238. KMW prowadz¹ce sekcje sportowe
powinny we w³asnym zakresie przygotowaæ zawody sportowe o POS. Dla
KMW, które posiada³y s³ab¹ sekcjê sportow¹ lub jej nie posiadaj¹, zawody
sportowe o POS powinny przygotowaæ zarz¹dy zwi¹zków s¹siedzkich.

O tym, i¿ w³adze Zwi¹zku M³odej Wsi województwa lubelskiego przy-
wi¹zywa³y wa¿n¹ rolê do zagadnieñ wf i pw œwiadczy kolejny przyk³ad. Zebranie
zarz¹du wojewódzkiego 11 lipca 1936 r. by³o poœwiêcone sprawom wf i pw239.

Zwi¹zek M³odej Wsi Ziemi Wielkopolskiej na zjeŸdzie 8 listopada 1936 r.
podj¹³ rezolucjê odnosz¹c¹ siê do wf i pw: „Zjazd stwierdza, ¿e wobec wyœcigu
zbrojeñ i zaborczych d¹¿eñ naszych s¹siadów konieczne jest przygotowanie naj-
szerszych mas m³odzie¿y do obrony Pañstwa przez czynny udzia³ w pracach PW
i WF”240.

13 grudnia 1936 r. odby³o siê w £odzi zebranie Zarz¹du i Rady Wojewódzkie-
go Zwi¹zku M³odej Wsi województwa ³ódzkiego, z udzia³em prezesa Centralnego
Zwi¹zku M³odej Wsi — Stanis³awa Gierata241. Obrady by³y g³ównie poœwiêcone
sprawom przysposobienia samorz¹dowego i wychowania fizycznego m³odzie¿y
wiejskiej. Podjêto wniosek, i¿ prace w tych dziedzinach bêd¹ prowadzone inten-
sywniej, „ze wzglêdu na zaniedbania wsi pod wzglêdem przygotowania sa-
morz¹dowego i wychowania fizycznego”242.
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Obraduj¹cy 23 maja 1937 r. w Kielcach Walny Zjazd M³odej Wsi wojewódz-
twa kieleckiego upowa¿ni³ Zarz¹d Wojewódzki do wyst¹pienia do PUWFiPW
z wnioskiem o przywrócenie pe³nych praw do prowadzenia WF i PW na terenie
wszystkich powiatów na równych prawach ze Zwi¹zkiem Strzeleckim243. Z po-
dobnym wnioskiem zwrócili siê uczestnicy I Zjazdu Zwi¹zku M³odej Wsi woje-
wództwa stanis³awowskiego (zjazd odby³ siê 19 czerwca 1938 r. w Stanis³awo-
wie)244.

Dzia³acze Zwi¹zku M³odej Wsi województwa bia³ostockiego na zjeŸdzie wo-
jewódzkim w Bia³owie¿y w 1938 r. zwrócili siê do Okrêgowego Urzêdu WF
w Grodnie o otoczenie opiek¹ instruktorsk¹ wszystkich KMW w dziale WF245.

Delegaci Zwi¹zku M³odej Wsi województwa poleskiego na zjeŸdzie w Ko-
bryniu 19 czerwca 1938 r. uznali „przysposobienie wojskowe za nieodzowne uzu-
pe³nienie przygotowania do obrony Kraju”246. Zjazd zaleci³ zarz¹dowi wojewódz-
kiemu starania w celu stworzenia odpowiednich warunków do realizacji pw przez
KMW.

Zjazd Okrêgowego Zwi¹zku M³odej Wsi w powiecie piotrkowskim, który
odby³ siê 17 lutego 1935 r., nakreœli³ plan pracy Zwi¹zku na rok 1935/1936247.
W dziale wf i pw przewidziano: organizowanie przy ko³ach sekcji wf i pw oraz
ko³a Ligi Morskiej i Kolonialnej (LMiK); propagowanie POS i OS; urz¹dzanie za-
wodów sportowych miêdzy ko³ami, zwi¹zkami s¹siedzkimi i w okrêgu; zorgani-
zowanie sekcji wf i pw przy Okrêgowym Zwi¹zku M³odej Wsi248.

Na ZjeŸdzie KMW Zwi¹zku M³odej Wsi powiatu sieradzkiego 17 marca 1935 r.
dzia³ wychowania fizycznego w ko³ach omówi³ Teofil Kaczor249. Pomoc KMW
przyrzek³ obecny na zjeŸdzie delegat PKWFiPW w Sieradzu — Kowalczyk.

Problemy wf, sportu i pw omawiano na ZjeŸdzie Okrêgowym Zwi¹zku
M³odej Wsi powiatu opoczyñskiego w Radzicach, który odby³ siê 6 – 7 lipca
1935 r.250 Wœród 5 komisji zjazdowych powo³anych na zjeŸdzie pracowa³a Komi-
sja WFiPW. Nieco wczeœniej, bo w kwietniu 1935 r., odby³a siê w Opocznie kon-
ferencja prezesów kó³ i przodowników przysposobienia rolniczego z terenu po-
wiatu opoczyñskiego251. Uczestnicy konferencji debatowali równie¿ nad kwestia-
mi wf i pw w KMW.

Sprawy wf i sportu omawiano w trakcie posiedzeñ Zarz¹du Powiatowego
Zwi¹zku M³odej Wsi w Lidzie (15 I 1937 r.); Powiatowego Zjazdu Kole¿anek
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Zwi¹zku M³odej Wsi w Nowogródku (13 VI 1937 r.); Powiatowego Zjazdu
Zwi¹zku M³odej Wsi w Czêstochowie (24 X 1937 r.)252.

Wed³ug Ÿróde³ archiwalnych, Centralny Zwi¹zek M³odej Wsi by³ subsydio-
wany i korzysta³ z pomocy pañstwa. Jak czytamy w piœmie Urzêdu Wojewódzkie-
go w Poznaniu, „wszelkie formy pomocy z jakich korzysta³y dotychczas CZMW
«Siew» i ZML oraz szereg regionalnych, prorz¹dowych organizacji m³odzie¿y
wiejskiej, winien przej¹æ z dniem 1 stycznia 1935 r. Centralny Zwi¹zek M³odej
Wsi”253.

Nowym elementem w dzia³alnoœci na polu wf, sportu i pw by³y zjazdy
dzia³aczy sekcji wf. Jeden z pierwszych takich zjazdów odby³ siê w Warszawie
11 listopada 1937 r.254 Przybyli na niego dzia³acze sportowi ze Zwi¹zku M³odej
Wsi województwa warszawskiego. Uczestnicy zjazdu dyskutowali nad nastê-
puj¹cymi tematami: plan pracy w sekcjach wf w KMW, organizacja wojewódzkiej
sekcji wf, rola oficerów i podoficerów ch³opów w wychowaniu fizycznym
m³odzie¿y wiejskiej. Na zjeŸdzie powo³ano zarz¹d wojewódzkiej sekcji WF,
w sk³ad którego weszli: R. D¹browski — kierownik sekcji wojewódzkiej, Z. £uka-
sik — kierownik dzia³u gimnastyki i gier ruchowych, M. Szewczyk — kierownik
dzia³u gimnastyki, T. Wiêckowski — kierownik dzia³u przygotowañ przedpobo-
rowych, K. Ciok — dzia³ wyst¹pieñ zewnêtrznych, H. Mistewiczówna i H. Ka-
miñska — dzia³ kole¿anek255.

Przy wojewódzkich i powiatowych zarz¹dach Zwi¹zku M³odej Wsi powo³y-
wano kierowników sekcji WFiPW, np. w powiecie gostyniñskim funkcjê t¹ obj¹³
M. Mêkarski z Luzinowa256.

W sprawach wf, sportu i pw wypowiada³ siê ówczesny wiceprezes Stanis³aw
Gierat. S. Gierat w pracy Podstawy ruchu m³odowiejskiego pisa³: „Wa¿nym wa-
runkiem rozwoju wojska jest jego zdrowie fizyczne. ¯o³nierz nie mo¿e byæ cherla-
kiem fizycznym, a musi tryskaæ zdrowiem i si³¹. [...] Ca³y naród musi byæ dobrze
od¿ywiony, musi æwiczyæ swe miêœnie, by t¹ drog¹ móg³ siê zaprawiaæ do trudów
wojennych. Wszelkie wysi³ki pañstwa winny iœæ w kierunku stworzenia warun-
ków, sprzyjaj¹cych rozwojowi tê¿yzny fizycznej w narodzie. Sport i wychowanie
fizyczne musz¹ znaleŸæ propagatorów we wszystkich komórkach w³adz pañstwo-
wych i organizacji spo³ecznych”257.

W podobnym tonie wypowiada³ siê Kazimierz Radwañski w artykule pt. Wy-
chowanie fizyczne na wsi: „Mimo wiejskiej pracy na roli i k³opotów codziennych,
ch³op nie powinien zapomnieæ o pracy obywatelskiej. [...] Rêkojmiê w tej mierze
da nam niew¹tpliwie dobrze podjêta akcja PW na wsi. [...] Potrzeba nie tylko ludzi,
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którzy by siê zajêli jej organizacj¹, ale przede wszystkim chêci i zapa³u samej
m³odzie¿y. Ko³a M³odzie¿y Wiejskiej maj¹ tu piêkne pole do popisu i wykazania
inicjatywy. W œlad za przysposobieniem wojskowym pod¹¿a praca czysto zdro-
wotno-wychowawcza, praca prowadzona w myœl zasady «W zdrowym ciele zdro-
wa myœl»”258. Coraz wiêksz¹ uwagê w realizacji aktywnoœci fizycznej zwracano
na pw. Jednym z kolejnych takich przyk³adów by³o popularyzowanie przez „Siew
M³odej Wsi” zdobywania przez m³odzie¿ wiejsk¹ Odznaki Strzeleckiej259.

W pracy upowszechniaj¹cej aktywnoœæ fizyczn¹ w KMW Centralnego
Zwi¹zku M³odej Wsi du¿¹ rolê odegra³o czasopismo „Siew M³odej Wsi”. Na jego
³amach publikowano liczne artyku³y, doniesienia, komunikaty dotycz¹ce wycho-
wania fizycznego, sportu i przysposobienia wojskowego. Wiêkszoœæ z nich odno-
si³a siê do zak³adania, organizacji i planu pracy sekcji wychowania fizycznego
w ko³ach Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi, do dzia³alnoœci sekcji kobiet w zakre-
sie wf, sportu i pw260.

Niezwykle ciekawy artyku³ Sport na wsi Feliksa Witulskiego (pow. turecki)
zamieœci³ „Siew M³odej Wsi” w numerze 28 z 1935 r. By³ on odpowiedzi¹ na pyta-
nie: jaka aktywnoœæ fizyczna powinna byæ propagowana w KMW? F. Witulski
uwa¿a³, ¿e sport, „jaki uprawiaj¹ Ko³a M³odzie¿y Wiejskiej, jest przewa¿nie prze-
niesiony z miasta ze wszystkimi dobrymi i niedobrymi zwyczajami”261. By³ prze-
ciwny tzw. rekordomanii. Jego zdaniem, w wychowaniu fizycznym i sporcie po-
winna byæ przyjêta zasada „sport dla ¿ycia. Bowiem nie ten jest sportowcem, który
w zawodach bierze pierwsze miejsce, a jak przyjdzie iœæ 15 – 20 km w wycieczce
lub w pochodzie i potem jeszcze bawiæ siê w gry ró¿ne lub te¿ zagraæ w pi³kê siat-
kow¹ itp., to nie ma ju¿ si³y. Dla mnie sportowcem jest ten, co siê nie boi wiatru,
deszczu, mrozu, je¿eli chodzi o przyjœcie na zebranie Ko³a, czy na Zjazd Powiato-
wy itd.”262 Feliks Witulski mia³ racjê, dopominaj¹c siê o to, aby w KMW realizo-
waæ aktywnoœæ fizyczn¹ dla wszystkich. Nie mo¿na bowiem — jego zdaniem —
dojœæ do wniosku, ¿e nadrzêdnym celem w pracy KMW na polu wf i sportu by³o
osi¹ganie jak najlepszych wyników sportowych.

W pracy sekcji wf i sportu w KMW wa¿n¹ rolê odgrywa³ kierownik sekcji.
Kierownik „powinien nale¿ycie znaæ siê na sprawach wychowania fizycznego.
[...] Musi pamiêtaæ, ¿e æwiczenia cielesne mog¹ odbywaæ siê tylko w czystym po-
wietrzu. [...] Musi pamiêtaæ o tym, ¿e my uprawiamy wychowanie fizyczne dla
zdrowia uczestników, a nie dla nagród i zwyciêstw. Zawody miêdzy Ko³ami maj¹
byæ sprawdzianem postêpu naszej pracy”263. Ponadto zadaniem kierownika sekcji
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sportowej by³o dobieranie æwiczeñ cielesnych w zale¿noœci od mo¿liwoœci i uwa-
runkowañ KMW.

Wed³ug „Siewu M³odej Wsi”, w planach pracy sekcji wychowania fizyczne-
go w ko³ach w okresie jesiennym powinno byæ przewidziane „opracowanie i przy-
jêcie w³asnego planu pracy sekcji na ca³y rok; skompletowanie dzia³u wychowania
fizycznego w bibliotece, wys³anie jednego przedstawiciela na kurs wychowania
fizycznego, wys³anie jednego przedstawiciela na kurs wyrobu nart; podjêcie ini-
cjatywy budowy ³aŸni wspólnie ze starszym spo³eczeñstwem, zorganizowanie
zbiorowej gimnastyki na wolnym powietrzu; spowodowanie, by cz³onkowie upra-
wiali codzienn¹ osobist¹ gimnastykê; trenowanie biegu na prze³aj”264. W okresie
zimowym praca sekcji sportowej winna obejmowaæ: w³aœciwe zajêcia praktyczne,
przygotowanie do sezonu wiosennego i letniego265. W ramach w³aœciwych zajêæ
praktycznych nale¿a³o przeprowadziæ: kurs domowego wyrobu nart, narciarstwo,
³y¿wiarstwo, gimnastykê, tañce, tenis sto³owy. W okresie letnim preferowano siat-
kówkê, lekkoatletykê i gimnastykê oraz kolarstwo, p³ywanie, koszykówkê, pi³kê
rêczn¹ i pi³kê no¿n¹266.

W 1935 r. w Zwi¹zku M³odej Wsi województwa lubelskiego, w KMW ist-
nia³o 89 sekcji wf, 30 dru¿yn pw267. Ponadto 415 osób uzyska³o POS. W zwi¹zku
pracowa³ instruktor wojewódzki wf i pw. W roku nastêpnym (1936) dzia³alnoœæ
prowadzi³o 81 sekcji wf i 22 sekcje pw268. Wœród sekcji sportowych, które wyró¿-
nia³y siê w pracy na polu wf i sportu w województwie lubelskim, by³a sekcja
KMW w Krzczonowie269. Liczy³a 23 osoby. Przedstawiciele i sportowcy ko³a bra-
li udzia³ w kursach wf i zawodach sportowych.

W Zwi¹zku M³odej Wsi Ziemi Kieleckiej w 1938 r. sekcje wf liczy³y 458
cz³onków, sekcje sportowe 403 cz³onków, a sekcje przysposobienia wojskowe-
go 156270. W sprawozdaniu wojewody kieleckiego czytamy, „¿e jakkolwiek
Zwi¹zek M³odej Wsi przyznane ma prawo prowadzenia w swych komórkach
dzia³u przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego, to jednak w dal-
szym ci¹gu faworyzowany jest wy³¹cznie Zwi¹zek Strzelecki i pomimo zg³oszeñ
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ze strony kó³ M³odej Wsi do przysposobienia wojskowego i wychowania fizycz-
nego, odnoœne w³adze i komendy spraw¹ t¹ zupe³nie siê nie interesuj¹”271. Z takim
wnioskiem mo¿na siê zgodziæ tylko czêœciowo. Zwi¹zek M³odej Wsi Ziemi Kie-
leckiej, podobnie jak Centralny Zwi¹zek M³odej Wsi, by³ organizacj¹ uwa¿an¹ za
prosanacyjn¹ i w odró¿nieniu np. od ZMW RP „Wici” posiada³ lepsze warunki
rozwoju272.

Rok 1937 jest prze³omowym w dzia³alnoœci Centralnego Zwi¹zku M³odej
Wsi w pracach na rzecz wf, sportu i pw, m.in. w 1937 r. nastêpuje powstawanie
i reaktywowanie sekcji sportowych w KMW, np. sekcjê wf reaktywowano
w Brzezinkach (powiat kielecki)273. W powiecie w³oszczowskim Zwi¹zek
M³odej Wsi Kieleckiej czynnie uczestniczy³ w pw i pod wzglêdem iloœci ze-
spo³ów pw ustêpowa³ tylko Zwi¹zkowi Strzeleckiemu274. Ponadto w 1938 r.
przy Zarz¹dzie G³ównym Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi zosta³a utworzona
Komenda WFiPW275. Centralny Zwi¹zek M³odej Wsi otrzyma³ upowa¿nienie
od PUWFiPW do dostarczania cz³onków do formacji Obrony Narodowej276.
Udzia³ w pracach pw mia³ byæ okreœlony wytycznymi szkolenia pw na rok æwi-
czebny 1937/1938.

Zwi¹zek M³odej Wsi Ziemi Wielkopolskiej w 1936 r. posiada³ 30 zespo³ów pw
i wf oraz 20 sekcji kole¿anek; w 1938 r. dzia³alnoœæ na polu wf i pw prowadzi³ w 4
powiatach województwa poznañskiego: Jarocin, Kalisz, Ko³o, Turek277. Warto
jednak zaznaczyæ, i¿ 3 z nich (Kalisz, Ko³o, Turek) zosta³y przy³¹czone do woje-
wództwa poznañskiego 31 marca 1938 r. W powiecie tureckim przy KMW istnia³o
6 oddzia³ów wf i pw278.

W planach pracy Zwi¹zku M³odej Wsi Ziemi Wielkopolskiej na rok 1937/1938,
dzia³ pracy WFiPW mia³ zostaæ rozpowszechniony na wszystkie powiaty279. We
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271 Tam¿e.
272 Zob. te¿ E. Ma³olepszy: Kultura fizyczna na wsi w województwie kieleckim w latach 1919 – 1939

(zarys problematyki). W: M. Adamczyk (red.): „Zeszyty Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej” nr 13.
Kielce 2001, s. 136 – 137.

273 „Siew M³odej Wsi”, 1937 nr 33, s. 533.
274 Archiwum Pañstwowe w Kielcach, Oddzia³ w Jêdrzejowie (cyt. APKOJ), Starostwo Powiatowe

W³oszczowskie (cyt. SPW), sygn. 6, Pismo starosty w³oszczowskiego z dnia 31.03.1938 r.,
s. 423.

275 „Siew M³odej Wsi”, 1938 nr 52, s. 823. Oprócz Komendy WFiPW utworzono jeszcze inne
dzia³y: organizacyjny, oœwiatowy, zawodowo-gospodarczy, wspó³pracy z innymi organizacja-
mi, kobiecy, prawny, m³odocianych, propagandowo-prasowy, akademicki, zagraniczny, sztuki.

276 APP, SPŒW, sygn. 224, Pismo PUWFiPW z dnia 30.06.1937 r., b. pag.
277 APP, UWP, sygn. 5953, Pismo Zwi¹zku M³odej Wsi Ziemi Wielkopolskiej do Ministerstwa

Spraw Wewnêtrznych z 19.11.1936 r., s. 21 – 26; Pismo Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu do
DOK nr VII w Poznaniu z 29.11.1938 r. w sprawie Zwi¹zku M³odej Wsi Ziemi Wielkopolskiej,
s. 191 – 193.

278 Tam¿e, pismo starosty tureckiego do Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu z 21.10.1938 r., s. 147
– 148.

279 Tam¿e, wycinek z prasy, s. 188.



wszystkich KMW mia³y byæ zorganizowane sekcje: wf, kole¿anek, kolarzy i m³o-
dzie¿y (tzw. m³odzików w wieku od 14 do 18 lat)280.

Centralny Zwi¹zek M³odej Wsi na terenie powiatu piotrkowskiego w 1937 r.
liczy³ 96 KMW i 2150 cz³onków. Praca w KMW prowadzona by³a w 3 dzia³ach
(sekcjach): rolniczej, wf i kulturalno-oœwiatowej281.

Z inicjatywy Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi oraz zwi¹zków wojewódz-
kich i powiatowych M³odej Wsi (podobnie jak wczeœniej CZMW i CZMW
„Siew”) organizowano kursy instruktorskie wf i inne z zakresu aktywnoœci fizycz-
nej. W okresie od 19 do 31 sierpnia 1935 r. w Pu³awach odby³ siê kurs przodowni-
ków gier sportowych, przygotowany przez Zwi¹zek M³odej Wsi województwa lu-
belskiego282. W kursie wziê³o udzia³ 30 osób z 12 powiatów województwa lubel-
skiego. Program kursu obejmowa³: 62 godziny zajêæ praktycznych (na które
sk³ada³y siê lekkoatletyka — biegi, skoki i rzuty), gry sportowe (siatkówka, koszy-
kówka, szczypiorniak) i ró¿ne gry ruchowe; 20 godzin gimnastyki i zaprawy gim-
nastycznej; 17 godzin zajêæ teoretycznych (historia wychowania fizycznego, zna-
czenie wychowania fizycznego na wsi, organizacja wychowania fizycznego
w Kole M³odzie¿y Wiejskiej, jak zaopatrzyæ siê w sprzêt sportowy, jak zdobyæ bo-
isko sportowe, organizacja zawodów sportowych na wsi, teoria gier sporto-
wych)283. Program kursu by³ wszechstronny. Nie tylko nacechowany elementami
gier sportowych, lecz tak¿e w ramach zajêæ teoretycznych przybli¿ano m³odzie¿y
wiejskiej specyfikê realizacji aktywnoœci fizycznej w tym œrodowisku. Ponadto na
kursie przeprowadzono próby na POS. Kilkunastu cz³onków Zwi¹zku M³odej Wsi
województwa lubelskiego spe³ni³o minima na POS. W lutym i marcu 1936 r.
Zwi¹zek M³odej Wsi województwa lubelskiego przeprowadzi³ kurs wf w Lubli-
nie284. Kurs gier sportowych zorganizowa³ Zwi¹zek M³odej Wsi województwa
³ódzkiego w 1937 r.285 W kursie wziê³o udzia³ 30 cz³onków zwi¹zku z 10 powia-
tów (na kurs nie zg³osi³y swoich przedstawicieli KMW z powiatu brzeziñskiego
i kolskiego). Œwiadectwa ukoñczenia kursu otrzymali: Anuszczyk, Bartuzel, Czy-
¿ewski, Fa³ek, Giermaziak, Graczyk, Jab³oñski, Jagodziñski, Janikowski, Jankow-
ski, Kamiñski, Karolewski, Kidula, Kryczkowski, Kryst, Odwa¿ny, Pêcherzewski,
Szymczyk, Si³a, Spaleniak, Tomczyk, Szklarek, Szymañski, Sitek, Walisiak, WoŸny,
Zatoñ, Zieliñski286.
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280 APP, UWP, sygn. 5953, Plan pracy Zwi¹zku M³odej Wsi Ziemi Wielkopolskiej na czas od
10.12.1937 r. do 1.04.1938 r., s. 95.

281 APCz, SPCz, sygn. 35, Sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybu-
nalskim z 1.10.1937 r. za okres od 1.04.1937 r. do 30.09.1937 r., s. 135.

282 „Siew M³odej Wsi”, 1935 nr 39, s. 626.
283 Tam¿e.
284 AZHRL, LRM, RM/I – 13, Komunikat Zwi¹zku M³odej Wsi województwa lubelskiego. Lublin,

lipiec 1936 r., s. 8; „Siew M³odej Wsi”, 1937 nr 7, s. 107 – 108.
285 „Siew M³odej Wsi”, 1937 nr 15, s. 234 – 235.
286 „Siew M³odej Wsi”, 1937 nr 32, s. 517. Jeden z uczestników kursu, W³adys³aw Szymañski,

za³o¿y³ w KMW w Silnicy sekcjê wf. Wspólnie z Kazimierzem Sztabiñskim ukoñczy³ kurs wf
w Kurnêdzu.



Oprócz kursów dwutygodniowych wf, Zwi¹zek M³odej Wsi województwa lu-
belskiego zorganizowa³ w 1936 r. szereg kursów propagandowych wf w KMW287.
Mia³y one „charakter praktycznego zbli¿enia cz³onków do sportu”. W programie
kursów na plan pierwszy wysuniêto gry ruchowe i sportowe oraz prace sekcji kole-
¿anek w wf i sporcie. Kursy propagandowe wf odby³y siê w 30 KMW, w powia-
tach: lubelskim, siedleckim i lubartowskim.

Centralny Zwi¹zek M³odej wsi organizowa³ kursy dla przodowników pracy
w KMW288. W zorganizowanym przez Wielkopolski Zwi¹zek M³odej Wsi 15 – 30
czerwca 1936 r. kursie dla przodowników wziê³o udzia³ 20 cz³onków z wojewódz-
twa poznañskiego i pomorskiego289. Gminne Zwi¹zki M³odej Wsi przygotowy-
wa³y tzw. kursy nieinternatowe, trwaj¹ce oko³o 4 dni. W programie takich kursów
na prowadzenie sekcji wf i pw przeznaczano 1 godzinê. Kursy internatowe,
trwaj¹ce od 7 do 10 dni, przeprowadza³y powiatowe Zwi¹zki M³odej Wsi. Reali-
zowanie teorii i praktyki aktywnoœci fizycznej ograniczono do tematu — prace
sekcji KMW — na które przeznaczono 10 – 20 godzin290.

Zagadnienia wf i sportu by³y obecne w programie innych kursów. W trakcie
kursu ideowo-spo³ecznego, który odby³ siê 28 – 31 grudnia 1935 r. w powiecie ra-
dzyñskim (województwo lubelskie), wyk³ady i zajêcia praktyczne nt. „Wychowa-
nie fizyczne wœród m³odzie¿y wiejskiej” przeprowadzi³ J. Zygar291. Wychowanie
fizyczne, sport i pw realizowano na kursach dla kole¿anek, m.in. kurs dla kole-
¿anek odby³ siê w Nowogródku 12 – 15 listopada 1937 r.292

Nieod³¹czn¹ form¹ popularyzacji, upowszechniania i propagowania aktyw-
noœci fizycznej wœród m³odzie¿y wiejskiej by³y zawody sportowe. W Wicherto-
wie zorganizowano 3 maja 1935 r. zawody sportowe Zwi¹zku M³odej Wsi powia-
tu tureckiego293. M³odzie¿ wiejska z 5 kó³ (Aleksandrowa, Ewinowa, Przykony,
Radczyna i Smulska) rywalizowa³a w piêcioboju lekkoatletycznym (bieg na dy-
stansie 100 m, pchniêcie kul¹, rzut dyskiem, skok w dal i skok wzwy¿) oraz w ko-
larstwie (wyœcig kolarski na dystansie 15 km).

Koordynowaniem pracy wf i sportu w obrêbie kilku KMW zajmowa³y siê
zwi¹zki s¹siedzkie. Ten wniosek odnosi siê przede wszystkim do przeprowadza-
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287 „Siew M³odej Wsi”, 1937 nr 1, s. 13.
288 „Siew M³odej Wsi”, 1935 nr 49, s. 776 – 778; 1936 nr 20, s. 319. Kurs przodowników odby³ siê

w Opatowie w dniach 22 – 24.03.1936 r. Na kursie realizowano wychowanie fizyczne; nr 7
z 14.02.1937 r., s. 108. Na kursie przodowników w Sochaczewie (kurs odby³ siê w dniach 7 – 21
stycznia 1937 r.) 2 godziny dziennie przeznaczano na wf.

289 APP, UWP, sygn. 5953, Pismo Zwi¹zku M³odej Wsi Ziemi Wielkopolskiej do Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych z 19.11.1936 r., s. 21 – 26. W okresie od 10.12.1937 r. do 1.04.1938 r.
Zwi¹zek M³odej Wsi Ziemi Wielkopolskiej przewidywa³ organizacje kursu wojewódzkiego dla
przodowników dla 30 osób. Ponadto kursy dla przodowników mia³y byæ przeprowadzone w po-
wiatach: Gniezno, Jarocin, Mogilno, Oborniki oraz w KMW.

290 „Siew M³odej Wsi”, 1935 nr 49, s. 776 – 779.
291 „Siew M³odej Wsi”, 1936 nr 3, s. 44 – 45.
292 „Siew M³odej Wsi”, 1937 nr 49, s. 781 – 782; 1937 nr 50, s. 804 – 805.
293 „Siew M³odej Wsi”, 1935 nr 22, s. 357 – 358.



nia rozgrywek sportowych, np. w Zwi¹zku S¹siedzkim w Æmielowie istnia³y 2
dru¿yny koszykówki (Brzóstowa, Jastków), 4 dru¿yny siatkówki (Brzóstowa,
Buszkowice, Jastków, Krzczonowice), 3 dru¿yny pi³ki no¿nej (Brzóstowa, Jast-
ków, Krzczonowice)294. Wspó³zawodnictwo sportowe w ró¿nych dziedzinach
sportu organizowano miêdzy KMW oraz z innymi organizacjami (m.in. z ze-
spo³ami sportowymi KSM¯iM). Kierownikiem wf w Zwi¹zku S¹siedzkim KMW
w Zawadzie (w sk³ad zwi¹zku wchodzi³y KMW w Gowarzowie, Jackowie, Pust-
kowiu Jackowskim Zawadzie, Zberezce i Zdrowie — pow. radomszczañski) by³
Musia³295.

Zawody sportowe przewidziano w programie „Wojewódzkich uroczystoœci
do¿ynkowych” w £odzi, które mia³y zostaæ przeprowadzone 25 – 26 wrzeœnia
1937 r.296 W programie zawodów by³y konkurencje lekkoatletyczne i gry sportowe
(koszykówka, siatkówka, hazena).

W ramach dzia³alnoœci KMW (dotyczy to tylko niektórych kó³) tworzone
by³y tzw. sekcje m³odych, do których nale¿a³a m³odzie¿ od 14 do 18 roku ¿ycia,
m.in. taka sekcja dzia³a³a w KMW w £omiankach297. Przy sekcjach m³odych
dzia³a³y dru¿yny sportowe. W dziale wf i sportu sekcje m³odych powinny realizo-
waæ: poznanie kilku gier towarzyskich w domu i œwietlicy (warcaby, szachy itp.),
poznanie kilku gier sportowych (siatkówka, koszykówka, dwa ognie itp.), nauka
tañca (polka i oberek), realizacja ró¿nych dyscyplin sportu (m.in. narciarstwo,
³y¿wiarstwo), organizacja wycieczki (z realizacj¹ aktywnoœci fizycznej), przejœæ
sprawnoœæ organizatora 4 gier sportowych i 6 zabaw towarzyskich298. W listopa-
dzie 1937 r. odby³ siê w Warszawie Zjazd Sekcji M³odych Zwi¹zku M³odej Wsi
województwa warszawskiego299. Na kierownika dzia³u WF i PW wybrano Tade-
usza Brzósko300.
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294 „Siew M³odej Wsi”, 1937 nr 36, s. 581.
295 „Siew M³odej Wsi”, 1938 nr 20, s. 325.
296 APPT, SPP, sygn. 1988, Program Wojewódzkich uroczystoœci do¿ynkowych w dniu 25

i 26.09.1937 r., b. pag.
297 „Siew M³odej Wsi”, 1935 nr 15, s. 242; 1935 nr 40, s. 635 – 636.
298 „Siew M³odej Wsi”, 1935 nr 51 – 52, s. 812 – 813.
299 „Siew M³odej Wsi”, 1937 nr 45, s. 724.
300 „Siew M³odej Wsi”, 1937 nr 48, s. 771 – 772.



Rozdzia³ V

Kultura fizyczna w dzia³alnoœci wiejskich
organizacji m³odzie¿owych o zasiêgu krajowym

1. Kultura fizyczna w programach i dzia³alnoœci Zwi¹zku
M³odzie¿y Ludowej i sekcji wiejskiej Zwi¹zku M³odej
Polski w latach 1926 – 1939

a) Kultura fizyczna w programach i dzia³alnoœci Zwi¹zku M³odzie¿y
Ludowej (1926 – 1937)

ZML posiada³ w³asny organ prasowy, jakim by³a „M³oda Wieœ”. W lipcu
1928 r. na ³amach „M³odej Wsi” opublikowano zasady ideowe ZML. Wœród nich
poruszono tak¿e problematykê wychowania fizycznego i sportu: „ZML [...] zdaj¹c
sobie sprawê, ¿e rozwój fizyczny jest dla jednostki i pañstwa niemniej wa¿nym od
duchowego, poœwiêcaæ bêdzie równ¹ uwagê krzewieniu w³asnych szeregów wy-
chowania fizycznego przez sport i gimnastykê, aby w ten sposób przez ca³okszta³t
swej dzia³alnoœci wychowywaæ obywateli zdolnych i gotowych do oddania na
us³ugi pañstwa i wsi, wszystkich swoich si³ fizycznych i duchowych. Wychodz¹c
z tych za³o¿eñ ZML wychowywaæ bêdzie m³odzie¿ w kierunku wysokiej etyki,
pe³nego poczucia godnoœci i karnoœci, pañstwowym, narodowym, zawodowym,
kulturalnym oraz sprawnoœci fizycznej”1. Aktywnoœæ fizyczna by³a jednym z ce-
lów i zadañ wychowania i kszta³cenia w ZML.

Jak czytamy w statucie ZML, w zakresie celów i zadañ, zamieszczono m.in.
nastêpuj¹cy zapis: „rozszerzenie i pog³êbienie prac przysposobienia wojskowego
i wychowania fizycznego przy pomocy Komendy, specjalnie dla zwi¹zków
m³odzie¿y utworzonej z ramienia Pañstwowego Urzêdu Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego, nadto przez prowadzenie kursów po¿arniczych,
gazowych itp. w porozumieniu ze stra¿ami po¿arnymi, Lig¹ Obrony Powietrznej
i Przeciwgazowej [...]”2.
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1 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1928 nr 8 – 9, s. 2. „M³oda Wieœ” by³a wydawana w Warszawie jako
organ Zwi¹zku M³odzie¿y Ludowej. Czasopismo o tej samej nazwie — „M³oda Wieœ” wydawa-
no od 1929 r. w £ucku jako organ Wo³yñskiego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej.

2 CAW, PUWFiPW, sygn. I.300.69.13, Statut ZML, s. 70. Pierwszy statut ZML zosta³ zatwierdzo-
ny 3.03.1927 r.; AZHRL, Statut Zwi¹zku M³odzie¿y Ludowej, s. 2 – 3. Statut ZML zosta³ za-
twierdzony w Warszawie w dniu 1.07.1930 r. Sformu³owanie „rozszerzenie i pog³êbienie prac
przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego przy pomocy Komendy” odnosi siê do
Komendy G³ównej WF i PW Federacji Zwi¹zków M³odzie¿y Wiejskiej.



Problemy wf, sportu i pw podejmowa³y w swoich statutach organizacje woje-
wódzkie. Zjednoczony Zwi¹zek M³odzie¿y Województwa Kieleckiego w celach
i zadaniach ujmowa³ m.in. „rozszerzenie i pog³êbienie przysposobienia wojsko-
wego i wychowania fizycznego przy pomocy powiatowych Komend PW, nadto
prowadzenie kursów po¿arniczych, gazowych itp. w porozumieniu ze stra¿ami
po¿arnymi, Lig¹ Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej itp.”3

Wœród 5 sekcji, które powo³a³ Zarz¹d G³ówny ZML w 1927 r., znalaz³a siê
sekcja wychowania fizycznego i sportu (istnia³y jeszcze inne sekcje: organizacyj-
na, ogólno-oœwiatowa, rolniczo-zawodowa i gospodarcza)4.

Sprawy programowe i organizacyjne by³y omawiane na zjazdach ZML. Na
ZjeŸdzie Delegatów Okrêgu Kaliskiego ZML 25 wrzeœnia 1927 r. referat organi-
zacyjny i na temat wychowania fizycznego przedstawi³ Aleksander Bartecki5.

Zjazd Delegatów ZML z województwa œl¹skiego odby³ siê 4 listopada 1934 r.6

W trakcie zjazdu omawiano sprawy kulturalno-oœwiatowe, wf, sportu i pw w ko³ach
ZML województwa œl¹skiego.

Jedn¹ z komisji pracuj¹cych na ZjeŸdzie Województwa Lwowskiego ZML
w £añcucie w 1935 r. by³a Komisja WFiPW7.

W sprawozdaniu ze zjazdu powiatowego ZML w Kielcach, który odby³ siê 19
paŸdziernika 1930 r. znajdujemy informacjê o wyst¹pieniu komendanta okrêgowe-
go WFiPW w powiecie kieleckim Pietrzyka z referatem zjazdowym omawiaj¹cym
problemy wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego8. Pietrzyk poru-
szy³ cele i zadania wf i pw, prowadzenie prac wf i pw na wsi i omówi³ organizacje wf
i pw. Koñcz¹c wyst¹pienie, zwróci³ siê do uczestników zjazdu, „aby do³o¿yli wszel-
kich starañ, by praca wf i pw w oddzia³ach ZML wydawa³a dobre rezultaty”9. Za-
gadnienia wf i pw omawia³ Józef Musia³ — powiatowy kierownik ZML — na ZjeŸ-
dzie Prezesów i Delegatów Kó³ ZML powiatu wieluñskiego 21 grudnia 1930 r.10

Na ZjeŸdzie Prezesów i Skarbników Kó³ ZML w Grodzisku Mazowieckim
(powiat b³oñski) w czerwcu 1933 r. podjêto nastêpuj¹c¹ rezolucjê: „Zjazd preze-
sów Kó³ Zwi¹zku M³odzie¿y Ludowej powiatu B³oñskiego wzywa Zarz¹dy Kó³
do zorganizowania prac, zmierzaj¹cych do uzyskania przez najwiêksz¹ iloœæ
cz³onków Pañstwowej Odznaki Sportowej”11. Skoro Zjazdy Powiatowe ZML po-
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3 AZHRL, Statut Zjednoczonego Zwi¹zku M³odzie¿y Województwa Kieleckiego, zatwierdzony
w dniu 3.11.1931 r. przez wojewodê kieleckiego A. Bratkowskiego (wicewojewoda), s. 4 – 5.
Zjednoczony Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej Województwa Kieleckiego powsta³ z po³¹czenia
CZMW „Siew” i ZML z terenu województwa kieleckiego.

4 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1928 nr 1, s. 11.
5 „M³oda Polska” (Poznañ) z 15.09.1927 r., s. 4.
6 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1934 nr 21 – 22.
7 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1935 nr 5, s. 17 – 18.
8 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1931 nr 1, s. 10 – 11.
9 Tam¿e, s. 10.

10 Tam¿e, s. 11.
11 „M³oda Wieœ (Warszawa), 1933 nr 11, s. 17.



dejmowa³y rezolucje w sprawie POS, mo¿e to œwiadczyæ o tym, jak wa¿ne miejsce
wœród tej organizacji m³odzie¿y wiejskiej posiada³y zagadnienia wf i sportu.

Podczas Zjazdu Powiatowego ZML w Odolanowie (pow. ostrowski, woje-
wództwo poznañskie) 21 maja 1933 r. delegat zarz¹du wojewódzkiego Kud³a
wyg³osi³ referat organizacyjny, w którym przedstawi³ znaczenie wychowania fi-
zycznego i przysposobienia wojskowego12.

Program Zjazdu Powiatowego ZML w Rakszawie (powiat ³añcucki, woje-
wództwo lwowskie), przeprowadzony 20 maja 1934 r., przewidywa³ omawianie
zagadnieñ wf i pw13.

W trakcie Zjazdu Powiatowego ZML powiatu brzeziñskiego, odbytego
w 1936 r., prezes Jan Lewandowski w wyst¹pieniu zjazdowym stwierdzi³: „Pomi-
mo ciê¿kich warunków, w jakich ¿yjemy, pracê swoj¹ posuwamy naprzód, dowo-
dem naszej pracy jest kurs spo³eczno-wychowawczy, który w³asnymi si³ami zor-
ganizowaliœmy, prowadzimy we wszystkich ko³ach system sprawnoœci, sekcje
wychowania fizycznego [...]”14.

W pracach wf, sportu i pw, ZML wspó³pracowa³ z powiatowymi komitetami
wf i pw, komendantem powiatowym WFiPW15.

W 1936 r. nawi¹zano wspó³pracê pomiêdzy Zarz¹dem G³ównym ZML a Pol-
skim Zwi¹zkiem £uczniczym16. Efektem wspó³pracy by³o przyjêcie regulaminu
dla Ko³a £uczników ZML oraz popularyzacja i upowszechnienie ³ucznictwa wœród
kó³ ZML.

Przy Zarz¹dzie G³ównym ZML powo³ano stanowisko referenta WF. Referen-
tem WF i kierownikiem dzia³u WFiPW przy Zarz¹dzie G³ównym ZML zosta³ w
1936 r. Stanis³aw Kroczak17. Zarz¹dy wojewódzkie i powiatowe ZML do 20 stycz-
nia 1937 r. mia³y powo³aæ referenta WF18.

Przed powo³aniem referentów wf i pw przy zarz¹dzie g³ównym, zarz¹dach
wojewódzkimi i powiatowymi ZML, dzia³a³y komisje WFiPW. Przewodnicz¹cym
Komisji WFiPW w powiecie ³owickim zosta³ wybrany 26 kwietnia 1931 r. por.
Paw³owski; w powiecie Rawa Mazowiecka 27 sierpnia 1933 r. zosta³ wybrany
P¹czkowski19.

W II po³owie lat trzydziestych XX wieku coraz wiêksz¹ uwagê zaczêto przy-
wi¹zywaæ do pw. W artykule pt. Wstêpujmy do szeregów Obrony Narodowej, opub-
likowanym na ³amach „M³odej Wsi”, czytamy: „Doceniaj¹c wa¿noœæ gotowoœci
bojowej Narodu Polskiego Zwi¹zek M³odzie¿y Ludowej z ca³ym wysi³kiem przy-
czynia siê do usprawnienia oddzia³ów Obrony Narodowej przez branie czynnego
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14 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1936 nr 9, s. 9.
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19 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1931 nr 10, s. 13 – 14; 1933 nr 18, s. 19 – 20.



udzia³u w dostarczaniu najwartoœciowszych jednostek znajduj¹cych siê w naszych
szeregach. Wszystkie Zarz¹dy Kó³, Powiatowe, Wojewódzkie musz¹ zwróciæ na
akcjê powy¿sz¹ szczególn¹ uwagê i w miejscu gdzie bêd¹ tworzone oddzia³y
Obrony Narodowej nawi¹¿¹ z w³adzami wojskowymi œcis³y kontakt od których
otrzymaj¹ odpowiednie instrukcje”20. ¯eñska m³odzie¿ wiejska mia³a braæ udzia³
w przysposobieniu kobiet do obrony kraju21. Przysposobienie wojskowe by³o sze-
roko omawiane na ZjeŸdzie Ma³opolskiego Zwi¹zku M³odzie¿y Ludowej w Krako-
wie 12 wrzeœnia 1932 r.22 Gen. £uczyñski wyg³osi³ referat nt. Znaczenie spo³eczne
przysposobienia wojskowego.

Jeden z dzia³aczy ZML, Stefan Pi¹tek — instruktor wf i pw w ZML, w artykule
opublikowanym na ³amach „M³odej Wsi” omawia³ korzyœci i znaczenie prac wf
i pw w ZML: „Wychowanie fizyczne, które stanowi jeden z nies³ychanie wa¿-
nych odcinków pracy nad wychowaniem obywatelskim m³odzie¿y winno znaleŸæ
oddŸwiêk w najszerszych masach wsi, gdy¿ przez wychowanie fizyczne i przyspo-
sobienie wojskowe tworzymy lud zdrowy cia³em i duchem, przygotowujemy do
obrony naszych granic. [...] Ka¿dy cz³onek nale¿¹cy do ZML-u zdaje sobie jasno
sprawê i wie, ¿e tylko ten naród istnieæ mo¿e, który jest zdrowy fizycznie, moral-
nie i duchowo, który coœ czyniæ mo¿e i jest zdolny do tego — a osi¹gniêcie tego
celu jest w³aœnie droga przez sport, gimnastykê, przysposobienie wojskowe i wy-
chowanie fizyczne”23.

W ZML, podobnie jak w innych organizacjach m³odzie¿y wiejskiej, planowa-
no prace wf i pw, np. w miesi¹cu maju skompletowanie zespo³u sportowego zabie-
gaj¹cego o POS; w miesi¹cu wrzeœniu przewidziano: zorganizowanie oddzia³u wf
i pw przy kole (tam, gdzie jeszcze nie istnia³a sekcja); nades³anie wykazu imienne-
go cz³onków oddzia³u wf i pw w terminie do dnia 20 wrzeœnia; urz¹dzenie w miarê
mo¿liwoœci boiska sportowego na wsi; æwiczenia z zakresu wf i pw wed³ug na-
des³anych programów przez oficerów PW24. Oddzia³ (sekcja) wf i pw powinien
sk³adaæ siê co najmniej z 13 osób.

Sekcje wf i pw ZML obowi¹zywa³ strój sportowy. Strój sportowy dla „kole-
gów” sk³ada³ siê z: zielonej czapki, bia³ej trykotowej koszulki, zielonych spodenek
z bia³ym lampasem, obuwia sportowego, z przodu na koszulce odznaka ZML
w kszta³cie owalu z wyszytymi bia³ymi literami napisem ZML; strój sportowy dla
„kole¿anek” sk³ada³ siê z: zielonej czapki, bia³ej sportowej bluzeczki, spódnicy
zielonej typu „hajdawerów”, obuwia sportowego25.

ZML dysponowa³ w latach 1931 – 1932 œrodkami finansowymi na dzia³al-
noœæ wf, sportu i pw: w roku 1931 — 5000 z³; w roku 1932 — 6630 z³; w roku 1933
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20 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1937 nr 15 – 18, s. 10.
21 Tam¿e.
22 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1932 nr 19, s. 10 – 11.
23 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1932 nr 3 – 4, s. 9.
24 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1932 nr 16 – 17, s. 24 – 25; 1935 nr 9, s. 5.
25 CAW, PUWFiPW, sygn. I.300.69.13, Strój cz³onków ZML, s. 96; „M³oda Wieœ” (Warszawa),

1937 nr 7 – 8, s. 7.



— 5520 z³26. By³y to œrodki znacznie mniejsze od tych, które przeznacza³ na cele
wf, sportu i pw CZMW „Siew”, oraz znacznie wiêksze od œrodków przeznacza-
nych na aktywnoœæ fizyczn¹ przez ZMW RP „Wici”.

Obok œrodków finansowych, wa¿nym elementem w pracach wf, sportu i pw by³y
obiekty i urz¹dzenia sportowe. ZML mia³ trudnoœci z pozyskaniem terenów pod bo-
iska sportowe. ZML z terenu województwa krakowskiego zwróci³ siê o przeznaczenie
placów w gminach pod boiska sportowe. W³adze gminne (w województwie krakow-
skim), np. gminy w Moœcicach (powiat tarnowski), przydzieli³y ZML odpowiedni
plac na „gminnym b³oniu” na ten cel27. Pod boisko sportowe „wybrano czêœæ pastwi-
ska najgorsz¹ dla wypasania byd³a, nierówn¹ i pokryt¹ kretowiskami, któr¹ Ko³o
Sportowe doprowadzi³o do porz¹dku”28. Miejscowi rolnicy, z pobudek politycznych
lub z niezrozumienia problemów wf i sportu, wystosowali protest do w³adz Gminy
w Moœcicach, w którym oœwiadczyli: „¿e urz¹dzenie boiska sportowego na b³oniu
gminnym uszczupla ich prawa do wypasania na b³oniu gminnym i ¿¹dali usuniêcia
boiska z b³onia gminnego”29. Spór rozstrzygn¹³ starosta powiatu tarnowskiego Doollin-
ger, który w piœmie do zarz¹du miasta Tarnowa i w³adz gminnych w powiecie pisze:
„W zwi¹zku z intensywn¹ prac¹ Zwi¹zku M³odzie¿y Ludowej odnoœnie wychowania
fizycznego, [...] prosi [...] o skuteczn¹ interwencjê na posiedzeniach gminnych w kie-
runku uzyskiwania przez pracuj¹ce na terenie tamtejszej gminy Ko³a tego Zwi¹zku,
bezp³atnej dzier¿awy niewielkich obszarów z pastwisk gminnych na place sporto-
we”30.

W 1929 r. w zakresie prac na polu wychowania fizycznego i sportu powo³ano
Komendê G³ówn¹ WFiPW Federacji Zwi¹zków M³odzie¿y Wiejskiej31. Wa¿nym
zagadnieniem, które Komenda G³ówna WFiPW Federacji Zwi¹zków M³odzie¿y
Wiejskiej realizowa³a w zakresie popularyzacji i upowszechniania aktywnoœci fi-
zycznej, by³o zdobywanie przez m³odzie¿ wiejsk¹ Br¹zowej Odznaki Sprawnoœci
Fizycznej Federacji Zwi¹zków M³odzie¿y Wiejskiej. W 1930 r. minima na odzna-
kê uzyska³o oko³o 500 cz³onkiñ i cz³onków Federacji ZMW. W 1931 r. Komenda
G³ówna przewidywa³a zdobycie 6000 odznak32. Posiadacze Br¹zowej Odznaki
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26 M. S³oniewski, Wychowanie fizyczne i sport w dzia³alnoœci polskich organizacji m³odzie-
¿owych..., s. 102.

27 Archiwum Pañstwowe w Krakowie, Oddzia³ w Tarnowie (cyt. APKOT), Akta Gminy Moœcice
1848 – 1954 (cyt. AGM), sygn. 57, Pismo Gminy w Moœcicach do Starostwa Powiatowego
w Tarnowie z 12.04.1934 r., s. 583 – 585.

28 Tam¿e, s. 583.
29 Tam¿e, Pismo 51 rolników do w³adz Gminy w Moœcicach z 28.03.1934 r., s. 595.
30 Tam¿e, Pismo starosty powiatowego w Tarnowie do zarz¹du miasta Tarnowa i w³adz gminnych

w powiecie z dnia 10.01.1934 r., s. 591.
31 M. S³oniewski, Wychowanie fizyczne i sport w dzia³alnoœci polskich organizacji m³odzie-

¿owych..., s. 95.
32 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1931 nr 10. Wed³ug informacji podanej w „M³odej Wsi”, „na po-

szczególne okrêgi Federacji ZMW przeznaczono do zdobycia nastêpuj¹ce liczby odznak: war-
szawski 500, lubelski 1000, bia³ostocki 1000, ³ódzki 600, krakowski 500, lwowski 300, poznañ-
ski 300, pomorski 200, poleski 300, kielecki 1000, wileñski 300, wo³yñski 200, œl¹ski 200”.



Sprawnoœci Fizycznej mieli pierwszeñstwo przy zg³aszaniu siê na obozy instruk-
torskie organizowane z inicjatywy Komendy G³ównej. Nastêpnym etapem podno-
szenia poziomu w zakresie wychowania fizycznego i sportu m³odzie¿y wiejskiej
by³o zdobywanie POS. Jeden z punktów regulaminu Br¹zowej Odznaki Sprawno-
œci Fizycznej Federacji ZMW g³osi³, i¿ „cz³onek Federacji ZMW, który w ci¹gu
dwóch lat po zdobyciu Br¹zowej Odznaki Sprawnoœci Fizycznej nie zdobêdzie
POS, traci prawo noszenia Br¹zowej Odznaki”33.

Cz³onkowie ZML brali udzia³ w kursach instruktorskich wychowania fizycz-
nego i sportu, m.in. w okresie od 29 maja do 11 czerwca 1932 r. Zarz¹d Woje-
wódzki ZML Ziemi Wielkopolskiej w porozumieniu z Okrêgowym Urzêdem Wy-
chowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego przeprowadzi³ kurs dla
przodowników gier sportowych i sêdziów sportowych34. Program kursu, obok za-
jêæ z zakresu teorii i praktyki wychowania fizycznego, by³ uzupe³niony wyk³ada-
mi o nastêpuj¹cej problematyce: nauka obywatelska i samorz¹dowa, higiena cia³a
i wsi, po¿arnictwo, prace œwietlicowe, oszczêdnoœciowe i gospodarcze. Podobny
kurs (dla przodowników gier sportowych) zorganizowano dla m³odzie¿y wiejskiej
ZML w Poznaniu w styczniu i lutym 1934 r.35

Cz³onkowie ZML uczestniczyli w kursach wychowania fizycznego, organizo-
wanych przez Federacjê Zwi¹zków M³odzie¿y Wiejskiej. Kursy przeprowadzono
w 1930 r. dla m³odzie¿y ¿eñskiej w Gostyninie, dla m³odzie¿y mêskiej w Sulejo-
wie36. W programie kursów prowadzono zajêcia z zakresu gimnastyki, zabaw
i gier ruchowych, lekkiej atletyki, p³ywania, gier sportowych. W lipcu 1931 r.
cz³onkowie ZML uczestniczyli w kursie wychowania fizycznego w Sierakowie,
przeprowadzonym z inicjatywy Dowództwa Okrêgu Korpusu VII (Poznañ)37.

W 1933 r. zosta³ zorganizowany kurs strzelecki dla m³odzie¿y ZML na terenie
Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie. Pierwsze zawody
strzeleckie ZML odby³y siê w tym samym roku w Moœciskach k. Pszczyny.

W czerwcu i lipcu 1936 r. odby³ siê 5-tygodniowy kurs wychowania fizyczne-
go i spo³eczno-oœwiatowy w Suchodole (pow. Krosno, województwo lwowskie)38.
Spoœród uczestników kursu 7 osób nale¿a³o do ZML województwa ³ódzkiego
(w kursie uczestniczy³o 29 osób)39. Jak pisa³ Stanis³aw Starzyñski — instruktor
kursu wychowania fizycznego w Suchodole — na ³amach „M³odej Wsi”: „Sam
kurs jest dobr¹ szko³¹ dla [...] m³odego pokolenia i widzê, ¿e bêdzie to bardzo do-
bry materia³ dla przodowników do pracy budowniczej — przysz³ej silnej wsi pol-
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33 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1931 nr 10. Na ³amach „M³odej Wsi” publikowano artyku³y i mate-
ria³y poœwiêcone akcji zdobywania POS, m.in. artyku³ Zbigniewa Skocza pt. Halo, zdobywamy
POS, który ukaza³ siê w numerze 5 czasopisma z 15.03.1933 r.

34 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1932 nr 10 – 11, s. 20.
35 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1934 nr 5, s. 11 – 12.
36 ,„M³oda Wieœ” (Warszawa), 1930 nr 14, s. 10 – 12; 1930 nr 17, s. 9.
37 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1931 nr 18 – 19, s. 16.
38 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1936 nr 9, s. 8; 1936 nr 13 – 14, s. 8.
39 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1936 nr 23 – 24, s. 18; 1937 nr 1 – 2, s. 2.



skiej, która musi nareszcie dŸwign¹æ siê — przy pomocy tych m³odych r¹k i pe³nych
zapa³u ludzi m³odego pokolenia. Im to powinna wieœ oddaæ swoje bol¹czki w rêce
i oni powinni kierowaæ polityk¹ wsi. Takich kursów — no i takich pe³nych zapa³u
s³uchaczy powinno byæ w Polsce wiêcej”40.

W 1936 r. Ko³o M³odzie¿y Ludowej w Chojnach wys³a³o 7 cz³onków na kurs
p³ywacko-³uczniczy, który odby³ siê w Rudzie pod Skierniewicami, oraz dwie
cz³onkinie na kurs gier ruchowych w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego41.

W kwietniu 1937 r. odby³ siê czterotygodniowy kurs przodowników wycho-
wania fizycznego w Przemyœlu dla m³odzie¿y wiejskiej ZML z województwa
lwowskiego42. Na kursie prowadzono zajêcia z gimnastyki, gier sportowych, lek-
kiej atletyki, boksu, zabaw i gier ruchowych, p³ywania, zajêcia teoretyczne z wy-
chowania fizycznego oraz wychowanie obywatelskie.

Zajêcia z praktyki i teorii wychowania fizycznego realizowano na kursach
spo³eczno-oœwiatowych ZML, m.in. kursy spo³eczno-oœwiatowe odby³y siê w 1936 r.
w powiecie piotrkowskim i sieradzkim (województwo ³ódzkie), a w 1937 r. w woje-
wództwie nowogródzkim43.

W kursie instruktorskim narciarstwa nizinnego, realizowanym w Wilnie
w dniach 22 lutego – 8 marca 1937 r., organizowanym przez Okrêgowy Urz¹d WF
i PW (DOK nr III), uczestniczyli cz³onkowie ZML44.

Wed³ug M. S³oniewskiego, w 1933 r. ZML liczy³ 12 670 cz³onków, natomiast
w roku nastêpnym 13 49645. W województwie warszawskim wœród 316 kó³ ZML
112 posiada³o oddzia³y wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego,
w których æwiczy³o 1622 cz³onków (na 7563 cz³onków, tab. 15)46.

W województwie bia³ostockim, w okresie sprawozdawczym od 18 paŸdzier-
nika 1931 r. do 20 sierpnia 1933 r., 127 kó³ ZML prowadzi³o sekcje wf i sportu,
w których bra³o udzia³ 1469 uczestników47. M³odzie¿ wiejska uprawia³a przede
wszystkim lekkoatletykê (g³ównie biegi, skoki, pchniêcie kul¹). Do najlepszych
KMW prowadz¹cych wf i pw nale¿a³y: Koœciewicze, Oleksin i Zelwa48. KMW
w Oleksinie by³o jedynym w powiecie Bielsk Podlaski ko³em prowadz¹cym sek-
cjê wf i pw. Mia³o dru¿ynê pw licz¹c¹ 19 osób, siatkówki — 6 osób, lekkoatlety-
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40 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1936 nr 13 – 14.
41 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1936 nr 23 – 24, s. 18.
42 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1937 nr 9 – 10, s. 9.
43 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1937 nr 1 – 2, s. 14; 1937 nr 15 – 18, s. 14. W województwie nowo-

gródzkim kurs spo³eczno-oœwiatowy odby³ siê w kole ZML w Olchowicach. Wyk³ady na kursie
prowadzi³ B. Boniszewski. Zajêcia dydaktyczne dotyczy³y dzia³u ogólnoorganizacyjnego
i spó³dzielczo-oœwiatowego w kole, wf i pw, historii wsi i pañstwa oraz spraw œwietlicowych.

44 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1936 nr 23 – 24, s. 12; 1937 nr 1 – 2, s. 7.
45 M. S³oniewski, Wychowanie fizyczne i sport w dzia³alnoœci polskich organizacji m³odzie-

¿owych..., s. 49. Liczba cz³onków wydaje siê zani¿ona.
46 Tam¿e, s. 101.
47 „M³oda Wieœ” (Warszawa), 1933 nr 15 – 16, s. 21. ZML w województwie bia³ostockim liczy³

w tym okresie 340 kó³, z których 250 prowadzi³o aktywn¹ dzia³alnoœæ (9000 cz³onków).
48 Tam¿e.



ki — 9; cz³onkowie zdobyli 26 POS (kobiety uzyska³y 9 POS) i 14 OS49. W zawo-
dach sportowych brali udzia³ cz³onkowie z 14 KMW.

Tabela 15. Liczba kó³ i cz³onków ZML uprawiaj¹cych wf i pw w województwie warszaw-
skim w 1933 r.

Powiat Liczba kó³
Liczba

cz³onków
Liczba oddzia³ów

wf i pw
Liczba cz³onków

uprawiaj¹cych wf i pw

B³onie 26 689 12 238

Ciechanów 16 432 2 29

Kutno 36 985 12 200

£owicz 38 872 5 72

P³oñsk 48 1121 11 285

Pu³tusk 41 349 14 232

Rawa Mazowiecka 22 517 4 57

Rypin 9 201 — —

Sochaczew 38 863 17 92

Warszawa 26 897 26 242

W³oc³awek 18 537 9 175

Razem 316 7563 112 1622

�ród³o: M. S³oniewski: Wychowanie fizyczne i sport w dzia³alnoœci polskich organizacji
m³odzie¿owych zwi¹zanych z prawic¹ spo³eczn¹ w latach 1918 – 1939. Warszawa
1984, s. 101.

Jeœli chodzi o województwo kieleckie, w 1932 r. dok³adne informacje na te-
mat liczby sekcji wf i pw pochodz¹ jedynie z powiatu kieleckiego i opoczyñskie-
go. Sekcje wf i pw w powiecie kieleckim by³y prowadzone w 14 ko³ach — Bieliny,
Chêciny, Górno, £¹czna, £opuszno, Mniów, Miedziana Góra, Piekoszów, Samso-
nów, Skorzeszyce, Tumlin, Wyrowce, Wide³ki i Zagnañsk50. W powiecie opoczyñ-
skim w 11 ko³ach prowadzono sekcje wf i pw; w powiecie jêdrzejowskim wiêk-
szoœæ z 11 kó³ prowadzi³o wf i pw (najbardziej prê¿nymi ko³ami by³y Ma³ogoszcz
i Z³otniki)51. Oddzia³y ZML, wed³ug sprawozdania kwartalnego starosty powiato-
wego czêstochowskiego (województwo kieleckie) za okres 1 paŸdziernika 1934 r.
— 31 grudnia 1934 r., „kontynuowa³y w dalszym ci¹gu rozpoczête prace w kie-
runku przysposobienia rolniczego oraz wychowania fizycznego, poza tym prowa-
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dzi³y pracê kulturalno-oœwiatow¹”52. W zakresie wf aktywn¹ dzia³alnoœæ prowa-
dzi³o ko³o ZML w Wierzchowiskach.

W powiecie wadowickim (województwo krakowskie) w 1934 r. by³o zorgani-
zowanych 26 sekcji sportowych (34 ko³a ZML — 1160 cz³onków)53.

W Ÿród³ach dotycz¹cych dzia³alnoœci powiatowych zwi¹zków ZML woje-
wództwa nowogródzkiego za 1933 r. znajdujemy informacje z dzia³alnoœci kó³,
w których istnia³y sekcje wf i pw, jak równie¿ o zak³adaniu sekcji wf i pw w ko³ach
i uczestnictwie cz³onków w kursach wf (powiaty sto³pecki, szczuczyñski, wo³o¿yñ-
ski)54.

W powiecie wieluñskim (województwo ³ódzkie) siln¹ sekcjê wf i pw prowa-
dzi³o ko³o ZML w Turowie55. Na terenie powiatu wieluñskiego w 1930 r. 10 kó³
ZML mia³o oddzia³y (sekcje) wf i pw56.

Sekcje wf i sportu posiada³y ko³a ZML w powiecie koœciañskim (wojewódz-
two poznañskie). Wœród nich na wyró¿nienie zas³uguje ko³o w Bielewie. Organi-
zowa³o ono zabawy i gry sportowe oraz æwiczenia gimnastyczne57. W kwietniu
1934 r. kierownik Szko³y Powszechnej w Bielewie (pe³ni¹cy jednoczeœnie funkcjê
prezesa ZML w Bielewie) — Boles³aw Kowalczyk, na zebraniu ko³a wyst¹pi³ z re-
feratem nt. gier i zabaw towarzyskich. W tym samym roku cz³onkowie ZML
w Bielewie przygotowywali siê do uczestnictwa w „Wiosennym Œwiêcie WF
i PW”58.

Wed³ug materia³ów Ÿród³owych w 1936 r. w 250 ko³ach ZML prowadzono wf
i pw59.

ZML popularyzowa³ aktywnoœæ fizyczn¹ poprzez wspó³zawodnictwo sporto-
we. M³odzie¿ ZML najczêœciej bra³a udzia³ w zawodach sportowych organizowa-
nych przez w³asne ko³a. Przyk³adem mo¿e byæ ko³o ZML w Henrykowie (pow.
warszawski), prowadz¹ce sekcje pi³ki siatkowej, tenisa sto³owego, ³y¿wiarstwa
i narciarstwa60. Sportowcy ZML w Henrykowie rozgrywali zawody sportowe
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z okolicznymi klubami: m.in. KS „Jutrznia” Jab³onna, KS „Ordon” Warszawa.
Prê¿nie dzia³aj¹c¹ sekcjê wf i pw mia³o ko³o ZML w Mêdrzechowie61. Prowadzo-
no dru¿ynê pi³ki no¿nej, lekkoatletyki i gier sportowych. Cz³onkowie ko³a posia-
dali 10 POS i 14 OS.

Wewnêtrzne zawody sportowe zorganizowa³o ko³o ZML we wsi Wrz¹ca
(pow. ³aski) w 1934 r.62 W paŸdzierniku 1934 r. ko³o przeprowadzi³o próby na
POS i OS, które uzyska³o 12 mê¿czyzn i 4 kobiety.

Ko³a ZML przeprowadza³y „Œwiêta Sportowe ZML”. Zawody takie odby-
wa³y siê przewa¿nie raz w roku. ZML powiatu sto³peckiego (województwo nowo-
gródzkie) zorganizowa³ zawody sportowe w Rubie¿ewiczach, w których brali
udzia³ sportowcy ZML z województwa nowogródzkiego, jak równie¿ z innych to-
warzystw i organizacji, m.in. Zwi¹zku Strzeleckiego i Korpusu Ochrony Pograni-
cza (KOP)63. W zawodach lekkoatletycznych, rozegranych 28 czerwca 1931 r.,
sportowcy ZML okazali siê lepsi od zawodników KOP i Zwi¹zku Strzeleckiego64.
Wœród sportowców ZML z powiatu sto³peckiego wyró¿nili siê Grocholski i Sta-
nis³aw Janczewski. Po zakoñczeniu zawodów prezes Nowogródzkiego ZML
J. P³atos udekorowa³ 7 zawodników ZML Br¹zow¹ Odznak¹ Sportow¹ FZMW.
Podobne zawody sportowe przeprowadzi³ 27 lipca 1930 r. ZML powiatu rypiñ-
skiego (województwo warszawskie)65.

„Œwiêto WF” urz¹dzi³o ko³o ZML w Dzierz¹Ÿni (pow. p³oñski) 15 maja
1932 r.66 Na program zawodów sportowych z³o¿y³y siê konkurencje lekkoatle-
tyczne i wyœcig kolarski. „Dzieñ WF i Pieœni” zorganizowano 6 czerwca
1937 r. w Szyd³owie przez ZML powiatu piotrkowskiego67. Uroczystoœæ
sk³ada³a siê z defilady oddzia³ów, popisów i pokazów dzieci szkolnych i orga-
nizacji spo³ecznych, zawodów sportowych (konkurencje lekkoatletyczne i wy-
œcig kolarski na dystansie 14 km). W imprezie uczestniczy³o 8 kó³ ZML z gmi-
ny Szyd³ów: Grabica, Kamocin, Kamocinek, Majków Du¿y, Micha³ów, Papie-
¿e, Szyd³ów i Wola Kamocka.

ZML przeprowadza³ zawody o zasiêgu rejonowym i powiatowym. Podczas
obchodów „Œwiêta Wiosny” 26 czerwca 1932 r. rozegrano w Rudce zawody lek-
koatletyczne kó³ ZML z powiatu Bielsk Podlaski68. Najlepszym sportowcom za-
wodów dyplomy i nagrody wrêczy³ starosta powiatu bielskiego.
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W Micha³owie 30 lipca 1933 r. z inicjatywy Zarz¹du Powiatowego Warszaw-
skiego ZML zosta³y zorganizowane zawody sportowe o zasiêgu rejonowym69. Na
ich program z³o¿y³y siê konkurencje lekkoatletyczne: bieg na 60 m kobiet, bieg na
100 m mê¿czyzn, pchniêcie kul¹, rzut granatem (dla mê¿czyzn), skok wzwy¿, bieg
na 800 m kobiet, bieg na 3000 m mê¿czyzn. W rywalizacji uczestniczy³y ko³a
z Dziekanowa Niemieckiego, Henrykowa, £ajska, Micha³owa, Wi¹zowny i Zeg-
rza. Kierownikiem zawodów by³ L. Przybysz, sêdziami: dzia³acze ZML oraz
¿o³nierze z garnizonu w Zegrzu.

Staraniem kierownika Powiatowej Sekcji WF ZML na powiat turecki, Józefa
Stefczyka, odby³y siê 3 maja 1933 r. w Kawêczynie eliminacyjne zawody sporto-
we70. W punktacji dru¿ynowej zwyciê¿y³o ko³o ZML z Tokar, wyprzedzaj¹c Ma-
rianów, Kowale Pañskie, Marcjanów i Kawêczyn.

Z okazji Zjazdu Rejonowego kó³ ZML w Kroœniewicach w powiecie kutnow-
skim 14 maja 1933 r. przeprowadzono zawody sportowe71. Zawody sportowe
s³u¿y³y podczas zjazdów celom propagowania i upowszechniania aktywnoœci fi-
zycznej.

W 1934 r. przeprowadzono zawody rejonowe (s¹siedzkie) ZML w Malcano-
wie i Z¹bkach72.

Zawody powiatowe w strzelectwie zorganizowano 21 paŸdziernika 1934 r. dla
kó³ ZML w powiecie warszawskim73. Siln¹ sekcjê strzeleck¹ mia³y ko³a ZML w
Moœciskach i Pniówku (pow. pszczyñski, województwo œl¹skie)74. 18 wrzeœnia
1932 r. zawody strzeleckie, zorganizowane z okazji poœwiêcenia i otwarcia œwie-
tlicy, o odznakê II i III klasy Zwi¹zku Strzeleckiego przeprowadzi³o ko³o ZML
w Bielewie75.

W powiecie Bielsk Podlaski, w miejscowoœci WidŸgowo, odby³y siê 9 lipca
1933 r. zawody sportowe (lekkoatletyczne) o nagrodê przechodni¹, ufundowan¹
przez GKWFiPW76. W zawodach udzia³ wziê³y 2 dru¿yny stra¿y po¿arnej, 4 dru-
¿yny Zwi¹zku Strzeleckiego i ko³o ZML w Oleksinie. Pierwsze miejsce zajê³a
m³odzie¿ wiejska z Oleksina, a jej najlepszym zawodnikiem okaza³ siê Edward
Mucha (w skoku w dal uzyska³ wynik 5,19 m, w skoku wzwy¿ — 1, 45 m, w rzucie
granatem — 62,90 m i w biegu na dystansie 1200 m — 4 min 3 s). Podczas zawo-
dów o POS w 1931 r. cz³onkowie ko³a ZML z Oleksina zdobyli 19 POS77.
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W zawodach o zdobycie lepszej sprawnoœci fizycznej w NiedŸwiedzicach,
przeprowadzonych 11 paŸdziernika 1936 r., wziê³o udzia³ 120 osób, z których 52
uzyska³y POS78. Na zawodach sportowych by³ obecny przedstawiciel PKWFiPW
z Brzeœcia n. Bugiem.

Sportowcy ZML uczestniczyli w innych zawodach sportowych, np. powiato-
wych i gminnych „Œwiêtach Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojsko-
wego”. W latach 1930 – 1933 ko³a ZML bra³y udzia³ w „Œwiêtach WF i PW” w po-
wiatach województwa poznañskiego (pow. odolanowski i miêdzychodzki), po-
morskim i ³ódzkim (pow. ³êczycki)79. W powiatowym „Œwiêcie WF i PW” w Miê-
dzychodzie bra³o udzia³ 50 cz³onkiñ ZML z kó³ w Gralewie, Mokrzcu i Skrzydle-
wie i 150 cz³onków z kó³ w Bielsku, Chalinie, Gralewie, Kamionnej, Muchocinie,
Mokrzcu, Mierzynku, Skrzydlewie, Prusimie, RoŸbitce, Radogoszczy i Zato-
miu80. W komentarzu do zawodów, opublikowanym na ³amach „M³odej Wsi”,
czytamy: „Podczas Œwiêta dorocznego PWiWF Zwi¹zek M³odzie¿y Ludowej da³
dowód, ¿e organizacja ta ma widoki silnego rozrostu i skupienia w szeregach
swych ca³ej m³odzie¿y wiejskiej”81.

Do wyró¿niaj¹cych siê sportowców ZML nale¿y zaliczyæ Zdzis³awa W¹sowi-
cza (kierownika dzia³u WF i Strzelectwa przy Zarz¹dzie G³ównym ZML), który na
zawodach strzeleckich o mistrzostwo Warszawy zwyciê¿y³ w 5 konkurencjach
strzeleckich82. Inny sportowiec ZML, Seweryn Szusterowski (Wolbórz), zwyciê-
¿y³ w biegu prze³ajowym zorganizowanym przez Miejski Komitet WF i PW
w Piotrkowie Trybunalskim w 1934 r.83

Zespo³y ZML rokrocznie, pocz¹wszy od 1929 r., bra³y udzia³ w marszu dru¿y-
nowym na trasie Sulejówek – Belweder84. Zespo³y sk³ada³y siê z 19 osób.

Sportowcy ZML uczestniczyli w zawodach sportowych odbytych w Spale 27
paŸdziernika 1929 r. i 16 sierpnia 1930 r. z okazji „Do¿ynek Prezydenckich”85.
Podczas zawodów sportowych, rozegranych 27 paŸdziernika 1929 r., III miejsce w
biegu na dystansie 800 m zajê³a Dubska (ZML), a w konkursie rzutu granatem III
miejsce zaj¹³ Zdzis³aw Brodaska (ZML)86. Ponadto dru¿yny kolarskie ZML z po-
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szczególnych okrêgów (powiatów — kaliskiego, warszawskiego, rawsko-mazo-
wieckiego, lwowskiego, poznañskiego, kieleckiego, i³¿eckiego, katowickiego,
kolskiego, sieradzkiego, wo³kowyskiego, sochaczewskiego, bialskopodlaskiego)
mia³y przywieŸæ do Spa³y „adresy ho³downicze” prezydentowi i marsza³kowi
Rzeczypospolitej87.

Cz³onkowie ZML rywalizowali w zawodach sportowych, których organizato-
rami by³y inne organizacje spo³eczne, m.in. 16 cz³onków ZML 3 maja 1937 r.
wziê³o udzia³ w zawodach sportowych w Ostro³êce88. Zawody zosta³y przygoto-
wane przez Zarz¹d Powiatowy Zwi¹zku Strzeleckiego.

Sekcja lekkoatletyczna Zjednoczenia Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej i Ludo-
wej by³a zarejestrowana w Bia³ostockim Okrêgowym Zwi¹zku Lekkoatletycz-
nym89.

W II po³owie lat trzydziestych w³adze ZML d¹¿y³y w dalszym ci¹gu do upo-
wszechniania aktywnoœci fizycznej, m.in. wed³ug wytycznych Zwi¹zku ka¿dy
cz³onek ZML „powinien uprawiaæ jedn¹ z nastêpuj¹cych gier sportowych: pi³ka
siatkowa, pi³ka koszykowa, palant, pi³ka rêczna lub nauczyæ siê jeŸdziæ na nartach.
Ponadto musia³ znaæ przynajmniej piêæ gier ruchowych, które mog¹ byæ przepro-
wadzone w pokoju lub na wolnym powietrzu”90. Wa¿ne miejsce w dzia³alnoœci
cz³onków ZML by³o zdobywanie OS.

Oprócz wychowania fizycznego i sportu wa¿nym elementem by³a dzia³alnoœæ
na polu przysposobienia wojskowego. ZML otrzyma³ od PUWFiPW upowa¿nie-
nie do dostarczania swych cz³onków do formacji Obrony Narodowej91. Udzia³
ZML w pracach pw mia³ byæ okreœlony wytycznymi szkolenia pw na rok æwiczeb-
ny 1937/1938. PUWFiPW w tym celu wyda³ w 1937 r. „Rozdzielnik instrukcji
i zarz¹dzeñ” w sprawach wf i pw i przes³a³ do ZML92.

Stanis³aw Kroczak w artykule Wychowanie fizyczne czy rekordomania, który
ukaza³ siê na ³amach „M³odej Wsi”, pisa³: „Celem wychowania fizycznego jest
utrzymanie zdrowia, przez hartowanie cia³a, rozwijanie i pomna¿anie sprawnoœci
ruchowej, wyrobienie dzielnoœci duchowej przez kszta³cenie, szybkoœæ orientacji,
przytomnoœæ umys³u, zaufanie we w³asne si³y, panowanie nad sob¹, parcie do
zwyciêstwa i nieustêpliwoœci, pracê w zespole i przyzwyczajenie do wysi³ku zbio-
rowego. [...] Æwiczenia i zawody sportowe — potêguj¹ ambicjê, przejawiaj¹c¹ siê
w d³ugim i cierpliwym przygotowywaniu siê do zawodów; zaœ wspó³zawodnictwo
ograniczone przepisami i kole¿eñstwem sportowym potêguje kulturê towarzysk¹
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i wspó³¿ycie”93. S. Kroczak uto¿samia³ siê ze stwierdzeniem marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego, „¿e nie zgadza siê, aby wychowanie fizyczne gwa³tem wprowadzaæ
na wieœ, a z m³odzie¿y robiæ sportowców specjalistów. M³odzie¿ wiejska psy-
chicznie ró¿ni siê od m³odzie¿y miejskiej, jest bardziej powolna, nie przejawia siê
u niej zbytnia nerwowoœæ. [...] Marsza³ek ceni³ j¹ bardziej, bo jest zdolna do wyko-
nania o wiele ciê¿szej pracy i pokonania d³u¿szego wysi³ku fizycznego opartego
na mocnym i nie starganym systemie nerwowym”94.

ZML popularyzowa³ i prowadzi³ dzia³alnoœæ w zakresie wychowania fizycz-
nego, sportu oraz przysposobienia wojskowego, przede wszystkim wœród m³o-
dzie¿y wiejskiej. Organizowa³ kursy wychowania fizycznego. Wœród dyscyplin
sportowych najbardziej popularnymi dziedzinami by³y: strzelectwo, tenis sto³o-
wy, lekka atletyka oraz zespo³owe gry sportowe.

b) Kultura fizyczna w programach i dzia³alnoœci sekcji wiejskiej
Zwi¹zku M³odej Polski (1938 – 1939)

Sprawy realizacji wf, sportu i pw w sekcji wiejskiej ZMP regulowa³y wytycz-
ne PUWFiPW95. Wed³ug nich prawo prowadzenia prac wf i pw powinny mieæ
wszystkie sekcje wf i pw ZMP, które zg³osi³y udzia³ w komendach powiatowych
WFiPW; w pracach pw cz³onkowie ZMP traktowani byli na równi z innymi orga-
nizacjami m³odzie¿owymi; cz³onkowie ZMP korzystali w porozumieniu ze
Zwi¹zkiem Strzeleckim z wspólnych zajêæ wychowania obywatelskiego i wycho-
wania fizycznego, przeprowadzanych dla cz³onków Zwi¹zku Strzeleckiego; przy
wyst¹pieniach zewnêtrznych obowi¹zywa³o cz³onków ZMP, „umundurowanie
przewidziane dla hufców pw pozaszkolnego. [...] Sw¹ przynale¿noœæ organiza-
cyjn¹ mog¹ uzewnêtrzniæ na lewym rêkawie bluzy przez umieszczenie odznaki
swego Zwi¹zku i bia³ej wst¹¿eczki z napisem «Zwi¹zek M³odej Polski»”96.

Wychowanie fizyczne, sport i pw realizowano w sekcji kole¿anek. „Sekcja Ko-
le¿anek, jak czytamy w «M³odej Wsi», stanowiæ bêdzie zarazem oddzia³ wychowa-
nia fizycznego i przysposobienia do obrony kraju. Oddzia³y te zaczn¹ pracê syste-
matyczn¹ po przeszkoleniu przodownic przysposobienia do obrony kraju i wycho-
wania fizycznego. Kursy takie s¹ przeprowadzane przez Okrêgowe Urzêdy WF
i PW oraz bêd¹ prowadzone przez Sekcjê Sportow¹ ZMP”97. W zakresie Regulami-
nu Sekcji Kole¿anek: „kierowniczka sekcji jest jednoczeœnie kierowniczk¹ oddzia³u
wf i przysposobienia do obrony kraju; prowadzi oddzia³ wf w sekcji lub powierza
przodownicy wf i przysposobienia do obrony kraju; oddzia³ wf i przysposobienia do
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obrony kraju w Sekcji Sportowej ZMP”98. PUWFiPW zatwierdzi³ 27 stycznia 1939 r.
programy kursów dla zespo³ów wf i przysposobienia do obrony kraju na wsi99.

Zdaniem dzia³acza ZMP Antoniego Baczewskiego w ka¿dej dru¿ynie (kole)
ZMP, oprócz dzia³u ideowo-wychowawczego, kulturalno-oœwiatowego, przyspo-
sobienia rolniczego i gospodarczego, prac kole¿anek, prac realizacyjnych, powi-
nien byæ prowadzony dzia³ WFiPW100. Ka¿dy cz³onek ZMP „musi byæ dobrym,
dzielnym i wytrzyma³ym ¿o³nierzem”.

Prace w zakresie wf i sportu aktywnie prowadzi³ ZMP w powiecie koniñ-
skim101. Ko³a ZMP w Dziedzicach i Piotrowie urz¹dzi³y boisko sportowe i kupi³y
sprzêt sportowy.

Ko³a ZMP w województwie ³ódzkim uprawia³y wf i sport. Cz³onkowie ko³a
ZMP w Krê¿nej przygotowali 3 tañce (walc angielski, kujawiak, walczyk figuro-
wy), æwiczyli lekkoatletykê, 6 cz³onków uzyska³o POS; cz³onkowie ko³a ZMP
w Grabicy zdobyli 7 POS102. Wychowanie fizyczne i pw prowadzi³y ko³a ZMP
w powiecie opoczyñskim. M³odzie¿ wiejska z tych kó³ uczestniczy³a w Narodo-
wym Biegu na prze³aj103.

Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e dzia³alnoœæ na polu aktywnoœci fizycznej nie we
wszystkich ko³ach na terenie województwa ³ódzkiego by³a prowadzona. Na od-
prawie kursu kierowników grup i dzia³aczy wiejskich w Piotrkowie Trybunalskim
16 kwietnia 1939 r. stwierdzono, ¿e „m³odzie¿ wiejska bardzo odczuwa brak pro-
wadzenia Przysposobienia Wojskowego i ¿e nadchodzi koniecznoœæ nacisku na
w³adze PWiWF, aby w przysz³ym roku szkolnym zwerbowa³y dostateczn¹ iloœæ
instruktorów i przyjê³y zg³oszenia ZMP w powiecie”104.

W okrêgu warszawskim (województwo warszawskie) w 1939 r. istnia³o 70
sekcji wf w ko³ach ZMP oraz 1 kompania pw w powiecie b³oñskim105.

M³odzie¿ sekcji wiejskiej ZMP wyje¿d¿a³a na kursy i obozy, na których reali-
zowane by³o wf, sport, pw. Obóz dla dzia³aczy sekcji wiejskiej ZMP mia³ odbyæ
siê nad morzem (Hel) w okresie od 1 do 31 lipca 1938 r.106

15 maja 1938 r. zespó³ sportowy ko³a ZMP z Likca wzi¹³ udzia³ w zawodach
gminnych w Rogowie (województwo pomorskie)107. I miejsce w pchniêciu kul¹
i w skoku wzwy¿ zaj¹³ zawodnik ZMP — Jeliñski.

Dobre wyniki sportowe odnosi³a dru¿yna pi³ki no¿nej ko³a ZMP w Garwolinie,
m.in. w 1939 r. wygra³a z reprezentacj¹ miasta ¯elechowa i z reprezentacj¹ Ryk108.
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W okresie funkcjonowania sekcji wiejskiej ZMP dzia³alnoœæ kó³ na polu wf
i sportu uleg³a os³abieniu. Natomiast wiêksz¹ uwagê zwrócono na sprawy pw.

2. Kultura fizyczna w programach i dzia³alnoœci Zwi¹zku
M³odzie¿y Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”
(1928 – 1939)

Problematyka kultury fizycznej by³a obecna na Walnych Zjazdach ZMW RP
„Wici”. W sprawach programowych wychowania fizycznego i sportu Walny
Zjazd ZMW RP „Wici”, obraduj¹cy w Warszawie w czerwcu 1928 r., przyj¹³ na-
stêpuj¹ce uchwa³y: „IX Walny Zjazd ZMW, doceniaj¹c znaczenie wychowania fi-
zycznego dla dobra i potêgi pañstwa, wzywa wszystkie ko³a do tworzenia sekcji
wychowania fizycznego i prowadzenia w nich wydatnej pracy; Walny Zjazd
ZMW poleca Zarz¹dowi G³ównemu oraz zarz¹dom wojewódzkim, powiatowym
i kó³ ZMW zwróciæ siê do odpowiednich w³adz pañstwowych, urzêdów i Komite-
tów Wychowania Fizycznego o pomoc na prowadzenie pracy wychowania fizycz-
nego; IX Walny Zjazd ZMW poleca Zarz¹dowi G³ównemu, aby po uzyskaniu
u w³adz pañstwowych funduszów na pracê wf stworzy³ Instruktoriat WF w Cen-
trali oraz w województwach; IX Walny Zjazd ZMW poleca Zarz¹dowi G³ówne-
mu, aby w miarê uzyskiwania funduszów na wf tworzy³ specjalne kursy wf dla
cz³onków Kó³ M³odzie¿y Wiejskiej”109.

O tym, ¿e wychowanie fizyczne, sport i inne przejawy aktywnoœci fizycznej
mia³y wa¿ne znaczenie w dzia³alnoœci ZMW RP „Wici”, œwiadcz¹ uchwa³y Wal-
nego Zjazdu, który odby³ siê w czerwcu 1929 r.: „Zjazd [...] wzywa wszystkie ko³a
do tworzenia sekcji wf i prowadzenia w nich wydatnej pracy oraz zg³aszania ze-
spo³ów pw za poœrednictwem Powiatowych Zwi¹zków M³odzie¿y Wiejskiej do
oficerów pw, przy czym nale¿y zwróciæ uwagê, by zespo³y te nie zatraci³y charak-
teru organizacyjnego; Zjazd wzywa Zwi¹zki powiatowe i s¹siedzkie do urz¹dza-
nia kursów wf i pw oraz uwzglêdnienia wf na wszelkiego rodzaju kursach oœwiato-
wych, rolniczych i innych; Do szerzenia propagandy sportu na jak najszerszym te-
renie wiejskim Zjazd wzywa Zwi¹zki powiatowe do urz¹dzania w okresie letnim
zwi¹zkowych œwi¹t sportowych, maj¹cych byæ równie¿ przegl¹dem dorobku wf
na danych terenach [...]”110. Zjazd podj¹³ uchwa³ê, która mia³a wp³yw na dzia³al-
noœæ kó³ ZMW RP „Wici” na danym terenie i ich wspó³pracê z powiatowymi
i gminnymi KWF i PW: „Celem ujednolicenia akcji wf z tak¹¿ akcj¹, prowadzon¹
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przez czynniki pañstwowe Zjazd przypomina Zwi¹zkom Powiatowym o koniecz-
noœci nawi¹zania przez nie i utrzymywania sta³ego kontaktu z powiatowymi
i gminnymi komitetami wf i pw [...]”111. Ponadto Zjazd wezwa³ w³adze zwi¹zkowe
do nawi¹zania w zakresie wychowania fizycznego i sportu kontaktów organiza-
cyjnych ze Zwi¹zkiem Robotniczych Stowarzyszeñ Sportowych (ZRSS) oraz
zwróci³ uwagê na znaczenie higieny na wsi.

We wnioskach Komisji Wychowania Fizycznego Walnego Zjazdu ZMW RP
„Wici”, który odby³ siê w listopadzie 1931 r., czytamy m.in.: „Konieczne jest pro-
wadzenie prac sportowych we wszystkich komórkach organizacyjnych Zwi¹zku.
Wobec tego, ¿e czynniki urzêdowe nie zapewniaj¹ masom m³odzie¿y wiejskiej
mo¿liwoœci brania udzia³u w ruchu sportowym, Zjazd w trosce o tê¿yznê fizyczn¹
i duchow¹ najszerszych mas obywateli Rzeczypospolitej, oraz w trosce o ca³oœæ
Polski popiera uchwa³ê Zjazdu Zwi¹zku w Poznaniu w 1929 r., wzywaj¹c¹
wszystkie Ko³a do prowadzenia prac sportowych i wk³ada na Zarz¹dy Zwi¹zków
moralny obowi¹zek organizowania tych prac. [...] Zjazd stwierdza z ubolewaniem,
ze Pañstwowy Urz¹d WFiPW, odmawiaj¹c Zwi¹zkowi poparcia w prowadzeniu
dzia³alnoœci wf nie spe³nia swoich zadañ [...]”112. Jednoczeœnie stwierdzono, ¿e
„nieprzychylne ustosunkowanie siê czynników urzêdowych do dzia³alnoœci wf
Zwi¹zku nie powinno wp³ywaæ hamuj¹co na rozwój tej dzia³alnoœci mas wiej-
skich”113. Jeden z wniosków Komisji Wychowania Fizycznego dotyczy³ pw: „Wi-
dz¹c w przysposobieniu wojskowym d¹¿enie do idea³u bezpieczeñstwa Rzeczypos-
politej na zasadach organizacji milicji obywatelskiej, która jest form¹ najosz-
czêdniejsz¹ i nosz¹c¹ wybitnie obronny charakter, ZMW RP popiera tê akcjê, za-
strzegaj¹c siê przeciwko wykorzystaniu pw dla celów partyjno-politycznych”114.

Komisja Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego opraco-
wa³a „Wytyczne sportu wiciowego”115. W zakres wytycznych, który obejmowa³
21 punktów, wchodzi³y nastêpuj¹ce elementy: zasady ogólne, zawody sportowe,
kursy sportowe, podzia³ dru¿yn, program zawodów. Komisja uzna³a, i¿ przysz³oœæ
sportu w KMW uzale¿niona bêdzie g³ównie od pracy Zarz¹dów Zwi¹zków
S¹siedzkich nad tworzeniem jak najwiêkszej iloœci zespo³ów sportowych116. W za-
kresie rozgrywania zawodów sportowych postulowano, aby „ze wzglêdów wy-
chowawczych i sportowych po³o¿yæ nacisk na zawody o charakterze dru¿yno-
wym”. S³usznie uznano, ¿e sportowcy powinni byæ starannie przygotowani do za-
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wodów. Dokonano podzia³u dru¿yn sportowych: na grupê A (mocniejsz¹, bardziej
wyrobion¹ sportowo) i grupê B (s³absz¹, osoby, które rozpoczynaj¹ uprawianie wf
i sportu)117. Podzia³ na grupy sportowe mia³ dotyczyæ tylko jednej dyscypliny —
lekkoatletyki. Poszczególne dru¿yny mia³y sk³adaæ siê z cz³onków jednego KMW,
natomiast mog³y siê ze sob¹ ³¹czyæ organizacyjnie w dru¿yny rejonowe, odpowia-
daj¹ce terenowo Zwi¹zkom S¹siedzkim. Akcj¹ sportow¹ rejonów powinna kiero-
waæ Komisja Sportowa przy Zarz¹dzie Zwi¹zku S¹siedzkiego118. Opracowanie
„Wytycznych sportu wiciowego” przez Komisjê Wychowania Fizycznego i Przy-
sposobienia Wojskowego odnosi³o siê do wzrostu poziomu organizacyjnego
w dzia³alnoœci wf i sportu ZMW RP „Wici”.

Uchwa³y w dziedzinie aktywnoœci fizyczne zosta³y podjête na kolejnym Wal-
nym ZjeŸdzie ZMW RP „Wici”, który odby³ siê w dniach 22 – 23 paŸdziernika
1933 r. w Warszawie. Oprócz tradycyjnie podniesionych kwestii wychowania fi-
zycznego i sportu, zwrócono uwagê na problemy higieny, turystyki i krajoznaw-
stwa119. Ponadto Zarz¹d G³ówny ZMW RP „Wici” mia³ opracowaæ instrukcjê
sportow¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem gier i zabaw ruchowych dla potrzeb
sekcji wf i sportu w KMW.

Dzia³acze ZMW RP „Wici” na ZjeŸdzie Walnym, który odby³ siê w paŸdzier-
niku 1935 r. w Warszawie, „zwrócili uwagê zwi¹zkom wojewódzkim na koniecz-
noœæ prowadzenia systematycznej i kontrolowanej przez organizacjê pracy wy-
chowania fizycznego”120. Zauwa¿ali zagro¿enia w pracy w dziedzinie aktywnoœci
fizycznej, zapewne ze strony innych organizacji i towarzystw dzia³aj¹cych w œro-
dowisku wiejskim121. Jak czytamy w uchwale: „Akcja wychowania fizycznego
winna byæ bardziej intensywna tak¿e i ze wzglêdu na to, ¿e ró¿ne instytucje nie-
chêtne, albo nawet wrogie ruchowi ludowemu, u¿ywaj¹ wychowania fizycznego
jako œrodka jednaj¹cego m³odzie¿ wiejsk¹ dla swoich celów”122. Uczestnicy zjaz-
du du¿o miejsca poœwiêcili aspektom higieny, m.in. wskazali na zwiêkszenie licz-
by godzin higieny w programach szkó³ powszechnych i zawodowych, organizo-
wanie w ca³ym kraju licznych kursów i pokazów z higieny, propagowanie i za-
k³adanie ³aŸni po wsiach.

Walny Zjazd Delegatów ZMW RP „Wici”, który odby³ siê w grudniu 1937 r.
w Warszawie, podj¹³ w zakresie wychowania fizycznego i sportu nastêpuj¹c¹
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uchwa³ê: „Zjazd uznaj¹c wychowanie fizyczne i sport za jeden z wa¿nych czynni-
ków w rozwoju jednostki, jak i ruchu ludowego, jako te¿ w zapewnieniu Rzeczy-
pospolitej Polskiej podstaw obrony — uwa¿a za konieczne zwrócenie wiêkszej ni¿
dotychczas uwagi na sprawy wychowania fizycznego i sportu w pracach poszcze-
gólnych ogniw organizacyjnych, a przede wszystkim Zarz¹du G³ównego. Prowa-
dzenie dzia³alnoœci w tej dziedzinie winno byæ sprawdzianem aktywnoœci kó³
m³odzie¿y”123. Dzia³acze Zwi¹zku byli zdania, ¿e nale¿y przy Zarz¹dzie G³ów-
nym w jak najkrótszym czasie powo³aæ Komisjê Zdrowia i Wychowania Fizycz-
nego, której zadaniem by³oby opracowanie planu akcji zdrowotnej na wsi124.

Dzia³alnoœæ i prace Komisji Wychowania Fizycznego w czasie walnych zjaz-
dów ZMW RP „Wici” œwiadczy³y o du¿ej roli, jak¹ m³odzie¿ wiejska przy-
wi¹zywa³a do zagadnieñ aktywnoœci fizycznej.

Problemy wychowania fizycznego i sportu poruszane by³y na wojewódzkich
zjazdach m³odzie¿y wiejskiej. Jedna z uchwa³ Mazowieckiego Zjazdu ZMW RP
„Wici” w sprawie kultury fizycznej dotyczy³a nawi¹zania wspó³pracy pomiêdzy
zwi¹zkami powiatowymi a powiatowymi i gminnymi KWFiPW125. Ponadto
uczestnicy Zjazdu podjêli jeszcze inne uchwa³y w zakresie szeroko pojêtej aktyw-
noœci fizycznej, m.in. „Zjazd zobowi¹zuje wszystkie Zwi¹zki powiatowe do pro-
wadzenia na swych terenach akcji wf i przysposobienia wojskowego; zaleca
Zwi¹zkom powiatowym urz¹dzanie kursów wf oraz uwzglêdnienie wf na wszel-
kiego rodzaju kursach (oœwiatowych, rolniczych itp.)”126. Postulaty zwi¹zków wo-
jewódzkich ZMW RP „Wici” w dziedzinie wychowania fizycznego by³y bardzo
wa¿ne. Przybli¿a³y one problematykê aktywnoœci fizycznej zwi¹zkom powiato-
wym (okrêgowym), jak równie¿ poszczególnym KMW. Uchwa³y i zalecenia zjaz-
dów walnych, jak równie¿ powiatowych (okrêgowych) by³y wdra¿ane do prakty-
ki.

Zagadnienia wychowania fizycznego i sportu wpisane by³y do statutów woje-
wódzkich Zwi¹zków M³odzie¿y Wiejskiej, wchodz¹cych w sk³ad ZMW RP
„Wici”. W statucie ZMW Województwa Kieleckiego, w artykule 5 m.in. znajduje-
my nastêpuj¹cy zapis: „Zachowuj¹c obowi¹zuj¹ce przepisy prawne, Zwi¹zek
zgodnie ze swym celem organizuje cz³onków dla ró¿nego rodzaju prac, w szcze-
gólnoœci zaœ: organizuje i prowadzi czytelnie, biblioteki, odczyty, zebrania dysku-
syjne, wieczornice, chóry œpiewacze, orkiestry, przedstawienia teatralne, zawody
sportowe, doœwiadczenia rolne, ogrodnicze i hodowlane, konkursy, pokazy i [...]
wszelkiego rodzaju dzia³alnoœæ kulturalno-oœwiatow¹, spo³eczn¹ i gospodarcz¹,
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buduje, organizuje i prowadzi domy ludowe, œwietlice, sale zajêæ, sale teatralne
i gimnastyczne, boiska sportowe [...]”127.

W statucie Lubelskiego ZMW, w artykule 3 czytamy m.in.: Zwi¹zek „naby-
wa, wytwarza [...] przybory sportowe [...]; organizuje zawody sportowe i gimna-
styczne; buduje sale gimnastyczne i boiska sportowe”128.

W statucie £ódzkiego ZMW, w artykule 5 znajdujemy nastêpuj¹cy zapis:
Zwi¹zek „organizuje i prowadzi zawody sportowe; buduje, organizuje i prowadzi
sale gimnastyczne i sportowe”129.

W 1928 r. przy Zarz¹dzie G³ównym ZMW RP „Wici” powo³ano Komisje
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego130. Oprócz komisji
dzia³a³ równie¿ referat wf, którego pracami kierowa³ Florian Wardas131. Œwiad-
czyæ to mo¿e o wadze, jak¹ ta organizacja przyk³ada³a do dzia³alnoœci w sferze ak-
tywnoœci fizycznej m³odzie¿y wiejskiej.

Zgodnie z uchwa³ami walnych zjazdów, ZMW RP „Wici” usi³owa³ realizo-
waæ zalecenia w zakresie wf i sportu. Na ³amach organu prasowego Zwi¹zku, cza-
sopisma „Wici” prowadzono specjaln¹ kolumnê pt. „Wychowanie fizyczne”. Po-
przez czasopismo zwrócono siê w 1928 r. do poszczególnych organizacji woje-
wódzkich, wchodz¹cych w sk³ad Zwi¹zku ze specjaln¹ ankiet¹132. Ankieta mia³a
na celu odpowiedzieæ na g³ówny problem, dotycz¹cy potencja³u wf i sportu
w ZMW RP „Wici”. Podobn¹ ankietê Komisja Wychowania Fizycznego i Przyspo-
sobienia Wojskowego ZMW RP „Wici” przygotowa³a w koñcu 1929 r. i 1930 r.133

Ponadto czasopismo publikowa³o materia³y dydaktyczne, m.in. tzw. „Instrukcje
wychowania fizycznego”134.

Dzia³acz ZMW RP „Wici” Leon Lutyk pisa³ na ³amach „Wici” o podobieñ-
stwach i wspólnych celach sportu wiejskiego i sportu robotniczego, szczególnie
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127 AZHRL, Statut Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej Województwa Kieleckiego, s. 2. Statut zosta³ za-
twierdzony przez wojewodê kieleckiego W. Korsaka na zasadzie postanowienia z dnia 29 paŸ-
dziernika 1928 r.

128 APL, UWL, sygn. 2240, Statut Wojewódzkiego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej w Lublinie, s. 43;
AZHRL, LRM, sygn. RM I – 9, Statut Lubelskiego Wojewódzkiego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiej-
skiej Spó³dzielni z Odpowiedzialnoœci¹ Udzia³ami w Lublinie, s. 50 – 52.

129 APP, Urz¹d Wojewódzki Poznañski 1919 – 1939 (cyt. UWP), sygn. 5950, Statut ³ódzkiego
ZMW, s. 10 – 17. Statut £ódzkiego ZMW zosta³ zatwierdzony przez Wojewodê £ódzkiego
w dniu 21.11.1928 r.

130 „Wici”, 1929 nr 25, s. 12; J. Gaj, K. H¹dzelek: Dzieje kultury fizycznej w Polsce. Poznañ 1997,
s. 143.

131 Florian Wardas by³ cz³onkiem Zarz¹du G³ównego ZMW RP „Wici”, m.in. w 1931 r. zosta³ wy-
brany na skarbnika Zwi¹zku.

132 „Wici”, 1928 nr 28, s. 10. Ankieta sk³ada³a siê z 6 pytañ: 1. Jak siê przedstawia sprawa wychowa-
nia fizycznego na Waszym terenie?, 2. Czy istnieje zorganizowana sekcja wychowania fizyczne-
go i przysposobienia wojskowego i jaka iloœæ cz³onków do niej nale¿y?, 3. Czy ko³o posiada
sprzêt sportowy?, 4. Kto prowadzi æwiczenia sportowe?, 5. Na jakich terenach odbywaj¹ siê æwi-
czenia (boisko, ³¹ki, drogi itp.)?, 6. Kiedy i jakie urz¹dzono dotychczas imprezy sportowe?

133 „Wici”, 1929 nr 52, s. 12; 1930 nr 50, s. 10 – 11.
134 „Wici”, 1929 nr 23, s. 12.



w odniesieniu do ZMW RP „Wici” i Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych
(TUR): „Nas z ruchem TUR-a ³¹cz¹ nici sympatii, [...] jesteœmy tym dla m³odzie¿y
wiejskiej, czym TUR dla m³odzie¿y robotniczej. Tote¿ winniœmy korzystaæ
z wszelkich okazji, które nam pozwol¹ nawi¹zaæ wspó³pracê. [...] I tak¹ wspó³pra-
cê naj³atwiej nawi¹zaæ w tych dzia³ach pracy, które u nich i u nas ma³o siê ró¿ni¹
— a wiêc najbardziej w dziedzinie wychowania fizycznego. [...] W naszej pracy
wychowania fizycznego odniesiemy te¿ z tego ogromne korzyœci, bo nauczymy
siê wychodziæ na szersze pole [...]”135. Wnioski i przemyœlenia L. Lutyka by³y
s³uszne. Wspó³zawodnictwo sportowe przedstawicieli m³odego pokolenia z œro-
dowisk wiejskich i robotniczych s³u¿y³oby podniesieniu i upowszechnieniu wy-
chowania fizycznego i sportu. Nale¿y siê zgodziæ z J. Gajem, ¿e „ZMW podobnie,
jak OMTUR nie spotka³ siê z ¿yczliw¹ aprobat¹ w³adz pañstwowych [...]. Sprawa
mo¿e o tyle dziwiæ, ¿e OMTUR i ZMW «Wici» trudno by³o pos¹dziæ o jakiekol-
wiek filiacje komunistyczne, a ich opcje ideowo-polityczne nale¿y wi¹zaæ z legal-
nie istniej¹cymi wówczas partiami — Polsk¹ Parti¹ Socjalistyczn¹ i Polskim
Stronnictwem Ludowym, a póŸniej Stronnictwem Ludowym. Trzeba równie¿ do-
daæ, ¿e te w³aœnie organizacje dzia³a³y na rzecz najbardziej zaniedbanych œrodo-
wisk m³odzie¿y pod wzglêdem oœwiaty, kultury, wychowania fizycznego, sportu
i turystyki”136.

Aleksander Zaleski (pseudonim „Orkacz”) pisa³ na ³amach lutowego wydania
„Wici” z 1932 r.: „Skoro sport wychowuje wed³ug zasad wiciowych, to nale¿y
st¹d wyci¹gn¹æ logiczny wniosek i wykorzystaæ sport jako jedn¹ z podstaw wy-
chowania wiciowego”137. Uwaga A. Zaleskiego by³a cenna i s³uszna. W dzia³alno-
œci ZMW RP „Wici” starano siê ten postulat wdro¿yæ do praktyki.

ZMW RP „Wici” na dzia³alnoœæ w zakresie wf i sportu nie otrzymywa³ lub
otrzymywa³ niewielkie œrodki z PUWFiPW. We wrzeœniu 1928 r. zwróci³ siê
z proœb¹ o subwencjê w wysokoœci 4100 z³ do PUWFiPW138. Kwota ta mia³a byæ
przeznaczona na wynagrodzenie dla kierownika wf w Zwi¹zku, 5 instruktorów wf,
koszty wyjazdów instruktorów wf w teren oraz za³o¿enie biblioteki, wydawnic-
twa, nagrody i og³oszenia w ramach wf i pw139.

Przede wszystkim niedu¿e sumy pomocy dla ZMW RP „Wici” mog³y pocho-
dziæ od administracyjnych struktur PUWFiPW (powiatowych i gminnych KWFi-
PW)140. Wed³ug materia³ów Ÿród³owych ZMW RP „Wici” przeznaczy³ na wf
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135 „Wici”, 1929 nr 15, s. 15.
136 J. Gaj: Zarys historii turystyki w Polsce. Warszawa 2003, s. 68.
137 „Wici”, 1932 nr 6, s. 6.
138 CAW, PUWFiPW, sygn. I.300.69.13, Pismo ZMW RP do PUWFiPW z dnia 29.09.1928 r., s. 44

– 45.
139 Tam¿e, s. 45.
140 „Wici”, 1928 nr 27, s. 10; 1929 nr 25, s. 12; 1929 nr 42. W numerze 42 z 1929 r. na ³amach „Wici”

czytamy: W zakresie wychowania fizycznego i sportu „uderza [...] upoœledzenie wsi w stosunku
do miast. Bije to w oczy tak wyraŸnie, ¿e mimo woli uprzytamniamy sobie nie ¿yczliwy stosunek
PUWF i PW do naszej organizacji, która jest przecie¿ jednym z naj¿ywszych pionierów wycho-



w okresie od 1 marca 1928 r. do 31 marca 1929 r. — 1591 z³ 39 gr; w okresie od 1
kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. — 2830 z³ 94 gr; w okresie od 1 kwietnia do
30 listopada 1930 r. — 1155 z³ 96 gr141. Wiêkszoœæ pieniêdzy przeznaczano na
pensje i œwiadczenia pracowników, tylko nieliczne œrodki finansowe zosta³y
spo¿ytkowane na zakup sprzêtu sportowego. Przyk³adem takiego stanu rzeczy
mo¿e byæ ZMW RP „Wici” w województwie kieleckim. W 1932 r. KMW na tere-
nie województwa kieleckiego posiada³y sprzêt sportowy: 4 dyski, 5 kul, 3 pi³ki do
palanta, 3 skocznie, 1 parê nart, 1 ³y¿wy, 1 buty do biegów (kolce), 1 pi³kê, 1 ko-
stium sportowy, 1 granat, 1 stojak do skoków, 1 stó³ tenisowy i rakietki, 1 pa³eczka
i 1 dr¹¿ek142. Wyposa¿enie w sprzêt sportowy KMW na terenie województwa kie-
leckiego by³o niedostateczne.

O powodzeniu akcji upowszechniania wychowania fizycznego i sportu w ko³ach
ZMW RP „Wici” w du¿ej mierze decydowa³a kadra instruktorska. Braki w tym zakre-
sie organizacji by³y znaczne. F. Wardas na ³amach czasopisma „Wici” w artykule pt.
Organizujmy kursy wychowania fizycznego pisa³, ¿e „[...] najlepszym wyjœciem (dla
upowszechniania i organizacji wychowania fizycznego i sportu w ko³ach — objaœn.
E.M.) s¹ kursy wychowania fizycznego. Dla pocz¹tkuj¹cych wystarczy 2-dniowy
kurs informacyjny, na którym zapoznaj¹ siê uczestnicy z szeregiem gier i zabaw ru-
chowych, czêœciowo z lekk¹ atletyk¹ i urz¹dzaniem rozgrywek sportowych, w wy-
k³adach zaœ dowiedz¹ siê o znaczeniu æwiczeñ cielesnych dla m³odzie¿y wiejskiej,
o organizowaniu prac sportowych na wsi, o sportach wiejskich, o przestrzeganiu zasad
zdrowotnych w sporcie oraz o urz¹dzaniu zawodów i rozgrywek sportowych. Ko³a
czy Zwi¹zki, prowadz¹ce ju¿ dawniej prace sportowe, urz¹dz¹ sobie kursy d³u¿sze
o nieco wy¿szym poziomie”143.

Kursy wf i sportu by³y organizowane przede wszystkim w okresach, kiedy nie
by³o pilnych prac polowych144. Przyk³adem jest informacja o kursie maj¹cym siê
odbyæ w lutym 1929 r. w Zduñskiej Woli dla kó³ ZMW RP „Wici” powiatu sieradz-
kiego145. Kurs wf i sportu, zorganizowany przez ZMW RP „Wici”, odby³ siê
w 1929 r. w Soko³ówku146. Wyk³adowc¹ na kursie by³ Florian Wardas. Realizowa-
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wania fizycznego na wsi. I z gorycz¹ myœlimy, ¿e widaæ temu urzêdowi nie zale¿y bardzo na tym,
aby wychowanie fizyczne na wsi siê rozwija³o”. Materia³ ten jest w pewnej mierze subiektywny.
PUWF i PW zale¿a³o, aby propagowaæ i wspieraæ kulturê fizyczn¹ na wsi. PUWF i PW nie
wspiera³ poczynañ ZMW RP „Wici” na polu wf i sportu w takim stopniu, jak czyni³ to w odnie-
sieniu do innych wiejskich organizacji m³odzie¿owych.

141 AZHRL, LRM, sygn. RM I – 1, Sprawozdanie finansowe Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej RP za
okres od 1.03.1928 r. do 30.11.1930 r., s. 32 – 44.

142 AZHRL, LRM, sygn. RM I – 3, Sprawozdania ZMW RP „Wici” za 1932 r., b. pag.
143 „Wici”, 1930 nr 13.
144 „Wici”, 1929 nr 23, s. 12.
145 „Wici”, 1929 nr 4, s. 14.
146 „Wici”, 1929 nr 20, s. 20. Uczestniczki kursu u³o¿y³y wierszyk dotycz¹cy wyk³adowcy na kursie

— Floriana Wardasa „Okularnika”: „Na Okularnika toœmy siê gniewa³y,/ Po jego æwiczeniach
koœci nas bola³y,/ Na koniec zaœ kursu honor mu zwracamy,/ Bo jesteœmy zgrabne jak warszaw-
skie damy,/ Bo rzucamy kul¹ i strzelamy z ³uku,/ siatkówka, bieg, skoki, nie s¹ dla nas sztuk¹”.



no teoriê i praktykê wf, m.in. gimnastykê, gry i zabawy ruchowe, gry sportowe,
lekkoatletykê, ³ucznictwo i narciarstwo. F. Wardas by³ organizatorem, kierowni-
kiem i wyk³adowc¹ na innych kursach wf i sportu, m.in. przeprowadzi³ w dniach
27 – 30 maja 1929 r. kurs w Lubaniu147. Drugim wyk³adowc¹ na kursie by³ oficer
pw. W kursie wziê³o udzia³ 6 kobiet i 26 mê¿czyzn. Kierownikiem sekcji sporto-
wej w KMW w Lubaniu by³ Koz³owski. W dniach 17 – 18 paŸdziernika 1929 r.
przeprowadzony zosta³ kurs wychowania fizycznego w Stoczku £ukowskim,
w którym uczestniczy³o 30 osób148. Najwiêcej zajêæ na kursie by³o z gier i zabaw
ruchowych oraz lekkoatletyki. Kolejny kurs wychowania fizycznego odby³ siê
w dniach 2 – 3 lutego 1930 r. w Ochódnie (powiat pu³tuski)149.

Dwudniowe kursy wf i sportu realizowano w latach nastêpnych, m.in. w 1930 r.
odby³y siê w Rykach, Warszawicach (pow. garwoliñski), w Ostojowie (pow. kielec-
ki), w Ro¿nicy (pow. w³oszczowski), w 1931 r. w Stê¿ycy (pow. garwoliñski)
i w Dêbiu (pow. grójecki)150.

W programie innych kursów dla m³odzie¿y wiejskiej — kursów oœwiatowych,
rolniczych i innych (kursy wojewódzkie i powiatowe) — obecne by³y dziedziny
wf i sportu oraz organizowano i przeprowadzano zawody sportowe. Kurs woje-
wódzki ZMW RP „Wici” mia³ byæ przeprowadzony w S³owiku pod Kielcami we
wrzeœniu 1938 r.151 W programie kursu zaplanowano jednodniow¹ wycieczkê
w Góry Œwiêtokrzyskie. W okresie od 30 stycznia do 1 lutego 1939 r. odby³ siê
w Miechowie (województwo kieleckie) kurs powiatowy152.

Kursy oœwiatowe i rolnicze organizowa³y Uniwersytety Ludowe, m.in.
kursy oœwiatowe prowadzi³ WUL w Niet¹¿kowie (pow. Koœcian, wojewódz-
two poznañskie)153.
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147 „Wici”, 1929 nr 35, s. 11.
148 „Wici”, 1930 nr 2, s. 11 – 12.
149 „Wici”, 1930 nr 8, s. 14 – 15.
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nr 26, s. 9.

151 APCz, SPCz, sygn. 52, Pismo Starostwa Powiatowego w Czêstochowie do Urzêdu Wojewódz-
kiego w Kielcach z dnia 8.09.1938 r., s. 14.
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i grodzkich województwa kieleckiego z 13.02.1939 r., s. 19 – 20.

153 APLesz., SPKoœ., sygn. 103 b, Sprawozdanie sytuacyjne z ¿ycia polskich zwi¹zków i stowarzy-
szeñ za 1937 r., Stworzenie Uniwersytetu Ludowego w Niet¹¿kowie, s. 2; sygn. 104 b, Sprawoz-
danie sytuacyjne z ¿ycia polskich zwi¹zków i stowarzyszeñ za 1938 r., s. 3 i 75; „Spo³em”, 1936
nr 9 – 10, s. 1 – 2; 1937 nr 2, s. 1; 1937 nr 7, s. 3; S. Zbierski. Wielkopolski Zwi¹zek M³odzie¿y
Wiejskiej. Warszawa 1987. Wed³ug S. Zbierskiego, Uniwersytet Ludowy im. Jana Kasprowicza
w Niet¹¿kowie zosta³ oficjalnie uruchomiony 31 stycznia 1937 r. W dniu 27.06.1937 r. Uniwer-
sytetowi Ludowemu w Niet¹¿kowie nadano imiê Jana Kasprowicza. Jak podaj¹ Ÿród³a archiwal-
ne, dzia³alnoœæ Uniwersytetu Ludowego zosta³a zagro¿ona w marcu 1938 r. z powodu braku
œrodków finansowych.



M³odzie¿ wiejska bra³a udzia³ w kursach przeprowadzanych przez inne orga-
nizacje czy instytucje, np. w kursie œwietlicowym dla przodowników m³odzie¿y
w Na³êczowie w 1937 r. mog³a wzi¹æ udzia³ m³odzie¿ wiejska z Karczmisk154.

W programie prac KMW w dziale Wychowanie Fizyczne i Przysposobienie
Wojskowe w okresie jesiennym i zimowym1928/1929 uwzglêdniono: za³o¿enie
sekcji wf, zarejestrowanie sekcji w Powiatowej Komendzie Przysposobienia Woj-
skowego, ustalenie terminu zebrañ i æwiczeñ oraz przyjazdy instruktorów wf, za-
kupienie potrzebnego sprzêtu sportowego155.

Na ³amach czasopisma „Wici” ukazywa³y siê artyku³y dotycz¹ce planowania
prac wf i sportu w ci¹gu roku przez KMW156. F. Wardas pisa³: „Przyjê³o siê w wi-
ciowej gromadzie, ¿e w ci¹gu lata prowadzi siê z o¿ywieniem prace rolne i sporto-
we, natomiast okres zimowy wykorzystuje siê gorliwie dla prac oœwiatowo-kultu-
ralnych. Z podzia³em takim mo¿na siê od biedy pogodziæ, gdyby nie to, ¿e ka¿da
akcja wymaga pewnego przygotowania; wymaga planu, który musi byæ opraco-
wany przed jej rozpoczêciem. Zatem gdybyœmy nawet pominêli sporty zimowe,
które nie s¹ dla nas bez znaczenia, musimy poœwiêciæ zim¹ choæ trochê czasu spra-
wom wychowania fizycznego. Zim¹ w³aœnie [...] trzeba zrobiæ rachunek sumienia
i oceniæ, czyœmy okres ten nale¿ycie wykorzystali, czy nie zaniedbaliœmy czegoœ
pod wzglêdem zdrowotnym, wychowawczym lub organizacyjnym [...]. Sporty,
które okaza³y siê niew³aœciwe, a wziêliœmy siê do nich kiedyœ bez g³êbszego zasta-
nowienia — wykreœlmy ze swego programu — przyjmiemy zaœ te, które nam naj-
bardziej odpowiadaj¹, czy to ze wzglêdu na warunki (woda — p³ywanie, wioœlar-
stwo; tereny narciarskie — narciarstwo), czy te¿ na swoj¹ dostêpnoœæ. Jest to tym
wa¿niejsze, ¿e w dobie ogólnego zubo¿enia wsi nie staæ nas na kosztowne wydatki
sportowe”157. Przemyœlenia F. Wardasa by³y pomocne w pracy wf i sportu KMW.
S³usznie zwróci³ on uwagê na kwestie finansowe, które w pewnej mierze decydo-
wa³y o powodzeniu akcji aktywnoœci fizycznej na wsi.

Stan organizacyjny wf i sportu w ZMW RP „Wici” w poszczególnych latach
by³ ró¿ny. Leon Lutyk w numerze 25 czasopisma „Wici” z 1929 r. w dziale „Wy-
chowanie Fizyczne” pisa³: „Stan liczebny zespo³ów sportowych w poszczegól-
nych województwach przedstawia³ siê z dniem 1-go kwietnia br. jak nastêpuje:
województwo warszawskie — 53 zespo³y, oko³o 1000 cz³onków æwicz¹cych, wo-
jewództwo kieleckie — 158 zespo³ów, oko³o 3000 æwicz¹cych, województwo
³ódzkie — 10 zespo³ów, oko³o 200 æwicz¹cych, województwo nowogródzkie —
32 zespo³y, oko³o 400 æwicz¹cych, województwo lubelskie — 34 zespo³y, oko³o
700 æwicz¹cych, województwo lwowskie — 12 zespo³ów, oko³o 200 æwicz¹cych.
Ogó³em w 305 zespo³ach oko³o 5000 æwicz¹cych. [...] W ci¹gu roku (1928),
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Zwi¹zek przeprowadzi³ 71 imprez lekkoatletycznych w ko³ach i 13 zbiorowych
(co najmniej 2 ko³a), 6 imprez zbiorowych w grach ruchowych, 9 imprez miejsco-
wych i 3 zbiorowe w grach sportowych, 14 imprez miejscowych i 5 zbiorowych
w strzelectwie, 5 imprez miejscowych w kolarstwie, 1 impreza zbiorowa
w ³y¿wiarstwie, 3 imprezy miejscowe w p³ywaniu. Razem 101 imprez miejsco-
wych i 33 zbiorowe [...]”158.

W podsumowaniu prac w zakresie wf i sportu ZMW RP „Wici” redakcja
„Wici” uzna³a, i¿ najlepiej praca w tych dziedzinach za rok 1929 by³a prowadzona
w województwie warszawskim (Mazowiecki ZMW). Kolejne miejsca zajê³y wo-
jewództwa: lubelskie, kieleckie, ³ódzkie, lwowskie i nowogródzkie159.

W 1936 r. na 3114 KMW nale¿¹cych do ZMW RP „Wici” tylko 1050 z³o¿y³o
sprawozdania z dzia³alnoœci. Spoœród KMW, które z³o¿y³y sprawozdania, 137
prowadzi³o sekcje wf i sportu160.

Na ³amach „Wici” publikowano równie¿ sprawozdania z dzia³alnoœci
zwi¹zków wojewódzkich i powiatowych, wchodz¹cych w sk³ad ZMW RP „Wici”.
Mazowiecki ZMW w 1929 r. liczy³ 20 zespo³ów wf i sportu i 285 æwicz¹cych, zor-
ganizowano 34 razy zawody sportowe; w 1930 r. liczy³ 15 zespo³ów wf i sportu
i 226 æwicz¹cych, zorganizowano 25 razy zawody sportowe; w 1931 r. liczy³ 22
zespo³y i 280 æwicz¹cych, zorganizowano 33 razy zawody sportowe; w 1932 r. li-
czy³ 24 zespo³y i 268 sportowców, zorganizowano 35 razy zawody sportowe161.
M³odzie¿ Mazowieckiego ZMW uprawia³a g³ównie lekkoatletykê, gry i zabawy
ruchowe, gry sportowe, kolarstwo, ³ucznictwo, strzelectwo i p³ywanie. Dane te,
zawarte w 19 – 20 numerze czasopisma „Wici” z 1933 r., wydaj¹ siê zani¿one. Wy-
nika to z faktu, ¿e dane te obliczono na podstawie KMW, które nades³a³y sprawoz-
dania do centrali Mazowieckiego ZMW. W latach 1929 – 1932 oko³o 25% do 47%
KMW nades³a³o sprawozdania z dzia³alnoœci. Nale¿y zgodziæ siê z sugesti¹
H. Mierzwiñskiego, który pisze: „Na ZjeŸdzie Delegatów Mazowieckiego Zwi¹z-
ku w Pszczelinie w 1930 r. prezes L. Lutyk informowa³, i¿ 36% m³odzie¿y zorga-
nizowanej w «Wici» uprawia æwiczenia sportowe i ¿e dzia³alnoœæ tê Zwi¹zek pro-
wadzi o w³asnych si³ach”162.
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W numerze 35 „Wici” z 1938 r. ukaza³o siê sprawozdanie z dzia³alnoœci
£ódzkiego ZMW za rok 1937, w którym czytamy m.in.: „Zespo³ów wychowania
fizycznego by³o 18, ka¿dy liczy³ przeciêtnie po 17 osób. Do zespo³ów tych nale-
¿a³o 220 kolegów i 91 kole¿anek. Æwiczenia odby³y siê 214 razy (na ka¿dy zespó³
przypada 12 æwiczeñ). Zawody sportowe odby³y siê 26 razy. Æwiczenia wojskowe
by³y 16 razy. Bra³o w nich udzia³ 90 cz³onków. Na kursach lub w obozach przy-
sposobienia wojskowego by³o 5 osób. Zabaw i gier ruchowych urz¹dzono 206
razy”163. Dobrze w zakresie wf i sportu dzia³a³y KMW w powiecie piotrkow-
skim164.

Kielecki ZMW w 1932 r. prowadzi³ 29 zespo³ów gimnastyczno-sportowych
i 381 æwicz¹cych (6 zespo³ów siatkówki — 82 æwicz¹cych, 7 zespo³ów pi³ki no-
¿nej i 88 æwicz¹cych, 1 zespó³ tenisa sto³owego i 15 KMW prowadz¹cych w sek-
cjach ró¿ne dziedziny sportu — zespo³y istnia³y w 25,4% kó³ i zrzesza³y 13,2%
ogólnej liczby cz³onków; zawody sportowe urz¹dzi³o 17 KMW — 14,9% ogólnej
iloœci kó³). W 1938 r. 23 KMW prowadzi³y wf i sport, w których uczestniczy³y 333
osoby, æwiczenia odby³y siê 340 razy, 9 kó³ zorganizowa³o zawody sportowe, a 3
ko³a prowadzi³y przysposobienie wojskowe, w których uczestniczy³o 70 osób165.
W tym samym roku w 89 ko³ach przeprowadzono gry i zabawy ruchowe. Jednym
z wyró¿niaj¹cych siê powiatów w pracach wf, sportu i pw KMW „Wici” by³ po-
wiat miechowski166.

Lwowski ZMW liczy³ w 1938 r. 30 sekcji wf skupionych w KMW, w których
æwiczy³o 467 osób167. Stanowi³o to oko³o 30% KMW, które nades³a³y sprawozda-
nia168. Prowadzono zajêcia z siatkówki i æwiczeñ gimnastycznych.

W powiecie stopnickim (województwo kieleckie) w 1929 r. 24 KMW prowa-
dzi³y sekcje wf, a 9 kó³ przysposobienie wojskowe169. KMW przeprowadzi³y
w 1928 r. 117 razy æwiczenia fizyczne oraz 8 razy æwiczenia zbiorowe i zawody
sportowe. W tym samym powiecie w 1933 r. 11 KMW posiada³o zespo³y gimnas-
tyczno-sportowe, skupiaj¹ce 158 cz³onków. Zorganizowane zosta³y 6 razy zawo-
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dy sportowe; w 1938 r. 11 KMW prowadzi³o sekcje sportowe, w których æwiczy³o
106 osób170.

Nale¿y zgodziæ siê z wnioskiem S. Jareckiej-Kimlowskiej, ¿e „mimo znacz-
nych zabiegów ze strony Zarz¹du Wojewódzkiego w Kielcach nie uda³o siê sze-
rzej upowszechniæ sportu. [...] Ta dziedzina wymaga³a znacznych nak³adów finan-
sowych, tak w zakresie zaopatrzenia w sprzêt, jak i instrukta¿. Wprawdzie oko³o
20% kó³ odnotowuje istnienie sekcji sportowych, ale nie przejawia³y one wiêkszej
aktywnoœci”171.

M³odzie¿ wiejska ZMW RP „Wici” bra³a udzia³ we wspó³zawodnictwie spor-
towym na szczeblu zwi¹zkowym i okrêgowym oraz w innych zawodach sporto-
wych. Bardzo czêst¹ form¹ rywalizacji sportowej by³y tzw. wyzwania, polegaj¹ce
na zaproszeniu do zawodów sportowych innego KMW lub kilku KMW172. Najczêœ-
ciej m³odzie¿ wiejska rywalizowa³a w lekkoatletyce, grach sportowych, kolar-
stwie, strzelectwie, ³ucznictwie, p³ywaniu i sportach zimowych173. F. Wardas
przedstawi³ wytyczne w sprawie organizowania zawodów sportowych174. Zawody
powiatowe i rejonowe (w ka¿dym roku) powinny byæ poprzedzone zawodami we-
wnêtrznymi, organizowanymi poprzez poszczególne KMW.

Cz³onkowie ZMW RP „Wici” wziêli udzia³ w zawodach sportowych w Spale
w 1928 r., rozegranych z okazji do¿ynek prezydenckich175. W biegu sztafetowym
9 x 1000 m o nagrodê przechodni¹ prezydenta Polski Ignacego Moœcickiego ze-
spó³ „Wici” uplasowa³ siê na II miejscu. Dru¿ynê „Wici” w tej konkurencji repre-
zentowali: Feliks Barzycki, Miros³aw Kulbot, Józef £¹cki, W³adys³aw Rzeszo-
wiak, Eugeniusz Rosiak, Micha³ Skolimowski, Stanis³aw Sma¿, Wac³aw S³aby
i Stec. ZMW RP „Wici” zwyciê¿y³ w rozgrywkach pi³ki koszykowej mê¿czyzn.
W trójboju lekkoatletycznym (bieg na dystansie 100 m, skok w dal, pchniêcie
kul¹) III miejsce zaj¹³ Eugeniusz Krasiejko. Zwyciê¿y³ on równie¿ w biegu na dys-
tansie 100 m.

Podczas zjazdu Okrêgowego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej (OZMW) w Gro-
dzisku Mazowieckim 24 czerwca 1928 r. rozegrano zawody sportowe. W rywali-
zacji wziê³o udzia³ 12 kobiet i 17 mê¿czyzn z 6 KMW176. Kobiety rozegra³y 3 kon-
kurencje. W biegu na dystansie 60 m zwyciê¿y³a R. Redwañska (Franciszków)
przed A. Sitkowsk¹ (P³ochocin) i L. Dom¿alsk¹ (Czubin); w skoku w dal I miejsce
zajê³a R. Redwañska, II miejsce G. Wigierówna (Witki), III miejsce L. Dom¿al-
ska; w skoku wzwy¿ wygra³a R. Redwañska przed W. Kamiñsk¹ (Czubin) i Ku-
ciñsk¹ (Oszów)177. Mê¿czyŸni rozegrali 6 konkurencji. W biegu na dystansie

137

170 Cz. Dyrdu³, S.J. Pastuszka, dz. cyt., s. 171, 226 – 227.
171 S. Jarecka-Kimlowska, dz. cyt., s. 141.
172 „Wici”, 1931 nr 42, s. 10 – 11.
173 „Wici”, 1929 nr 7, s. 11.
174 „Wici”, 1929 nr 22, s. 11.
175 „Wici”, 1928 nr 26, s. 9.
176 „Wici”, 1928 nr 20, s. 6 – 7.
177 Tam¿e.



100 m zwyciê¿y³ T. W³odarczyk (P³ochocin) przed K. Baraniakiem (Huta ¯abio-
wolska) i K. Lubañskim (P³ochocin); w biegu na dystansie 1000 m I miejsce zaj¹³
T. W³odarczyk przed W. Bantem i M. Bieñkowskim (obaj z P³ochocina); w skoku
w dal wygra³ W. Bant przed T. W³odarczykiem i K. Lubañskim; w skoku wzwy¿
I miejsce zaj¹³ K. Baraniak, II miejsce K. Lubañski, III miejsce T. W³odarczyk;
w pchniêciu kul¹ zwyciê¿y³ T. W³odarczyk przed J. Sieklickim (Witki) i W. Ban-
tem; w rzucie dyskiem I miejsce zaj¹³ T. W³odarczyk przed W. Bantem i J. Sieklic-
kim178. W powiecie b³oñskim sekcje wf i sportu prowadzi³y KMW w Bartoszów-
ce, Bramkach, Czubinie, Kaniach, Radoniu, Ossowcu, P³ochociniu i Witkach179.
Kierownikiem Komisji Wychowania Fizycznego przy zarz¹dzie powiatowym by³
Kazimierz Baraniak. Zawody sportowe w lekkoatletyce o mistrzostwo powiatu
b³oñskiego rozegrano 6 listopada 1928 r.180 W poszczególnych konkurencjach naj-
lepszymi okazali siê: w biegu na dystansie 100 m — Tadeusz W³odarczyk
(P³ochocin), w pchniêciu kul¹ — Zygmunt Golczyñski (P³ochocin), w skoku w dal
— Tadeusz W³odarczyk, w biegu prze³ajowym na dystansie 800 m — Tadeusz
W³odarczyk181.

Zawody sportowe bardzo czêsto znajdowa³y siê w programie zjazdów okrê-
gowych (powiatowych) ZMW RP „Wici”, m.in. podczas Zjazdu M³odzie¿y Wiej-
skiej z powiatu pu³awskiego 24 czerwca 1928 r. przeprowadzono zawody sporto-
we182. W programie znajdowa³y siê nastêpuj¹ce konkurencje: 60 m kobiet, 100 m
mê¿czyzn, skok w dal, skok wzwy¿.

W trakcie Zjazdu Powiatowego ZMW RP „Wici” w ¯urawiczkach (powiat
przeworski) w zawodach lekkoatletycznych zwyciêstwo odniós³ Jacek Bro¿bar,
wyprzedzaj¹c Tadeusza Dulibana i W³odzimierza Lenara183.

W sierpniu 1928 r. z okazji poœwiêcenia sztandaru OZMW w £owiczu oraz
Do¿ynek Powiatowych odby³y siê zawody lekkoatletyczne. W biegu na dystansie
800 m zwyciê¿y³ Adam Reda (Grudzów), w skoku w dal Antoni Fijo³ek (Ostrów),
w pchniêciu kul¹ Stanis³aw Kwaœniewski (Szko³a Rolnicza w £owiczu)184.

Powszechn¹ form¹ rywalizacji w ZMW RP „Wici” by³y zawody o mistrzo-
stwo ko³a i powiatu. KMW w Jelonkach (powiat warszawski) i w P³ochociniu
(pow. b³oñski) rozgrywa³y pomiêdzy sob¹ mecze lekkoatletyczne. W Jelonkach
21 paŸdziernika 1928 r. rozegrano zawody lekkoatletyczne, w których dru¿yna
KMW w P³ochociniu pokona³a dru¿ynê KMW w Jelonkach185. W dru¿ynie KMW
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z P³ochocina wyró¿nili siê Tadeusz W³odarczyk i Józef Lubañski. Wœród lekko-
atletów KMW w Jelonkach do najlepszych nale¿y zaliczyæ A. Sadowskiego, Ce-
pucha i Krzemiñskiego. KMW w P³ochocinie prowadzi³o prê¿n¹ sekcjê wf i spor-
tu. Cz³onkowie ko³a uczestniczyli w zawodach sportowych, osi¹gaj¹c dobre rezul-
taty w nastêpuj¹cych dziedzinach: lekkoatletyka, gry sportowe, ³y¿wiarstwo i ko-
larstwo186.

W listopadzie 1928 r. cz³onkowie ZMW RP „Wici” z powiatu w³oc³awskiego
rozegrali we W³oc³awku zawody sportowe w lekkoatletyce i kolarstwie187. W kon-
kurencjach kobiecych zwyciê¿y³y: w biegu prze³ajowym na dystansie 500 m —
Maria Modrzejewska (Œmig³owice, 1 min 38 s), w skoku w dal — Stanis³awa
Rzadkowolska (GuŸlin, 3 m 19 cm). Wœród mê¿czyzn w biegu na prze³aj na dy-
stansie 1000 m zwyciê¿y³ Jan Stasiak (Œmig³ów, 3 min 20 s), w skoku w dal —
Zygmunt Supryczyñski (Œmig³owice, 4 m 95 cm), a w pchniêciu kul¹ — Franci-
szek Kotas (Pikutków, 7 m 24 cm). W wyœcigu kolarskim na dystansie 2200 m
zwyciê¿y³ Zygmunt Supryczyñski. Jednym z organizatorów i sêdziów zawodów
by³ Florian Wardas. Zawody lekkoatletyczne KMW w powiecie w³oc³awskim or-
ganizowano doœæ czêsto. 30 maja 1929 r. zorganizowano mecz lekkoatletyczny
KMW w GuŸlinie188. W czerwcu 1930 r. KMW w Pikutkowie rozegra³o zawody
wewnêtrzne w lekkoatletyce, natomiast 26 kwietnia 1931 r. odnios³o zwyciêstwo
w meczu lekkoatletycznym z dru¿yn¹ sportow¹ Szko³y Rolniczej w Starym Brze-
œciu189. Przewodnicz¹cym sekcji sportowej z KMW w Pikutkowie w powiecie
w³oc³awskim by³ Jan Budzyñski.

Po dwuletniej przerwie w pracy sportowej KMW w Pikutkowie wezwa³o na
19 maja 1935 r. uczniów Szko³y Rolniczej w Starym Brzeœciu i KMW w Soko-
³owie oraz 14 wrzeœnia 1935 r. KMW w Gróbce, Jaronowie, Machnaczu, Œmi³owi-
cach, Soko³owie oraz Szko³ê Rolnicz¹ w Starym Brzeœciu do rozegrania zawodów
sportowych190. W programie zawodów sportowych znalaz³a siê lekkoatletyka i gry
sportowe. Kierownikiem sekcji sportowej KMW w Pikutkowie by³ wówczas
W³adys³aw Tomczak.

Biegi prze³ajowe by³y czêsto organizowane przez poszczególne ko³a i zwi¹zki
ZMW RP „Wici”, m.in. w 1930 r. odby³y siê w Goœciewiczu (pow. garwoliñski)
i w Soko³ówku (pow. ciechanowski)191.

19 marca 1929 r. delegacja KMW (dru¿yna kolarska) z powiatu ³owickiego
z³o¿y³a ¿yczenia imieninowe Marsza³kowi Józefowi Pi³sudskiemu192.
W KMW powiatu ³owickiego prowadzono sekcje kolarstwa, które bra³y udzia³
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w wyœcigach kolarskich193. KMW w O³tarzewie rozegra³o wewnêtrzne zawody
kolarskie194. W wyœcigu kolarskim zwyciê¿y³ Zygmunt Boñczak (trasê 20 km
przejecha³ w czasie 40 minut), przed W³adys³awem Fiutem i Jerzym Langie-
rem.

Sekcje kolarskie mia³y KMW z powiatu sieradzkiego i radomszczañskiego
(województwo ³ódzkie)195. PKWFiPW w Sieradzu ufundowa³ nagrody w wyœcigu
kolarskim zorganizowanym przez KMW w Zduñskiej Woli w wysokoœci 50 z³.

Cz³onkowie dru¿yny kolarskiej KMW w P³ochocinie — Z. Boñczak, S. Fiut
i S. Gontarczyk — odbyli w 1928 r. wycieczkê rowerowa do Krakowa i Zakopane-
go196. W ci¹gu 17 dni przejechali 1876 km. Wycieczki rowerowe do ró¿nych re-
gionów Polski organizowa³o KMW w O³tarzewie (pow. warszawski) i KMW
w Jaranowie (pow. nieszawski)197. Dwaj cz³onkowie KMW w Kacicach (pow.
pu³tuski) — J. Rakocki i Nodzykowski — udali siê na rowerach na Zjazd Mazo-
wieckiego ZMW, który odby³ siê w 1931 r. w Jackowicach (pow. ³owicki)198.

W rozegranych 28 czerwca 1929 r. zawodach lekkoatletycznych o mistrzo-
stwo powiatu sandomierskiego ZMW RP „Wici”, wœród 27 zawodników wyró¿-
niaj¹cymi siê byli: Jan Doleszek, Stanis³aw Fularski, Stanis³aw Kuty³a, Marian
Podsiad³o, Wincenty Wójcik199.

W czerwcu 1929 r. zawody lekkoatletyczne zorganizowano w Karsznicach200.
W zawodach uczestniczy³y KMW z powiatu sieradzkiego: Izabelów, Karsznice,
Krobanów, Suchoczas, Osmolin i Zduny. Program zawodów sk³ada³ siê z nastê-
puj¹cych konkurencji: bieg na dystansie 100 m, skok w dal, skok wzwy¿, rzut dys-
kiem, rzut oszczepem, rzut granatem, pchniêcie kul¹ i bieg na dystansie 800 m. Za-
wody powiatowe KMW w lekkoatletyce przeprowadzono w 1929 r. m.in. w Miêt-
nem i w Rykach (pow. garwoliñski), w Miechowie (pow. miechowski), w ¯abokli-
kach (pow. siedlecki), a w 1930 r. m.in. w Ostojowie (pow. kielecki), w ¯abokli-
kach, w Garwolinie i w Oleksowie (pow. kozienicki)201.

W dniach 28 – 29 czerwca 1931 r. rozegrano zawody (dru¿ynowe) rejonowe
obwodu garwoliñskiego w lekkoatletyce202. W zawodach uczestniczy³o 7 KMW.
W poszczególnych rejonach I miejsca zajê³y KMW w Oleksowie, Babicach
i Osiecku. W lipcu 1931 r. w Stê¿ycy rozegrano zawody fina³owe o mistrzostwo
dru¿ynowe obwodu garwoliñskiego, kozienickiego i pu³awskiego, z udzia³em 5
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dru¿yn203. W zawodach zwyciêstwo odnios³a dru¿yna KMW w Dziecianowie, wy-
przedzaj¹c zespo³y z powiatu garwoliñskiego — Wolê Rembkowsk¹ i Osieck.
Rozgrywanie zawodów wewnêtrznych, nastêpnie rejonowych (na szczeblu powia-
tu) oraz miêdzy obwodami (powiatami) dowodzi³o o wzroœcie wspó³zawodnictwa
sportowego poprzez wzrost rangi zawodów sportowych.

Zawody rejonowe w lekkoatletyce realizowa³y inne zwi¹zki powiatowe, m.in.
w zawodach rejonu opolskiego (województwo lubelskie) w lekkoatletyce zwyciê-
¿y³o KMW w Niezdowie204. W Ralewicach (pow. sieradzki) rozegrano 18 wrzeœ-
nia 1932 r. zawody rejonowe, w których brali udzia³ sportowcy z 7 KMW:
Dzierz¹¿ni, Grabina, Izabelowa, Pud³a, Ralewic, Suchoczas i Zarêbów205. Rywali-
zowano w lekkoatletyce i kolarstwie. Podobne zawody sportowe (o zasiêgu rejo-
nowym) przeprowadzono w Studziankach (pow. piotrkowski)206.

W ramach pokazu sportu wiejskiego w Pszczelinie (pow. b³oñski) zorganizo-
wano biegi prze³ajowe na dystansie 1000 m i 3000 m207. Oprócz biegów prze³ajo-
wych rozegrano tak¿e zawody w lekkoatletyce i grach sportowych; ponadto
m³odzie¿ wiejska przygotowa³a pokaz gimnastyczny.

Sekcja sportowa KMW w Radziêcinie (pow. bi³gorajski) 15 sierpnia 1932 r.
zorganizowa³a zawody sportowe z okazji „Œwiêta Braterstwa Ludów S³owiañ-
skich”208. Na program zawodów sportowych sk³ada³y siê nastêpuj¹ce konkuren-
cje: skok w dal, skok wzwy¿, bieg na dystansie 100 m i rzut granatem. Kierowni-
kiem sekcji sportowej w KMW w Radziêcinie by³ Wiktor Tujaka.

KMW w Retkini przeprowadzi³o 7 sierpnia 1938 r. zawody lekkoatletycz-
ne209. Pierwsze miejsce zaj¹³ Czes³aw Redzyna, II miejsce Leon Witek, natomiast
III miejsce zaj¹³ Bronis³aw Strycharski. Cz³onkowie KMW w Retkini wyst¹pili
z apelem do innych KMW o wiêksze zaanga¿owanie w wf i sport.

W KMW w Soko³ówku (powiat ciechanowski) sekcjê wychowania fizyczne-
go i sportu prowadzi³a Szachmaciñska. Zajêcia sekcji odbywa³y siê raz w tygo-
dniu. KMW w Soko³ówku organizowa³o zawody sportowe210. 29 grudnia 1929 r.
KMW w Soko³ówku wizytowa³ F. Wardas211. Przeprowadzi³ on z m³odzie¿¹
wiejsk¹ marszobieg na trasie licz¹cej 4 km.

Na Pomorzu aktywne na polu prac wf i sportu by³o KMW w Krasno³¹ce212.
Sekcja sportowa dzia³a³a w KMW w Lutogniewie (pow. Krotoszyn)213.
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W powiecie czêstochowskim (województwo kieleckie) sekcjê wf i sportu pro-
wadzi³o KMW w Zimnowodzie214. W 1935 r. zespó³ sportowy liczy³ 15 osób.

Popularn¹ dyscyplin¹ uprawian¹ w KMW by³y gry sportowe. W meczu pi³ki
siatkowej, rozegranym w 1929 r., dru¿yna P³ochocina okaza³a siê lepsza od KMW
w Pszczelinie215.

W zawodach strzeleckich zorganizowanych w 1928 r. z inicjatywy zarz¹du
KMW w Bia³yszewie (pow. sierpecki) najlepszy okaza³ siê Z. Wójciñski przed
W. Siekierkowskim i Witkowskim216. W zawodach wziê³o udzia³ 6 kobiet i 9
mê¿czyzn. W innej miejscowoœci powiatu sierpeckiego, Studzieñcu, rozegrano
23 marca 1929 r. zawody strzeleckie otwarcia sezonu letniego217. W zawodach,
w których uczestniczy³o 12 kobiet i 11 mê¿czyzn, najlepsze wyniki osi¹gnêli
cz³onkowie KMW z Gr¹bca, Bia³yszewa i Piasków. Zawodami kierowa³ ko-
mendant pw w powiecie sierpeckim por. Szyfer. Zawody strzeleckie w powie-
cie sierpeckim zosta³y zorganizowane 9 maja 1929 r. z okazji Zjazdu Powiato-
wego218. W zawodach wziê³y udzia³ 34 osoby z 5 KMW. Zawody strzeleckie
zorganizowane zosta³y w 1929 r. w Brzeœciu Kujawskim dla KMW powiatu
w³oc³awskiego219.

Pierwsze zawody ZMW RP „Wici” w ³ucznictwie odby³y siê w styczniu
1929 r. w £owiczu z okazji przeprowadzania kursu rolniczego220. W zawodach
wziê³o udzia³ 36 osób (5 kobiet i 31 mê¿czyzn). W konkurencji kobiet I miejsce
zajê³a Zofia Dzierzkówna (Szymanowice, pow. ³owicki) przed E. Rutkowsk¹
(Bia³yszew, pow. sierpecki) i W. Wieleñborkówn¹ (Grabca, pow. ³aski). Wœród
mê¿czyzn zwyciê¿y³ £ukasz Pietryka (Bychlew, pow. ³aski), wyprzedzaj¹c J. Cie-
chomskiego (pow. ³owicki) i S. Barana (JaŸwiny, pow. garwoliñski). Jak czytamy
w komentarzu do zawodów, zamieszczonym na ³amach „Wici”: „Zawody wywo-
³a³y zapa³ do ³ucznictwa, tak¿e nale¿y siê spodziewaæ, i¿ sport ten znajdzie no-
wych licznych zwolenników”221. Na kursie rolniczym dla kole¿anek, przeprowa-
dzonym w Soko³ówku (pow. ciechanowski) w marcu 1929 r., prowadzono zajêcia
z gimnastyki, innych dziedzin sportu oraz zorganizowano zawody ³ucznicze222.
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W zawodach, w których wziê³y udzia³ 24 dziewczêta, I miejsce zajê³a E. Piórkow-
ska, II miejsce M. Samkówna, III miejsce M. Zwierkówna.

Zawody ³ucznicze organizowa³y KMW w powiecie nieszawskim223. W za-
wodach ³uczniczych w Lubaniu, odbytych 30 maja 1929 r., wygra³a Mie-
czys³awa Burmistrzakówna, przed Jadwig¹ Zieliñsk¹ i Zofi¹ Ho³tynówn¹ oraz
Józefem Dró¿d¿ewskim. W lipcu 1929 r. odby³y siê zawody ³ucznicze w Brzeœ-
ciu Kujawskim dla KMW z powiatu w³oc³awskiego224. Do zawodów przy-
st¹pi³y 34 osoby z 6 KMW. Wœród kobiet I miejsce zajê³a Maria Pañkówna
(GuŸlin), natomiast w kategorii mê¿czyzn I miejsce zaj¹³ Kazimierz Budzi-
szewski (GuŸlin).

W ZMW RP „Wici” organizowano zawody w p³ywaniu. Zawody p³ywackie
zorganizowa³o KMW w Kacicach (pow. pu³tuski) 12 lipca 1931 r.225 Najlepszym
zawodnikiem zawodów zosta³ Jêdraszko (Gnojno).

W okresie zimowym cz³onkowie ZMW RP „Wici” organizowali i przeprowa-
dzali zajêcia i zawody w sportach zimowych. W Brzeœciu Kujawskim (w trakcie
kursu rolniczego) 9 lutego 1929 r. rozegrano zawody narciarskie na trasie o d³ugo-
œci 1600 m226. W zawodach narciarskich I miejsce zaj¹³ Izydor Szafrañski (Pikut-
kowo), II miejsce Wac³aw Kurdulski (Soko³ów), III miejsce Czes³aw Zieliñski
(Kalinowiec, pow. nieszawski).

Popularn¹ dziedzin¹ wf i sportu w pracach KMW by³y gry i zabawy ruchowe.
Stanowi³y one dobr¹ zaprawê do innych dziedzin aktywnoœci fizycznej. M³odzie¿
wiejska rywalizowa³a w grach i zabawach ruchowych, m.in. 3 KMW (Babiec,
Bia³yszewo i Grabiec) w powiecie sierpeckim urz¹dzi³y w tej dziedzinie zawody
sportowe227. W grach i zabawach ruchowych rywalizowa³y tak¿e inne ko³a, m.in.
19 marca 1930 r. zawody sportowe rozegra³y KMW z Wólki Przekory i Wólki Fol-
wark228.

Ko³a ZMW RP „Wici” organizowa³y równie¿ pokazy gimnastyczne, m.in.
ko³o w Lubaniu w powiecie nieszawskim w 1929 r. zorganizowa³o pokaz gimnas-
tyczny, w którego programie znalaz³y siê æwiczenia porz¹dkowo-dyscyplinuj¹ce
i kszta³tuj¹ce229.

ZMW RP „Wici” uczestniczy³ w realizacji przysposobienia wojskowego230.
Oddzia³ przysposobienia wojskowego musia³ liczyæ minimum 13 osób. Poszcze-
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gólne KMW chc¹ce prowadziæ sekcjê pw zg³asza³y za poœrednictwem powiatowe-
go ZMW akces do oficera pw w powiecie231.

Po roku 1933 dzia³alnoœæ ZMW RP „Wici” w zakresie wf i sportu uleg³a
os³abieniu. Problem ten dostrzegli nawet cz³onkowie kó³. Szczêsny z KMW
w Retkini na ³amach kwietniowego wydania „Wici” z 1934 r. pisa³: „Wszystkie
kierunki pracy w naszym ruchu «wiciowym» normalnie siê rozwijaj¹, jedynie tyl-
ko wychowanie fizyczne nie mo¿e wykrystalizowaæ sobie w³aœciwych form. Sport
na wsi jest potrzebny. Szczególnie dla nowo wstêpuj¹cych, najm³odszych kole-
gów. Bo szesnastoletni ch³opiec lub dziewczyna potrzebuje du¿o ruchu i zabawy.
Dla nich zebrania i praca samokszta³ceniowa — bez ruchu i zabawy — staj¹ siê
rzeczami nudnymi, odstraszaj¹cymi. [...] W organizacji naszej sport powinien zaj-
mowaæ nale¿yte miejsce. Tym bardziej, ¿e Ko³a, prowadz¹ce wychowanie fizycz-
ne, wykazuj¹ wiêcej sprawnoœci i w innych pracach”232. Jako przyczynê takiego
stanu rzeczy poda³ przyk³ad nastêpuj¹cy: „s³aboœæ prawid³owego sportu na wsi po-
lega na tym, ¿e wieœ w³asnych form sportowych nie stworzy³a sobie, zaœ formy
przeszczepiane z miasta nie maj¹ na wsi odpowiednich warunków rozwojowych.
Wieœ nie ma czasu na skomplikowane przepisy i treningi”233.

Józef Orchowski w artykule pt. O potrzebie sportu na wsi, jaki ukaza³ siê na
³amach „Wici”, podaje inne przyczyny. „M³odzi ch³opcy i dziewczêta — pisze
J. Orchowski — staraj¹ siê podnieœæ swój poziom bytowania i potrafi¹ walczyæ
o zaspokojenie swych potrzeb. Niestety dro¿yzna i nêdza wsi staj¹ temu na prze-
szkodzie”234. Ponadto Orchowski bardzo s³usznie uwa¿a³, ¿e wieœ nie posiada od-
powiedniej infrastruktury dla potrzeb wf i sportu.

Historyk ruchu ludowego Józef Kowal za g³ówn¹ przyczynê os³abienia akcji
upowszechniania wf i sportu w ZMW RP „Wici” uwa¿a³ „trudnoœci finansowe,
ograniczenie do minimum pracowników centrali ZMW RP, m.in. zlikwidowany
zosta³ etat referenta wychowania fizycznego. W niema³ym stopniu zawa¿y³o rów-
nie¿ i to, ¿e ogromna wiêkszoœæ dzia³aczy Zwi¹zku, anga¿uj¹c siê w niezwykle
wa¿ne dla wsi sprawy politycznego ruchu ludowego i w dzia³alnoœæ gospodarcz¹
— nie mog³a ju¿ poœwiêcaæ wiele uwagi sprawom sportu”235.

W II po³owie lat trzydziestych XX wieku iloœæ sekcji wf i sportu w KMW
uleg³a zmniejszeniu. Pewnego rodzaju rozwi¹zaniem zastêpczym mia³o byæ two-
rzenie tzw. „nowizn wiciowych”. Uchwa³ê w sprawie „nowizn wiciowych” podjê-
to na Walnym ZjeŸdzie ZMW RP „Wici’ w 1935 r.: „W celu wprowadzania doras-
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taj¹cych pokoleñ m³odzie¿y wiejskiej w ¿ycie zorganizowanej m³odzie¿y wicio-
wej Walny Zjazd Delegatów ZMW RP wzywa wszystkie ko³a do zorganizowania
«nowizn» jako sekcji kó³ m³odzie¿y wiejskiej. Spe³nienie tego obowi¹zku organi-
zacyjnego w sposób wychowawczy bêdzie najlepsz¹ miar¹ dojrza³oœci kó³ w pracy
nad upowszechnieniem ruchu wiciowego”236. W ramach „nowizn wiciowych”
prowadzone by³y zajêcia z zakresu aktywnoœci fizycznej. Pod koniec 1936 r. „no-
wizny wiciowe” prowadzono przy 171 KMW, zrzeszaj¹cych razem 3075 osób po-
ni¿ej 18 lat237.

Wychowanie fizyczne i sport realizowa³y tak¿e sekcje kole¿anek. By³o to
szczególnie widoczne w II po³owie lat trzydziestych XX wieku. Na ³amach „Spo-
³em” z 1937 r. ukaza³ siê artyku³ I. Kowaliñskiej — przewodnicz¹cej sekcji kole-
¿anek okrêgu w¹growieckiego Wlkp. ZMW — nt. Kobieta w rodzinie238. Autorka
publikacji pisze m.in.: „Kobieta zdrowa fizycznie bêdzie te¿ zdrowa moralnie,
a zatem bêdzie te¿ mia³a dobry charakter. [...] Musimy dbaæ o nasze zdrowie fi-
zyczne”239. Program pracy kole¿anek okrêgu œremskiego Wlkp. ZMW przewidy-
wa³ na rok 1937/1938, w jednym z punktów, otoczenie specjaln¹ opiek¹ dzieci, or-
ganizowanie dla nich gier i zabaw ruchowych, zak³adanie na wsiach przedszkoli
oraz tzw. „przedkoli” dla m³odzie¿y po 14 roku ¿ycia240.

ZMW RP „Wici” odegra³ wa¿n¹ rolê w zakresie upowszechniania, propago-
wania i popularyzacji wf i sportu w œrodowiskach m³odzie¿y wiejskiej w okresie
II Rzeczypospolitej. Najwiêksz¹ aktywnoœæ na tym polu wykaza³ w latach 1928 –
1932, g³ównie na terenie województwa warszawskiego, lubelskiego, ³ódzkiego
i kieleckiego. Podano wiele przyczyn zmniejszenia dzia³alnoœci w obszarze tych
dziedzin po 1933 r. W tym miejscu trzeba uznaæ bardzo du¿e zas³ugi cz³owieka,
który w sposób znacz¹cy przyczyni³ siê do rozwoju wf i sportu w ZMW RP
„Wici”. T¹ osob¹ by³ Florian Wardas — cz³onek Zarz¹du G³ównego, kierownik
Komisji Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, referent wy-
chowania fizycznego, wyk³adowca wielu kursów wf i sportu, organizator æwiczeñ
i zawodów sportowych. Osoba bez reszty oddana sprawom wf i sportu w ZMW RP
„Wici”. To jego brak zawa¿y³ tak¿e na obni¿eniu intensywnoœci prac na polu wf
i sportu w ZMW RP „Wici”.

145

236 Dokumenty programowe ruchu m³odzie¿y wiejskiej..., s. 123.
237 Tam¿e, s. 161.
238 „Spo³em”, 1937 nr 6, s. 6 – 8.
239 Tam¿e.
240 „Spo³em”, 1938 nr 3, s. 11. Zebranie programowe okrêgowej komisji i przewodnicz¹cych sekcji

kole¿anek okrêgu œremskiego odby³o siê w Zbrudzewie w dniu 23.01.1938 r.



Rozdzia³ VI

Kultura fizyczna w dzia³alnoœci regionalnych
zwi¹zków m³odzie¿y wiejskiej (zachowuj¹cych
samodzielnoœæ organizacyjn¹)

1. Kultura fizyczna w programach i dzia³alnoœci
Ma³opolskiego Zwi¹zku M³odzie¿y przy Ma³opolskim
Towarzystwie Rolniczym (1919 – 1931)

MZM przy MTR w celu rozwijania aktywnoœci fizycznej zaleca³ „wspó³dzia-
³anie i popieranie organizacji: stra¿y po¿arnych, [...] sportowych i junackich; pod-
niesienie zdrowotnoœci ludu [...]”1.

Ogniwem poœrednim pomiêdzy Zwi¹zkiem a poszczególnymi Ko³ami M³o-
dzie¿y Wiejskiej by³ Okrêgowy Zwi¹zek M³odzie¿y. Jednym z celów i zadañ
Okrêgowego Zwi¹zku M³odzie¿y by³o „wspó³dzia³anie w pracach m³odzie¿y nad
wyrobieniem fizycznym przez æwiczenia gimnastyczne, organizowanie stra¿y
po¿arnych, [...] gier i zabaw ruchowych, æwiczeñ i sportów, [...] urz¹dzanie wycie-
czek krajoznawczych”2. Okrêgowe Zwi¹zki M³odzie¿y MZM stara³y siê wprowa-
dzaæ ró¿norodne aspekty kultury fizycznej do dzia³alnoœci Kó³ M³odzie¿y Wiej-
skiej. W okólniku Okrêgowego Zwi¹zku M³odzie¿y w Przeworsku czytamy:
„obecny zarz¹d [...] postanowi³ do³o¿yæ wszelkich starañ, by ko³a ca³ego Okrêgo-
wego Zwi¹zku spe³nia³y cele nakazane regulaminem, a w szczególnoœci do³o¿y
starañ, by umo¿liwiæ wszystkim cz³onkom kó³ kszta³cenie umys³owe we wszel-
kich dzia³ach wiedzy. Nacisk g³ówny k³adzie na wyrobienie charakteru i dzielnoœ-
ci tak duchowej jak i fizycznej”3.

Wed³ug regulaminu MZM przy MTR, cele i zadania Kó³ M³odzie¿y Wiejskiej
realizowane by³y m.in. przez „gimnastykê, gry ruchowe, wieczornice, zabawy,
æwiczenia i sporty; [...] wycieczki krajoznawcze, zak³adanie stra¿y ogniowych,
dru¿yn junackich”4.
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Problemy programowe wf i sportu poruszano na Walnych Zjazdach MZM
przy MTR. Na zjeŸdzie w 1921 r. w dyskusji zabra³ g³os Feliks Kic z Brzeska5.
Jego zdaniem MZM „k³adzie nacisk na wychowanie fizyczne, jako wytwarzaj¹ce
karnoœæ i wyrabiaj¹ce w spe³nianiu obowi¹zków. Jest zwolennikiem gier rucho-
wych i zabaw, prowadzonych roztropnie w warunkach higienicznych [...]”6.
W trakcie Walnego Zjazdu MZM w 1923 r. Suchta (KMW w Raciechowicach)
wyg³osi³ referat nt. Korzyœæ wychowania fizycznego7. Suchta przedstawi³ pozy-
tywne strony aktywnoœci fizycznej i podkreœli³ koniecznoœæ realizowania wycho-
wania fizycznego i sportu w KMW.

W 1924 r. na ZjeŸdzie MZM przy MTR w £añcucie kpt. Jan Dyszkiewicz
wyg³osi³ referat pt. Sprawnoœæ fizyczna i jej znaczenie8. „M³odzie¿ wiejska — jak
czytamy w referacie — pod wzglêdem fizycznym przedstawia siê doœæ dobrze,
jednak przez pracê na roli staje siê ka¿dy pochylony i ociê¿a³y. Wieœ wiêc w pierw-
szym rzêdzie winna podj¹æ u siebie pracê nad wychowaniem fizycznym, aby na-
uczyæ siê ruchu, wyprostowaæ postawê i rozweseliæ oblicze. W tym przypadku
musimy jednak uwa¿aæ, aby sport nie by³ zbyt jednostronny, tzn. aby nie oddawaæ
siê zbytnio pi³ce no¿nej — zaniedbuj¹c inne ga³êzie wychowania fizycznego, lek-
koatletyki, do której nale¿¹ skoki w dal i wzwy¿, biegi, rzuty granatem, oszcze-
pem, dyskiem itp.”9 J. Dyszkiewicz s³usznie zwróci³ uwagê na realizacjê wycho-
wania fizycznego i sportu w zakresie ogólnorozwojowym, uwzglêdniaj¹c specyfi-
kê œrodowiska wiejskiego.

A. Rad³o uwa¿a³, ¿e jednym z punktów Walnych Zjazdów MZM przy MTR
powinny byæ zawody sportowe. „Co by to za niespodzianka by³a, pisa³, gdyby na
zjeŸdzie MZM oprócz przedstawienia, orkiestry i innych, wyst¹pili do zawodów
pi³ki no¿nej gibkie ch³opaki od p³uga i kosy”10. Ponadto w artykule W zdrowym
ciele, zdrowy duch omówi³ pozytywne strony wf i sportu. Zdaniem A. Rad³y, reali-
zacja aktywnoœci fizycznej s³u¿y³a przygotowaniu wojskowemu.

Sprawy wf i sportu podnoszono w sprawozdaniach MZM przy MTR. W spra-
wozdaniu, jakie zosta³o opublikowane na ³amach 13 – 14 numeru „M³odej Polski”
z 1923 r., czytamy: „Jakkolwiek jesteœmy organizacj¹ wœród m³odzie¿y wiejskiej
i ma³omiasteczkowej, nie podzielamy nierozumnego pogl¹du, ¿e m³odzie¿ nie po-
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nizowanego przez Dowództwo Okrêgu Korpusu nr 5 w Krakowie.
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w numerze 14 – 15 z 1928 r., na zjeŸdzie MZM przy MTR w 1928 r. referat dotycz¹cy przysposo-
bienia wojskowego wyg³osi³ mjr Weso³owski.

9 Tam¿e, s. 13.
10 „M³oda Polska”, 1923 nr 8, s. 7 – 9.



trzebuje æwiczeñ i wychowania fizycznego, lecz oceniamy doskonale wa¿noœæ
tego zadania wychowania i ze wzglêdów ogólnoludzkich jak i narodowych. Wysi-
lamy pracê nad podniesieniem uœwiadomienia w dziedzinie wychowania fizycz-
nego, zdrowotnoœci publicznej i domowej, a ze szczególnym naciskiem nad wyra-
bianiem sprawnoœci fizycznej, id¹c w tym wzglêdzie po linii interesów narodo-
wo-pañstwowych, reprezentowanych [...] przez MWRiOP i Ministerstwo Spraw
Wojskowych, a zd¹¿aj¹cych do przysposobienia wojskowego, przez propagandê
bezpoœredni¹ na zebraniach i drukiem w «M³odej Polsce»”11. W sprawozdaniu
z dzia³alnoœci MZM przy MTR za rok 1926/1927 znajduje siê informacja o „po-
pieraniu i rozwijaniu wszystkimi sposobami pracy w zakresie wychowania fizycz-
nego i przysposobienia wojskowego” przez MZM przy MTR12. Podejmowanie za-
gadnieñ wf, sportu, pw w sprawozdaniach z dzia³alnoœci MZM przy MTR œwiad-
czy³o o istotnej roli tych dziedzin w pracach organizacji wiejskiej.

Na zjeŸdzie s¹siedzkim KMW powiatu ¿ywieckiego, który odby³ siê 24
kwietnia 1927 r. w Zadzielu, uczestnicy podjêli uchwa³ê, aby „zachêciæ do pracy
w Kole M³odzie¿y [...] przez zorganizowanie [...] Oddzia³u Przysposobienia Woj-
skowego i Wychowania Fizycznego”13.

Natomiast w trakcie zjazdu powiatowego KMW powiatu strzy¿owskie-
go 29 maja 1930 r. por. Wilk wyg³osi³ referat odnosz¹cy siê do zagadnieñ wf
i pw14.

Z kolei na zjeŸdzie Okrêgowego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej w Mielcu 28
wrzeœnia 1930 r. podjêto nastêpuj¹cy wniosek: „Walne Zgromadzenie wzywa
wszystkie Ko³a M³odzie¿y, by w imiê dobrze zrozumia³ego interesu patriotyczne-
go potworzy³y przy swoich Ko³ach sekcje wychowania fizycznego i przysposobie-
nia wojskowego”15.

Stanis³aw Ziemba — kierownik sekcji sportowej KMW w Niepo³omicach —
w artykule pt. Sekcje sportowe w Ko³ach M³odzie¿y, wyrazi³ zdanie, ¿e wœród ró¿-
nych sekcji w KMW powinna dzia³aæ sekcja sportowa16. W KMW powinno siê
uprawiaæ pi³kê no¿n¹, koszykówkê, palanta, lekkoatletykê, p³ywanie, wioœlar-
stwo. Wed³ug S. Ziemby, „rzecz¹ po¿¹dan¹ by³oby, aby na ³amach «M³odej Pol-
ski» powsta³ specjalny dzia³ sportowy, ¿eby Zwi¹zki Okrêgowe urz¹dza³y kursy
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11 „M³oda Polska”, 1923 nr 13 – 14, s. 15.
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15 „M³oda Polska”, 1930 nr 24, s. 11 – 13.
16 „M³oda Polska”, 1926 nr 7, s. 13.



sportowe, które dostarcza³yby kierowników sportowych. Ko³a powinny organizo-
waæ zawody sportowe”17. S. Ziemba na ³amach marcowego numeru „M³odej Wsi”
z 1927 r. opublikowa³ artyku³ pt. Jak powinna wygl¹daæ praca w naszych sekcjach
sportowych18. Autor artyku³u omówi³ dyscypliny sportu, które powinny byæ upra-
wiane w KMW w ró¿nych porach i miesi¹cach roku. Ponownie zwróci³ uwagê na
koniecznoœæ wspó³zawodnictwa sportowego m³odzie¿y wiejskiej.

Pocz¹wszy od 1929 r., przy Zarz¹dzie G³ównym MZM przy MTR zosta³ utwo-
rzony Dzia³ WFiPW19. Jego zadaniem by³o koordynowanie prac w zakresie wy-
chowania fizycznego, sportu i przysposobienia wojskowego. W pracach wf i pw
pomaga³ od 1929 r. Adam Mi³obêdzki20. MZM przy MTR stara³ siê o udzielenie
subwencji przez PUWFiPW21. Brak materia³ów Ÿród³owych nie pozwala na udzie-
lenie odpowiedzi na pytanie, czy PUWFiPW przyzna³ subwencje MZM przy
MTR. Gdy MZM przy MTR wchodzi³ w sk³ad FZMW, PUWFiPW udziela³ pomo-
cy federacji.

MZM przy MTR podj¹³ starania o pozyskanie kadry instruktorskiej w zakre-
sie wychowania fizycznego i sportu. W tym celu organizowane by³y kursy instruk-
torskie.

Cz³onkowie MZM przy MTR brali udzia³ w obozach i kursach wychowania
fizycznego i przysposobienia wojskowego, zorganizowanych wspólnie przez
CZMW „Siew” i MZM przy MTR przy pomocy PUWFiPW22. Kursy odby³y siê
w 1929 r. Dla m³odzie¿y wiejskiej MZM przy MTR przeznaczono 8 miejsc dla
ch³opców i 5 dla dziewcz¹t. Zosta³y zorganizowane w Skolem i trwa³y od 18 sierp-
nia do 15 wrzeœnia 1929 r.23 Instruktorami wychowania fizycznego i przysposo-
bienia wojskowego na kursie byli: Stefan Pietrzyk, T. £aszcz i L. S¹chocki. W pro-
gramie kursu przewidziano zajêcia z gimnastyki, lekkoatletyki, gier sportowych,
zabaw i gier ruchowych24.

W roku nastêpnym (1930) obóz ¿eñski dla przodowniczek æwiczeñ ciele-
snych FZMW przeprowadzono w Gostyninie, w okresie od 10 sierpnia do 6 wrzeœ-
nia25. Cz³onkinie MZM przy MTR stanowi³y 10,7% wszystkich uczestniczek obo-
zu. Obóz mêski zosta³ zorganizowany w Sulejowie nad Pilic¹ i trwa³ od 1 do 28
sierpnia 1930 r. (cz³onkowie MZM przy MTR stanowili 14,2% wszystkich uczest-
ników obozu)26. W Radzie Programowej i w pracach FZMW z ramienia MZM
przy MTR uczestniczyli Tadeusz £aszcz i Stanis³aw Kulpa27.

Problemy wf, sportu i wychowania zdrowotnego wchodzi³y w sk³ad innych
kursów, np. w programie kursu dla instruktorów Kó³ek Rolniczych, który odby³
siê w lipcu 1921 r., znalaz³y siê zajêcia z zakresu wychowania zdrowotnego28.
W okresie 29 listopada – 3 grudnia 1922 r. MZM przy MTR przeprowadzi³ kurs
dla instruktorów i kierowników Kó³ M³odzie¿y Wiejskiej29. W kursie uczestni-
czy³y 42 osoby. W programie kursu znalaz³a siê problematyka wf, sportu, pw oraz
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krajoznawstwa. W trakcie kursu wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty: Cz. Kulikow-
ski, „Krajoznawstwo”; kpt. Pfeiffer, „Idea przysposobienia wojskowego narodu”;
por. Babirecki, „Lekcja pokazowa gimnastyki”, dr Podworski, „Higiena”30.
W³adze MZM dostrzega³y potrzebê realizacji na kursach dla kierowników i dzia-
³aczy Zwi¹zku zajêæ z aktywnoœci fizycznej. W sprawozdaniu z Walnego Zjazdu
MZM przy MTR, który odby³ siê w 1923 r., czytamy: „W pe³nym zrozumieniu ko-
niecznoœci wyrobienia sprawnoœci fizycznej wprowadzono na kursach jako ob-
szernie traktowany przedmiot gry i zabawy ruchowe wraz z elementarnymi zasa-
dami gimnastyki, zastosowanej do warunków ¿ycia wiejskiego”31.

Cz³onkowie MZM przy MTR uczestniczyli w kursach organizowanych przez
DOK nr V w Krakowie. Celem kursu, który odby³ siê w dniach 15 stycznia – 28 lu-
tego 1923 r., by³o „przygotowanie instruktorów przysposobienia rezerw dla
wszystkich oddzia³ów, kó³, gniazd i dru¿yn stowarzyszeñ wojskowo-wychowaw-
czych”32. Oprócz m³odzie¿y wiejskiej MZM w kursie uczestniczyli przedstawicie-
le Zwi¹zku Narodowego Polskiego, Zwi¹zku Strzeleckiego, TG „Sokó³”, Stowa-
rzyszenia M³odzie¿y Polskiej, Zwi¹zku Powstañców Œl¹skich. Poziom kursu do-
stosowany zosta³ do mo¿liwoœci uczestników. W zakresie wychowania fizyczne-
go, sportu, przysposobienia wojskowego obejmowa³ nastêpuj¹ce zajêcia dydak-
tyczne: gimnastykê, gry i zabawy ruchowe, lekkoatletykê i sporty, szermierkê na
bagnety, szko³ê strzelca33. Kursy wychowania fizycznego, sportu i przysposobie-
nia wojskowego organizowane by³y przez DOK nr V w Krakowie w latach nastêp-
nych34.
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Na terenie dzia³alnoœci MZM przy MTR, kursy wf i pw, w których uczestni-
czy³a m³odzie¿ wiejska, by³y realizowane przez DOK nr X w Przemyœlu35. Jeden
z pierwszych takich kursów zosta³ zorganizowany przez 39 pp. w Jaros³awiu,
w miesi¹cach styczeñ – marzec 1925 r.36 Wœród 190 uczestników kursu (egzamin
pw na kursie zda³o 180 osób) 70% stanowili cz³onkowie MZM przy MTR37. DOK
nr X w Przemyœlu kursy pw realizowa³o corocznie, w cyklu jesiennym i zimo-
wym38. Gen. Jarosz w przemówieniu z okazji zakoñczenia kursu jesiennego pw
w Przemyœlu w grudniu 1925 r. zaapelowa³ do uczestników, „by po powrocie do
swoich wsi i miasteczek byli wzorem karnoœci obywatelskiej i w dalszym ci¹gu
propagowali pracê przysposobienia wojskowego, szkol¹c swoich kolegów”39.

MZM przy MTR zachêca³ swoich cz³onków do uczestnictwa w kursach wy-
chowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, organizowanych z inicjaty-
wy kó³ wojskowych40.

Na ³amach „M³odej Polski” ukazywa³y siê artyku³y upowszechniaj¹ce i pro-
paguj¹ce wf i pw na wsi. W jednym z nich pt. Przysposobienie wojskowe na wsi,
redaktorzy czasopisma pisali: „Jedynym oparciem dla przysposobienia wojskowe-
go na wsi s¹ Ko³a M³odzie¿y Wiejskiej, których pierwszym celem jest kszta³cenie
siê w duchu patriotycznym i obywatelskim. [...] Istnienie tych Kó³ wykorzystuje
siê w ten sposób, ¿e po porozumieniu siê z zarz¹dem wprowadza siê do programu
jedn¹ godzinê przysposobienia wojskowego na tydzieñ i organizuje z cz³onków
oddzia³ wojskowy”41. Bardzo ciekawy i pouczaj¹cy by³ artyku³ W. Styrylskiego
pt. Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe, który ukaza³ siê na ³amach
„M³odej Polski” w numerze 16 z 1927 r.42 W. Styrylski pisa³ o roli i znaczeniu ak-
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bojowym. Niech wielkoœæ i potêga Ojczyzny naszej bêdzie najwy¿szym naszym przykazaniem
i prawem wolnego Polaka”.

42 „M³oda Polska”, 1927 nr 16, s. 2 – 3.



tywnoœci fizycznej na wsi: „Niew¹tpliwie ¿ycie na wsi i praca fizyczna na roli
du¿o do zdrowia i rozwoju fizycznego siê przyczynia, ale równolegle z tym musi
iœæ nale¿yte od¿ywianie i higieniczny tryb ¿ycia. [...] Wa¿n¹ rzecz¹ jest uprawia-
nie sportów, lekkoatletyki, gimnastyki, zabaw ruchowych, bo to daje du¿¹ spraw-
noœæ fizyczn¹, u³atwiaj¹c¹ nawet wykonywanie pracy zawodowej”43. W. Styrylski
uwa¿a³, i¿ Ko³a M³odzie¿y Wiejskiej w wiêkszym stopniu musz¹ uwzglêdniaæ
dzia³alnoœæ sekcji wf.

Redaktorzy „M³odej Polski” w roczniku czasopisma z 1929 r. zamieœcili
cykl artyku³ów Tadeusza £aszcza pt. Wychowanie fizyczne44. T. £aszcz by³ in-
struktorem wychowania fizycznego w MZM przy MTR (pod koniec lat dwu-
dziestych XX wieku funkcjê instruktora pe³ni³ Tadeusz Wilk; przez kilka mie-
siêcy prace wf i pw na terenie Ma³opolski Wschodniej prowadzi³ inny z in-
struktorów — S¹chocki). T. £aszcz pisa³: „Gdzie¿ zatem my, m³odzie¿ wiej-
ska, którzyœmy ukoñczyli miejscowe szko³y powszechne, mamy kszta³ciæ siê
dalej? Gdzie¿ mamy kszta³ciæ w sobie te szlachetne pierwiastki mêstwa, dziel-
noœci i hartu woli? Oto nie gdzie indziej, tylko oœwiatê mamy zdobywaæ w Kole
M³odzie¿y, a charakter kszta³ciæ i wzmacniaæ w sekcji wychowania fizyczne-
go”45. Artyku³y T. £aszcza dostarcza³y nie tylko m³odzie¿y wiejskiej wiedzy
z zakresu wf i sportu, lecz równie¿ upowszechnia³y i wytycza³y kierunki prac
w tym zakresie, m.in. w ramach artyku³ów publikowano informacje o mo¿li-
woœci zak³adania sekcji wf i sportu przy KMW oraz organizacji æwiczeñ i orga-
nizowaniu wspó³zawodnictwa sportowego46.

Problematyka wf i sportu uwzglêdniona zosta³a w programach Uniwersyte-
tów Ludowych. W 1921 r. z inicjatywy ks. Ludwiczaka zosta³ za³o¿ony Uniwersy-
tet Ludowy w Dalkach47. W listopadzie 1924 r. zosta³ uruchomiony Wiejski Uni-
wersytet Ludowy (WUL) w Szycach (pod Krakowem)48. W WUL w Szycach rok-
rocznie prowadzono kursy dla dziewcz¹t i ch³opców49.

W 1921 r. 40 kó³ MZM przy MTR prowadzi³o sekcje wf i sportu, 196 kó³
przeprowadzi³o wycieczki; w 1923 r. 30 kó³ prowadzi³o dru¿yny sportowe;
w 1926 r. 15% KMW prowadzi³o sekcje pw; w 1927 r. na terenie dzia³alnoœci
DOK nr X w Przemyœlu, spoœród 13000 m³odzie¿y æwicz¹cej pw, a¿ 7500 nale¿a³o
do MZM przy MTR; w 1930 r. by³o 67 sekcji wf i sportu, w których uczestniczy³o
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1390 cz³onków (2 sekcje istnia³y w pow. Bochnia, 10 w pow. D¹browa Tarnow-
ska, 23 w pow. Kraków, 2 w pow. Maków Podhalañski, 5 w pow. Mielec, 4 w pow.
Myœlenice, 7 w pow. Oœwiêcim, 5 w pow. Tarnów, 4 w pow. Pilzno, 5 w pow. Wie-
liczka; w 1931 r. dzia³a³o 95 sekcji, w których æwiczy³o 1772 cz³onków50.

W planach pracy poszczególnych kó³ uwzglêdnione zosta³y zajêcia aktywno-
œci fizycznej. KMW w Budach £añcuckich w 1922 r. za³o¿y³o dru¿ynê strzeleck¹
oraz przeprowadzi³o æwiczenia51. Dru¿yny strzeleckie posiada³y tak¿e inne
KMW, np. we wrzeœniu 1924 r. w Ubieszynie powsta³a sekcja strzelecka, która li-
czy³a 24 osoby52. Æwiczenia sekcji strzeleckiej przeprowadza³ oficer instrukcyjny
z Jaros³awia. W Demyczu (pow. horodeñski, województwo stanis³awowskie)
KMW mia³o dru¿ynê pi³ki no¿nej53.

Silna sekcja wf i sportu istnia³a przy KMW w Kwapnikach54. Sekcja sportowa
prowadzi³a dwie dru¿yny pi³ki no¿nej, dru¿ynê wioœlarsk¹, dru¿ynê narciarsk¹
i oddzia³ pw. Staraniem sekcji sportowej organizowano wycieczki krajoznawcze.
Zajêcia z sekcj¹ sportow¹ prowadzi³ Piotr Zawady.

W powiecie przeworskim w 1926 r. w 10 KMW prowadzono sekcje wf i pw,
które liczy³y 304 cz³onków; w 1928 r. w 5 KMW prowadzono sekcje przysposo-
bienia wojskowego55. Sekcje przysposobienia wojskowego mia³y KMW w Paw-
³osiowie (powiat Jaros³aw) i Ujkowicach (powiat Przemyœl)56.

W KMW w Zaleszanach (powiat tarnobrzeski) rokrocznie organizowano zawody
sportowe. Na program zawodów sk³ada³y siê g³ównie konkurencje lekkoatletyczne:
bieg na dystansie 100 m, pchniêcie kul¹, skok w dal, skok wzwy¿, rzut granatem57.
W zawodach sportowych, rozegranych 14 listopada 1926 r. wyró¿nili siê: Stanis³aw
Jakubik, Stanis³aw Czernecki, Jan Domin, Boles³aw Gamoñ, Marcin Kopeæ58. Zajêcia
pw w KMW w Zaleszanach prowadzi³ plutonowy Hajnela59.

W powiecie krakowskim sekcje wf i sportu przy KMW dzia³a³y w B³a¿owej,
Czulicach, Kurdwanowie, Luboczy, Pleszewie, Sidzinie, Skotnikach, Swoszowi-
cach, Opatkowicach, Wyci¹¿y, Z³otnikach, Zielonkach60. Kierownikiem sekcji
sportowej w KMW w B³a¿owej by³ Stanis³aw B¹k. 2 czerwca 1929 r., bezpoœred-
nio po zakoñczeniu Zjazdu M³odzie¿y Wiejskiej powiatu krakowskiego, odby³y
siê zawody sportowe (na szczeblu powiatowym KMW)61. Na program zawodów
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sk³ada³ siê trójbój lekkoatletyczny: bieg, rzut kul¹, skok w dal. W zawodach
wziê³o udzia³ 32 zawodników z 7 KMW62.

Zawody lekkoatletyczne zorganizowa³o 29 wrzeœnia 1929 r. KMW w Opat-
kowicach63. W zawodach wziê³a udzia³ m³odzie¿ wiejska z Bibic, Kurdwanowa,
Opatkowic, Sidziny, Skotnik i Zielonek. Najlepszym zawodnikiem sportowych
zmagañ zosta³ Jan Góralczyk (KMW w Kurdwanowie), który zwyciê¿y³ w biegu
na dystansie 100 m, w pchniêciu kul¹ oraz skoku w dal. Kolejne miejsca zajêli Zbig-
niew Stworzeñ (Zielonki), W³adys³aw Kwiecieñ (Bibice), Jan Stopa (Opatkowi-
ce)64. W tym samym dniu zawody lekkoatletyczne rozegrano w Pleszowie
z udzia³em KMW z Pleszowa i Ma³ych Czarnochowic65. W zawodach tych najlep-
sze wyniki osi¹gnêli Franciszek Biel i Jan Gajoch (KMW w Pleszowie).

W paŸdzierniku 1929 r. odby³y siê w Krakowie I lekkoatletyczne mistrzostwa
MZM przy MTR66. W zawodach sportowych wziê³a udzia³ m³odzie¿ wiejska z po-
wiatu krakowskiego i wielickiego. Obecni byli przedstawiciele organizacji rolni-
czych i w³adz wojskowych. Pierwszymi mistrzami MZM przy MTR w lekkoatle-
tyce zostali: w biegu na dystansie 100 m Jan Góralczyk — 12,6 s (Kurdwanów);
w pchniêciu kul¹ Jan Góralczyk — 8,70 m; w biegu na dystansie 400 m Jan Góral-
czyk — 58,5 s; w skoku w dal Józef Ruœniak — 5,30 m (Branice); w biegu na
prze³aj na dystansie 1500 m Józef Ruœniak — 5 min 29 s67. Zwyciêzcy zawodów
otrzymali koszulki mistrzowskie MZM przy MTR. W wiêkszoœci konkurencji
by³y to najlepsze wyniki, jakie uzyskali sportowcy wiejscy MZM przy MTR.

Kolejne zawody lekkoatletyczne MZM przy MTR o mistrzostwo Okrêgowe-
go Zwi¹zku M³odzie¿y w Krakowie odby³y siê 13 lipca 1930 r. na stadionie Cra-
covii68. Program zawodów by³ doœæ obszerny. Przewidywa³ bieg na dystansie
100 m, skok wzwy¿, pchniêcie kul¹, sztafetê 4 x 100 m, skok w dal, rzut oszcze-
pem i bieg na dystansie 1500 m. W poszczególnych konkurencjach zwyciê¿yli:
w biegu na dystansie 100 m Jan Góralczyk — 12,2 s (Kurdwanów); w skoku
wzwy¿ Kazimierz Drabik — 1,45 m (Kobierzyn); w pchniêciu kul¹ Jan Góralczyk
— 11,92 m; w biegu sztafetowym KMW z Kobierzyna; w skoku w dal Józef Ru-
œniak — 5,25 m (Branice); w rzucie oszczepem Micha³ G¹sior (Opatkowice);
w biegu na dystansie 1500 m Józef Ruœniak — 5 min 15 s69.

W zawodach strzeleckich, rozegranych 20 lutego 1927 r. w Rzeszowie z oka-
zji zakoñczenia 5-tygodniowego kursu przysposobienia wojskowego, bardzo do-
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brze startowali cz³onkowie KMW70. Pierwsze miejsce zaj¹³ Antoni Olechowski
(KMW w Kosinie, powiat £añcut); drugie miejsce Tomasz Szarola (KMW
w Brzozie Stadnickiej, powiat £añcut); trzecie miejsce Stanis³aw Ha³ys (KMW
w Pantalowicach, powiat Przeworsk); czwarte miejsce Jan Grodzki (KMW w Bru-
œnie Nowym, powiat Lubaczów).

Cz³onkowie MZM przy MTR uczestniczyli w „Œwiêtach Wychowania Fizyczne-
go i Przysposobienia Wojskowego” (ŒWFiPW). Oko³o 100 cz³onków MZM przy
MTR z powiatu krakowskiego wziê³o udzia³ w ŒWFiPW w Skawinie, które odby³o
siê 18 maja 1930 r.71 W zawodach sportowych w strzelectwie 8 miejsce zajê³a dru¿yna
KMW w Pleszowie, 10 miejsce dru¿yna KMW w Czulicach, w zawodach lekkoatle-
tycznych — 5 miejsce w biegu na 100 m zaj¹³ Jan Góralczyk (Kurdwanów), a 3 miej-
sce w biegu na prze³aj na dystansie 1500 m zaj¹³ Józef Ruœniak (Branice)72.

M³odzie¿ wiejska z innych powiatów uczestniczy³a w ŒWFiPW, m.in.
w Mielcu, uzyskuj¹c dobre rezultaty73. W biegu na dystansie 800 m Maciej Górski
(KMW w Zarówniu) zaj¹³ II miejsce, a Jan Domaga³a (Zarównie) III miejsce.
W skoku wzwy¿ zwyciê¿y³ Józef Rop — 1,55 m (Zarównie), a w skoku w dal wy-
gra³ Jan Domaga³a 5,36 m. Redaktorzy „M³odej Polski” skomentowali udzia³
m³odzie¿y w zawodach: „Œwiêto tegoroczne wykaza³o znacznie wiêksze o¿ywie-
nie w oddzia³ach PW i powiêkszenie siê liczby æwicz¹cych o kilkuset. Podnieœæ
nale¿y wielk¹ ¿ywotnoœæ wiejskich organizacji PWiWF, które wziê³y bardzo licz-
ny udzia³ w œwiêcie, mimo znacznej odleg³oœci i trudnoœci przybycia. Widoczne
by³o, ¿e m³odzie¿ wiejska w pe³ni rozumie cele i zadania przysposobienia wojsko-
wego i wychowania fizycznego i korzysta z tych¿e, wyrabiaj¹c sobie cia³o i ducha
i przysposabiaj¹c OjczyŸnie zdrowych i dzielnych obywateli-¿o³nierzy”74.

M³odzie¿ wiejska MZM przy MTR uczestniczy³a w paŸdzierniku 1929 r. w War-
szawie w Zlocie Oddzia³ów Wychowania Fizycznego Federacji Zwi¹zków M³odzie-
¿y Wiejskiej w Warszawie75. W roku nastêpnym — 16 sierpnia 1930 r. — cz³onkowie
MZM przy MTR wziêli udzia³ w zawodach sportowych w Spale jako Okrêg V Fede-
racji Zwi¹zków M³odzie¿y Wiejskiej76. W biegu sztafetowym 9 x 1000 m zajêli 3
miejsce (startowa³o 6 dru¿yn); KMW w Kobierzynie przygotowa³o pokazow¹ lekcjê
gimnastyki (lekcjê prowadzi³ Dyras)77.

KMW bra³y udzia³ w æwiczeniach polowych hufców i stowarzyszeñ pw. W stycz-
niu 1927 r. æwiczenia pw przeprowadzono w powiecie ³añcuckim. W zajêciach wziê³y
udzia³ KMW w Bia³obrzegach, Kosinie, RogoŸnie, Budach £añcuckich i Woli78.
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M³odzie¿ wiejska oprócz wf, sportu i pw, zajmowa³a siê turystyk¹ i krajoznaw-
stwem, np. sekcja kolarska KMW w Libertowie urz¹dzi³a wycieczkê kolarsk¹ do
Ojcowa79.

W 1931 r. zosta³y zorganizowane zawody o mistrzostwo powiatu krakowskie-
go KMW, natomiast planowane zawody sportowe o mistrzostwo MZM przy MTR
nie odby³y siê80. Wed³ug Ÿróde³ prasowych („M³oda Polska”) przyczyn¹ by³a li-
kwidacja Komendy G³ównej FZMW81.

MZM przy MTR w latach 1919 – 1931 odegra³ wa¿n¹ rolê w rozwijaniu i upo-
wszechnianiu wœród m³odzie¿y wiejskiej wf, sportu i innych form uczestnictwa
w kulturze fizycznej. Na polu aktywnoœci fizycznej jego dzia³alnoœæ nasili³a siê
w II po³owie lat dwudziestych i na prze³omie lat dwudziestych i trzydziestych XX
wieku. Wa¿ne miejsce w rozwijaniu aktywnoœci fizycznej wœród m³odzie¿y wiej-
skiej stanowi³o pw.

2. Kultura fizyczna w programach i dzia³alnoœci
Wo³yñskiego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej
(1922 – 1939)

Celem g³ównym pracy sekcji wf i sportu w ko³ach WZMW by³o podniesienie
sprawnoœci fizycznej wszystkich cz³onków82. Program pracy sekcji, jak czytamy
w „M³odej Wsi”, powinien obejmowaæ „trzy zasadnicze punkty: a) nabycie i po-
siadanie sprzêtu sportowego — pi³ki do gry, siatki, kuli, dysku, zim¹ nart, urz¹dze-
nie boiska do gry i æwiczeñ itp.; b) zorganizowanie systematycznych æwiczeñ
sportowych z wszystkimi cz³onkami Ko³a [...]. Przynajmniej raz na tydzieñ, w nie-
dzielê gimnastyki zbiorowej, gry w pi³kê, æwiczeñ lekkoatletycznych, p³ywania
itp., c) urz¹dzenie zawodów sportowych o Pañstwow¹ Odznakê Sportow¹ —
w porozumieniu z innymi miejscowymi organizacjami oraz Powiatowym Zwi¹zkiem
M³odzie¿y Wiejskiej”83. Dzia³alnoœæ sekcji wf i sportu by³a dostosowana do prac
innych sekcji w ko³ach m³odzie¿y wiejskiej, d¹¿ono równie¿, aby jak najwiêcej
cz³onków w kole uprawia³o aktywnoœæ fizyczn¹.

Sprawy wf i sportu by³y uwzglêdniane na zjazdach i w sprawozdaniach
WZMW w ramach wytycznych dla prac oœwiatowych. W jednym z wniosków,
uchwalonych na zjeŸdzie OZMW w Równem 15 kwietnia 1923 r., czytamy:
„Zjazd zaleca cz³onkom kó³ æwiczenie siê we w³adaniu broni¹ przez wstêpowanie
do odpowiednich organizacji, kierowanych przez w³adze wojskowe, aby ka¿dy
obywatel by³ ¿o³nierzem, a ka¿dy ¿o³nierz — obywatelem”84.
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W sprawozdaniu z dzia³alnoœci Zwi¹zku za rok 1935/1936 znajduje siê nastê-
puj¹cy punkt: „prowadziæ wychowanie fizyczne i sport wszêdzie tam, gdzie s¹ po
temu warunki”85.

Jak wynika z materia³ów Ÿród³owych, szerzej programy wf i sportu w dzia³al-
noœci WZMW by³y realizowane w latach trzydziestych XX wieku. W okresie
wczeœniejszym (lata dwudzieste) aktywnoœæ fizyczna by³a realizowana spora-
dycznie, tylko przez niektóre Ko³a. Jak czytamy na ³amach organu prasowego
WZMW — „M³odej Wsi” — w sprawozdaniu za okres lat 1937 – 1938: „Wo-
³yñski Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej w roku sprawozdawczym rozpocz¹³ syste-
matyczn¹ akcjê w dziale wychowania fizycznego w Ko³ach M³odzie¿y Wiejskiej.
[...] Wo³yñski Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej przepracowa³ szczegó³owy plan
roczny prac wychowania fizycznego, uwzglêdniaj¹c w nim ca³y szereg gier i æwi-
czeñ sportowych oraz imprez o charakterze powiatowym i wojewódzkim. Rozpo-
czête prace na odcinku wychowania fizycznego w sposób planowy i systematycz-
ny bêdziemy nadal prowadziæ”86.

Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e 5 grudnia 1930 r. odby³a siê w £ucku odpra-
wa powiatowych komendantów WFiPW, na któr¹ przybyli przedstawiciele z po-
wiatów: Równe, Horochów, W³odzimierz, Krzemieniec, Dubna, Zdo³bunowa,
£ucka i Kostopola87. W trakcie odprawy wyg³oszono 2 referaty: kpt. Januszewski
wyg³osi³ referat nt. „Organizacja przysposobienia wojskowego w Polsce”, J. Ci-
szek mia³ prelekcjê nt. „Praca wychowania fizycznego w Zwi¹zku M³odzie¿y
Wiejskiej”. WZMW (posiada³ samodzielnoœæ, nie by³ zwi¹zany z ¿adn¹ central¹
zwi¹zków m³odzie¿y wiejskiej), jak donosz¹ materia³y Ÿród³owe, „od niedawna
przyst¹pi³ do Komendy G³ównej WFiPW Federacji ZMW”. W zamierzeniach na
przysz³oœæ, w pracach wf i pw, mia³y zostaæ powo³ane powiatowe komendy WFi-
PW w WZMW oraz w ka¿dym powiecie mia³y zostaæ przeprowadzone propagan-
dowe kursy wf i propagandowe kursy narciarskie88. Brak materia³ów Ÿród³owych
uniemo¿liwia odpowiedŸ na pytanie, czy te zamierzenia zosta³y zrealizowane.

W roku sprawozdawczym 1935/1936 — 33 ko³a WZMW mia³y sekcje wf
i sportu, w których przeprowadzono 410 æwiczeñ; w roku 1936/1937 — 41
(wed³ug stanu na 1 kwietnia 1937 r. WZMW liczy³ 393 ko³a) kó³ z sekcjami
wf i sportu przeprowadzi³ 365 æwiczeñ; w roku 1937/1938 — 40 (wed³ug stanu
na 1 kwietnia 1938 r. WZMW liczy³ 458 kó³) kó³ zrealizowa³o 320 æwiczeñ (w ta-
beli nr 16 przedstawiono liczbê sekcji wf i sportu w ko³ach m³odzie¿y wiejskiej,
prowadz¹cych æwiczenia w powiatach województwa wo³yñskiego)89. Pocz¹wszy
od po³owy lat trzydziestych, liczba kó³ propaguj¹cych aktywnoœæ fizyczn¹ nieco
siê zwiêkszy³a, natomiast zmniejszy³a siê liczba przeprowadzonych zajêæ. Jak wy-
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nika z przedstawionego zestawienia, tylko w oko³o 10% kó³ WZMW istnia³y ze-
spo³y wf i sportu.

Tabela 16. Sekcje wychowania fizycznego i sportu w dzia³alnoœci kó³ WZMW w powia-
tach województwa wo³yñskiego w latach 1935 – 1937

Nazwa powiatu

1935/1936 1936/1937

Liczba kó³
prowadz¹cych

wf i sport

Liczba æwiczeñ
w poszczególnych

ko³ach

Liczba kó³
prowadz¹cych

wf i sport

Liczba æwiczeñ
w poszczególnych

ko³ach

Dubno 8 58 5 65

Horochów 3 41 5 37

Kostopol 1 10 3 23

Kowel 3 20 4 38

Krzemieniec 3 66 8 73

Luboml 3 14 — —

£uck 5 91 5 49

Równe 1 18 6 36

Sarny 4 44 — —

W³odzimierz 2 98 4 42

Zdo³bunów — — 1 2

Razem 33 410 41 365

�ród³o: „M³oda Wieœ” (£uck), 1936 nr 17 – 18, s. 8; 1937 nr 17, s. 9.

Poœrednim ogniwem pomiêdzy WZMW a poszczególnymi KMW by³y powia-
towe Zwi¹zki M³odzie¿y Wiejskiej (PZMW). W zarz¹dach PZMW obecne by³y
osoby zajmuj¹ce siê wf i sportem. W PZMW w Kostopolu funkcjê przewod-
nicz¹cego sekcji sportowej sprawowa³ Edmund Lisiecki90. PZMW w Równem
w roku sprawozdawczym 1935/1936 przeprowadzi³ 18 æwiczeñ z aktywnoœci fi-
zycznej91. W informacji, jaka ukaza³a siê na ³amach „M³odej Wsi” o Walnym ZjeŸ-
dzie Delegatów PZMW w Dubnie w 1939 r., czytamy: „wybierajcie siê na zjazd jak
najliczniej: rowerami, furami a nawet pieszo. [...] Na nasze powiatowe œwiêto przy-
wieŸcie dorobek swej pracy: czekamy na zespo³y sportowe, oraz przemyœlane pro-
jekty i wnioski, zmierzaj¹ce do rozwoju prac w Ko³ach M³odzie¿y Wiejskiej”92.
PZMW czyni³y wysi³ki w zakresie rozwoju i upowszechniania wf i sportu.
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Z materia³ów Ÿród³owych wynika, i¿ w okresie od 1 kwietnia 1931 r. do 31
marca 1932 r. na wf i sport WZMW przeznaczy³ 1385 z³ i 4 gr93.

Wa¿nym problemem w rozwoju wf i sportu by³o kszta³cenie kadry instruktor-
skiej. W okresie od 20 lutego do 6 marca 1927 r. odby³ siê w D¹browie kurs oœwia-
towy, w którym uczestniczy³o 30 osób z powiatów: horochowskiego, hrubieszow-
skiego, ³uckiego, kostopolskiego, sarneñskiego, rówieñskiego i w³odzimierskie-
go94. W programie kursu, oprócz zajêæ praktycznych z aktywnoœci fizycznej, 7 go-
dzin wyk³adów przewidziano na wf i pw. Na prze³omie czerwca i lipca 1927 r.
mia³ odbyæ siê trzytygodniowy kurs wf, pw i œpiewu chóralnego w D¹browie,
w powiecie sarneñskim95.

W dzia³alnoœci WZMW wa¿ne znaczenie mia³ kurs wf (dla tzw. przodowników
zespo³ów wf), przeprowadzony w dniach 15 – 23 luty 1938 r. w Krzemieñcu96.
W kursie wziêli udzia³ wybrani cz³onkowie z 6 Powiatowych Zwi¹zków M³odzie¿y
Wiejskiej (wchodz¹cych w sk³ad WZMW). Program kursu obejmowa³ zagadnienia
ideowo-organizacyjne i oœwiatowe Zwi¹zku oraz zajêcia z zakresu teorii i praktyki
wf, m.in. gimnastykê, gry sportowe, narciarstwo97. Na ³amach „M³odej Wsi” znaj-
dujemy komentarz, odnosz¹cy siê do zrealizowanego kursu wf: „O tym, ¿e kurs by³
ciekawy œwiadczyæ mo¿e fakt, ¿e s³uchacze pragnêli, aby na wiosnê zorganizowaæ
jeszcze jeden kurs, na którym praktycznie mo¿na by przerobiæ ca³y szereg form pra-
cy wychowania fizycznego. Na [...] kursie omówiono dok³adnie plan pracy wycho-
wania fizycznego w Kole M³odzie¿y Wiejskiej. Nieliczna gromada przeszkolonych
kolegów przystêpuje ju¿ do systematycznej pracy wychowania fizycznego w Ko-
³ach”98. Kurs wf, przeprowadzony w Krzemieñcu, by³ elementem popularyzacji
i propagowania aktywnoœci fizycznej w ko³ach WZMW.

M³odzie¿ wiejska uczestniczy³a w kursach organizowanych przez WUL
w Micha³ówce i Ró¿ynie na Wo³yniu. WUL w Micha³ówce i w Ró¿ynie powsta³y
przy udziale Liceum w Krzemieñcu. WUL w Micha³ówce (powiat dubieñski) po-
wsta³ w 1932 r., natomiast w Ró¿ynie w 1935 r.99 W programie kursów ¿eñskich
prowadzono m.in. zajêcia z higieny100.

Celem propagowania i upowszechniania wychowania fizycznego i sportu
w WZMW, oprócz organizowania ró¿nego rodzaju kursów, przeprowadzano Kon-
ferencje Kó³ M³odzie¿y Wiejskiej. Jedna z takich konferencji odby³a siê 14 stycz-
nia 1939 r. w D¹browicy w powiecie sarneñskim101. W konferencji udzia³ wziê³a
m³odzie¿ wiejska z 5 kó³: D¹browicy, Orawicy, Sielca, Ko³ka i Bereœcia. Konfe-
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rencje s³u¿y³y wymianie doœwiadczeñ w zakresie dzia³alnoœci kó³ m³odzie¿y wiej-
skiej, np. KMW z Sielca m.in. prowadzi³o prace w zakresie sekcji teatralnej, chó-
ralnej, sportowej, rolnej oraz oœwiatowej102. WZMW organizowa³ równie¿ konfe-
rencje dla instruktorów (przodowników) KMW. Jedna z takich konferencji zorga-
nizowana zosta³a w £ucku w dniach 15 – 18 maja 1939 r.103

Niektóre KMW wyró¿nia³y siê na polu wychowania fizycznego i sportu. Pod
tym wzglêdem w powiecie w³odzimierskim aktywna by³a m³odzie¿ wiejska z gmi-
ny Olesk104. M³odzie¿ wiejska uprawia³a ró¿ne dziedziny sportu, prowadzono ze-
spo³y pi³ki siatkowej.

W powiecie horochowskim, w KMW w Jungówce-Serniczkach prowadzono
sekcjê wf i pw105. Ze sprzêtu sportowego ko³o posiada³o pi³kê i siatkê (do pi³ki siat-
kowej). KMW w Jungówce-Serniczkach zorganizowa³o w 1936 r. Uniwersytet
Niedzielny, na który uczêszcza³o 30 osób.

W dzia³alnoœci wf i sportu WZMW nie mog³o zabrakn¹æ wspó³zawodnictwa
sportowego. Z inicjatywy WZMW odby³y siê 19 kwietnia 1927 r. we wsi Lipniki
(gmina Berezeñskie, powiat kostopolski) zawody lekkoatletyczne i gier sportowych
z udzia³em 33 zawodników z KMW w Lipnikach, Œnieszkowie i Zalesiu106. Zwyciêz-
cami zawodów zostali: W³adys³awa Hermaszewska (Lipniki) i Stanis³aw Bielawski
(Lipniki). Zwyciêzcy zawodów jako nagrodê otrzymali kostiumy sportowe107.

22 maja 1927 r. PZMW w Kostopolu z okazji Zjazdu Powiatowego zorgani-
zowa³ zawody lekkoatletyczne (skok w dal, skok wzwy¿, bieg na dystansie 60 m,
bieg na dystansie 100 m, pchniêcie kul¹), w których uczestniczy³o 52 zawodników
i 24 zawodniczki z KMW oraz 20 sportowców miejscowego Zwi¹zku Strzeleckie-
go108. Uczestnicy zawodów z miejsca odbywania zjazdu do boiska sportowego
przemaszerowali w kolumnie czwórkowej, w kostiumach sportowych ZMW.
Wœród mê¿czyzn I miejsce zaj¹³ Marian Sztajner przed Józefem Burzyñskim i Ja-
nem Æwiczewiczem; wœród kobiet I miejsce zajê³a Stanis³awa Bobrówna, II miej-
sce — Anna Buraczyñska, III miejsce — Malwina Sawicka109.

W³adys³aw Kawa³ek, cz³onek KMW w Granatowie, uwa¿a³, ¿e „wieœ nie do-
cenia sportu, a je¿eli on jest na wsi uprawiany, to najwiêcej w Szkole Rolniczej,
a nastêpnie w nielicznych tylko Ko³ach M³odzie¿y Wiejskiej i innych organiza-
cjach m³odzie¿owych”110. Z tymi sugestiami nale¿y siê zgodziæ. Warto jednak za-
uwa¿yæ, i¿ W. Kawa³ek dostrzega³ mo¿liwoœci upowszechnienia aktywnoœci fi-
zycznej. Jego zdaniem „Powiatowe Zwi¹zki M³odzie¿y Wiejskiej [...] na dorocz-
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nym zjeŸdzie kó³ powinny wybraæ 2 najlepsze dru¿yny i rozegraæ mecz na oczach
ca³ego zjazdu, nastêpnie z najlepszych graczy z ca³ego powiatu stworzyæ zespó³
i rozegraæ mecz miêdzy powiatami”111. Kolejnym sposobem, odnosz¹cym siê do
rozwoju wychowania fizycznego i sportu na wsi by³oby zdobywanie przez cz³on-
ków KMW w gminach POS. W tym celu PZMW wspólnie z powiatowymi KWF
i PW organizowa³yby próby na POS112.

Szko³y rolnicze na terenie województwa wo³yñskiego znajdowa³y siê w na-
stêpuj¹cych miejscowoœciach: Adamówka, Bia³okrynica, Belma¿, Dubno, Horyñ-
gród, Och³apów, Sarny, Troœcianiec, Wiœniowiec (stan na 1939 r.)113. Na terenie
szkó³ rolniczych tworzone by³y m.in. Uczniowskie Ko³a M³odzie¿y Wiejskiej,
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne114. W Szkole Rolniczej w Troœciañcu prowadzono za-
jêcia z pw przez 24 pp. w £ucku. Jak pisze J. Dêbowski: „Przysposobienie wojsko-
we najwiêcej nas jednak poci¹ga, jednorazowe æwiczenia w tygodniu s¹ najmilsz¹
dla nas rozrywk¹, a oprócz tego korzyœæ dla nas, przysz³ych rolników, jest du¿a
przez skrócenie s³u¿by wojskowej o trzy miesi¹ce”115. Wœród 5 sekcji Uczniow-
skiego KMW dzia³a³ zespó³ wychowania fizycznego116.

Wychowanie fizyczne i sport realizowano na Uniwersytetach Ludowych wo-
jewództwa wo³yñskiego. Oprócz æwiczeñ z zakresu gier i zabaw ruchowych, gier
sportowych, tañca, codziennie rano przeprowadzano gimnastykê porann¹, m.in.
w Uniwersytecie Ludowym w Ró¿ynie117. Na ³amach „M³odej Wsi” z 1935 r. opu-
blikowany zosta³ artyku³ mgr Zofii Ro¿yñskiej, mówi¹cy o upowszechnianiu i ko-
rzyœciach p³yn¹cych z gimnastyki porannej118.

Dope³nieniem aktywnoœci fizycznej m³odzie¿y w WZMW by³o organizowa-
nie wycieczek krajoznawczych. W styczniu 1939 r. s³uchacze Uniwersytetu Ludo-
wego w Ró¿ynie odbyli dwutygodniow¹ wycieczkê, zwiedzaj¹c m.in. Chorzów,
Katowice, Kraków, Lwów, Warszawê, Wieliczkê i Zakopane119.

3. Kultura fizyczna w programach i dzia³alnoœci
Wielkopolskiego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej
(1927 – 1936)

W statucie Wlkp.ZMW, w artykule 5 czytamy: „Cele i zadania spe³nia stowa-
rzyszenie z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów przez: urz¹dzanie wycie-
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czek krajoznawczych, popieranie organizacji sportowych, krzewienie wœród
cz³onków sportu, gimnastyki i wychowania fizycznego, utrzymanie instruktorów
oœwiatowych [...], wychowania fizycznego”120.

Artyku³y, materia³y i komunikaty, dotycz¹ce programu, celów i zadañ wf,
sportu i pw w dzia³alnoœci Wlkp.ZMW ukazywa³y siê na ³amach „Spo³em”.
Stanis³aw Miko³ajczyk w artykule pt. Spo³em! M³odzi! pisze: „W zakresie wy-
chowania fizycznego i przysposobienia wojskowego bardzo czêsto w pracy na-
szej organizacyjnej musimy ograniczyæ siê do wychowania sportowego i gier
ruchowych, szczególnie tam gdzie udzia³ w przysposobieniu wojskowym i wy-
chowaniu fizycznym zaczyna zagra¿aæ samodzielnoœci organizacyjnej. Tam
gdzie takie niebezpieczeñstwo nie istnieje ko³a nasze w PWiWF æwicz¹.
Mo¿emy wiêc oœwiadczyæ, i¿ samodzielnoœci organizacyjnej strzec bêdziemy,
doceniaj¹c ca³kowicie, szczególnie na Kresach Zachodnich cele PWiWF. Potê-
piæ wiêc nale¿y specjalne uprzywilejowanie tzw. federowanych zwi¹zków,
z szkod¹ dla innych”121. Z przytoczonego cytatu artyku³u S. Miko³ajczyka wy-
nikaj¹ trzy fakty. Pierwszy z nich odnosi siê do zachowania samodzielnoœci or-
ganizacyjnej i nieprzyst¹pienia Wlkp.ZMW do FZMW. Drugi dotyczy wa¿nej
roli wf, sportu i pw w dzia³alnoœci Wlkp.ZMW. Wreszcie S. Miko³ajczyk wy-
tkn¹³ sferom rz¹dowym uprzywilejowane traktowanie organizacji m³odzie¿y
wiejskiej, wchodz¹cych w sk³ad FZMW.

Zagadnienia wf, sportu i pw w dzia³alnoœci Wlkp.ZMW poruszy³ Micha³ Ho-
worka w artykule pt. Zagadnienia wychowania fizycznego wsi polskiej122. Autor
uwa¿a³, ¿e Wlkp.ZMW „obok innych celów za zadanie swe obra³ równie¿ obo-
wi¹zek przysposobienia fizycznego i wojskowego m³odzie¿y wiejskiej”. By³ zda-
nia, ¿e „m³odzie¿y nie nale¿y pchaæ w kierunku uprawiania rekordów, zdobywa-
nia mistrzostwa, ale jedynie nale¿y dbaæ o nale¿yty rozwój fizyczny wszystkich
organów. Nie wychowanie «zawodowców», którzy swe gabinety obstawiaj¹ pu-
charami, ale wychowanie szerokie zdrowych, silnych fizycznie, normalnych mas
m³odzie¿y wiejskiej jest zadaniem Wielkopolskiego ZMW”123.

Na ³amach „Spo³em” zosta³ opublikowany artyku³ Antoniego Kudliñskiego
pt. Nie zapominajmy o wychowaniu fizycznym i sporcie124. Autor krytykuje redak-
cjê „Spo³em” za to, ¿e podaje za ma³o informacji o wf i sporcie. Nawo³uje do upra-
wiania æwiczeñ fizycznych w KMW Wielkopolskiego ZMW. A. Kudliñski uwa¿a,
¿e „sport jest szko³¹ charakterów. Uprawiaj¹c go wyrabiamy ambicjê, poczucie
solidarnoœci, szybk¹ orientacjê [...]. My w Ko³ach M³odzie¿y Wiejskiej równie¿
o tym zapomnieæ nie mo¿emy”125.
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Sprawy edukacyjne wf i sportu dla dzia³alnoœci KMW zawiera³a publikacja
Tadeusza Klepackiego nt. Cele wychowania fizycznego i jego znaczenie w ¿yciu
organizacyjnym126. Wed³ug autora cele wychowania fizycznego odnosz¹ siê do
nastêpuj¹cych elementów: wp³ywaj¹ na zdrowie æwicz¹cych, na prawid³owy i har-
monijny ich rozwój; podnosz¹ sprawnoœæ i umiejêtnoœci motoryczne; wp³ywaj¹ na
kszta³towanie charakteru osobnika; maj¹ wp³yw na prawid³ow¹ sylwetkê cz³owie-
ka. T. Klepacki uwa¿a³, ¿e wf nale¿a³oby wprowadziæ w program i zakres pracy
ka¿dego KMW.

Zarz¹d G³ówny Wlkp.ZMW wydawa³ komunikaty dotycz¹ce dzia³alnoœci
zwi¹zku. Niektóre z nich odnosi³y siê do wf, sportu i pw. W komunikacie opubli-
kowanym na ³amach „Spo³em” z 1932 r. w punkcie 3 czytamy: „W zwi¹zku z nad-
chodz¹cym 3 Maja, Œwiêtem Ludowym, w drugi dzieñ Zielonych Œwi¹t oraz
«Dniem Spó³dzielczoœci» w pierwsz¹ niedzielê czerwca, zwracamy siê do kó³
i wszystkich zwi¹zkowców z wezwaniem, aby do tych uroczystoœci przygotowali
siê jak najstaranniej (obchody, przedstawienia, odczyty, œpiewy, deklamacje, za-
wody i popisy sportowe) i œwiêcili je zbiorowo w sposób godny”127.

W innym komunikacie, z dnia 3 lipca 1932 r., zwróci³ siê do kó³, „a¿eby spo-
têgowa³y akcjê wychowania fizycznego wœród swych cz³onków, pod kierownic-
twem komendantów; równie¿ komendanci powiatowi zechc¹ przyst¹piæ do o¿y-
wienia pracy wychowania fizycznego w podleg³ych sobie okrêgach”128. Komuni-
kat ten by³ zwi¹zany z nisk¹ ocen¹ dzia³alnoœci Wlkp.ZMW na polu kultury fi-
zycznej, m.in. na ³amach „Spo³em” czytamy: „Z obserwacji dotychczasowych wi-
dzimy, ¿e m³odzie¿ wiejska nie k³adzie wielkiego nacisku czy te¿ nie objawia wiê-
kszego zainteresowania dla sportu i æwiczeñ fizycznych”129. Przyczyn takiego sta-
nu rzeczy upatrywano w „sta³ej i ciê¿kiej pracy fizycznej”, realizowanej przez
m³odzie¿ na wsi.

Problematykê wf omówi³ na Zlocie Wlkp.ZMW w lipcu 1927 r. Wiktor Gry-
ning130. Przedstawi³ referat na temat spraw organizacyjnych Wlkp.ZMW oraz
w ogólnych zarysach problematykê wf i pw. W ujêciu szczegó³owym dziedziny te
na zlocie scharakteryzowa³ oficer instrukcyjny — kpt. Wolniewicz.

Wed³ug materia³ów Ÿród³owych, w uchwa³ach, wnioskach i rezolucjach Wal-
nych Zjazdów Wlkp.ZMW brak by³o informacji dotycz¹cych wf, sportu i pw131.
Wyj¹tkiem by³a jedna z rezolucji przyjêta przez delegatów XI Walnego Zjazdu
Wlkp.ZMW, który odby³ siê w 1936 r. w sprawie pw: „Domagamy siê zmiany
uprzywilejowania pewnym tylko organizacjom w dziedzinie PW i protestujemy
przeciw u¿ywania PW do osi¹gania celów partyjno-politycznych, ze szkod¹ dla
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interesów obronnoœci pañstwa. PW uwa¿amy za obowi¹zek obywatelski ka¿dego
prawego Polaka i wyra¿amy pe³n¹ gotowoœæ podjêcia jak najszerszej akcji PW
w naszych szeregach”132. Podjêcie rezolucji by³o s³usznym krokiem Wlkp.ZMW.
Trudno by³o pogodziæ siê z faktem, i¿ jedne organizacje m³odzie¿y wiejskiej po-
siada³y prawo realizacji pw, a inne takiego prawa nie posiada³y. Problem ten poru-
szy³ Jan Wojkiewicz, w artykule nt. Idziemy w dziesi¹t¹ rocznicê133. Pisze m.in.:
„Wœród naszych zamierzeñ stawiamy wyraŸn¹ kwestiê PW i WF, które uwa¿amy
za obowi¹zek obywatelski ka¿dego prawego Polaka, a obecne zmonopolizowanie
tego¿ PW uwa¿amy za szkodliwe dla interesów obronnoœci pañstwa”134.

Na ZjeŸdzie Walnym Wlkp.ZMW 29 listopada 1931 r. w dyskusji Franciszek
Kasperski przedstawi³ „znaczenie wychowania fizycznego, które winno siê w Ko-
³ach nale¿ycie uprawiaæ”135.

Na zebraniach KMW poruszano problemy wf i sportu, m.in. na zebraniu ko³a
w Umó³towie (powiat Poznañ) sprawy sportu referowa³ Kordel, który mówi³
o znaczeniu æwiczeñ fizycznych. Apelowa³, aby w KMW uprawiaæ „koniecznie
sport”136. Na zebraniu programowym Wlkp.ZMW powiatu œremskiego 6 lutego
1933 r. uznano, ¿e „w dziedzinie wychowania fizycznego k³adzie zarz¹d specjalny
nacisk na musztrê i dyscyplinê. Z nadejœciem wiosny komendanci wezm¹ siê do
pracy, a komendant okrêgowy dokona lustracji kó³”137.

Za sprawy wf, sportu i pw w dzia³alnoœci Wlkp.ZMW odpowiedzialni byli ko-
mendanci. Komendant by³ kierownikiem gier i æwiczeñ sportowych, dba³ o ca-
³okszta³t wf. Organizowa³ zawody w KMW i pomiêdzy ko³ami, przygotowywa³
cz³onków do wyst¹pieñ na zjazdach (pokazy i zawody sportowe)138. Komendan-
tem musia³a „byæ osoba posiadaj¹ca w tym kierunku odpowiednie przygotowanie
w postaci przeszkolenia wojskowego, wzglêdnie kursu dla instruktorów wycho-
wania fizycznego”139.

W 1933 r. Zarz¹d G³ówny Wlkp.ZMW wyda³ komunikat, kierowany do
KMW, w którym zaleci³ komendantom poszczególnych okrêgów i kó³, „aby ka¿dy
z cz³onków ko³a posiada³ POS”140. Redakcja „Spo³em” przedstawi³a warunki zdo-
bywania POS141. Na ³amach czasopisma czytamy: „POS obok sprawnoœci fizycz-
nej wymaga od nas kwalifikacji moralnych, które s¹ nierozerwalne [...] z celowo
i rozumnie prowadzonym WF”142.
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Na zebraniu Zarz¹du G³ównego Wlkp.ZMW 28 kwietnia 1934 r. ustalono, ¿e
na strój organizacyjny komendanta g³ównego Wlkp.ZMW sk³ada³y siê: czapka —
zielona rogatywka z bia³o-zielonym otokiem, u do³u srebrny orze³ek. Nad dasz-
kiem czapki znajdowa³ siê czarny pasek z dwoma z³otymi szlufkami i rzymsk¹
z³ot¹ V nad paskiem. Na czapce z³ota wypustka na krzy¿, podwójnie okrê¿na na
bia³ym otoku czapki. Bluza koloru ciemno-zielonego z materia³u khaki, z dwiema
zapinanymi kieszeniami z boku. Na lewym rêkawie zielona koniczynka, wszyta na
specjalnej tarczy; spodnie d³ugie, koloru ciemnego lub granatowego143.

Przy Zarz¹dzie G³ównym Wlkp.ZMW, zarz¹dach okrêgowych (powiato-
wych) i w ko³ach powo³ywano komendantów. W latach 1927 – 1936 funkcjê ko-
mendanta przy Zarz¹dzie G³ównym Wlkp.ZMW pe³nili: Jan Andrzejewski (11
stycznia – 25 listopada 1928 r.), Ignacy Wróblewski (25 listopada 1928 r. – 24 li-
stopada 1929 r.), Micha³ Howorka (24 listopada 1929 r. – 14 grudnia 1930 r.), Sta-
nis³aw Rademacher (14 grudnia 1930 r. – 29 listopada 1931 r.), Franciszek Kasper-
ski (29 listopada 1931 r. – 3 lipca 1932 r.), Stanis³aw Siejak (3 lipca 1932 r. – 27 li-
stopada 1932 r.), Jan Szczepañski (27 listopada 1932 r. – 29 listopada 1933 r.), Fe-
liks Walczak (29 listopada 1933 r. – 25 listopada 1934 r.), Stanis³aw Jurga (25 li-
stopada 1934 r. – 24 listopada 1935 r.), Jan Jajuga (24 listopada 1935 r. – 15 listo-
pada 1936 r.)144.

Funkcjê komendanta przy zarz¹dach okrêgowych (powiatowych) sprawo-
wali: powiat œredzki — Walenty Jaœkiewicz (od 7 grudnia 1930 r. do 1932 r.),
Szafran (od 1932 r.); powiat koœciañski — Borecki (do 6 listopada 1932 r.),
S. Bilski (od 6 listopada 1932 r.); powiat rawicki — Jan Ostrowski (od 1932 r.,
zastêpca komendanta — Zaremba); powiat œremski — Józef Jankowski (w la-
tach 1932 – 1933), W. Jeszkiewicz (od 1933 r.); powiat gostyñski — S. Walow-
ski (od 4 lutego 1934 r.); powiat w¹growiecki — Franciszek Klawiñski (od
1934 r.); powiat szamotulski — Wac³aw Go³aœ (od 1935 r.); powiat gnieŸnieñ-
ski — Józef Galewski (od 1935 r.)145. Komendanci okrêgowi (powiatowi) nad-
zorowali i kontrolowali pracê na swym terenie dzia³alnoœci i wysy³ali sprawoz-
dania do Zarz¹du G³ównego Wlkp.ZMW146.

Funkcjê komendanta przy zarz¹dach KMW pe³nili: powiat Gniezno — J. Tul-
ka, S. Ogrodny — zastêpca komendanta (Goœlinów); powiat Gostyñ — Czes³aw
Bela, Miko³ajczak (od 12 marca 1933 r., Ko³aczkowice), Franciszek Serwatka
(Rokosowa); powiat Kêpno — Szczepan Gonera, Julia Je¿ówna (zastêpca komen-
danta — S³upia); powiat Koœcian — Bronis³aw Urbañski (Srocko Wielkie), S. Jur-
ga (Wyrzeka), S. Pawlisiak, Cz. Maækowiak (Go³êbin Nowy i Gorzyczki), L. Ra-
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tajczak (Œwiniec); powiat Leszno — K. Wolski (Gronowo); powiat Poznañ —
Kordel (Umó³tów); powiat Rawicz — Józef Waœciñski (Paw³ów); powiat Œmigiel
— Jan Ruta (Œniaty); powiat Œrem — Franciszek Taciak (Pysz¹ca), W. Gidaszew-
ski (Czmoñ), W. Majchrzycki (Pierzchno), W³adys³aw WoŸniak (Me³pin); powiat
Œroda — Ludwik Gabañski (Murzynowo Leœne), W³adys³aw Maækowiak (Bro-
nis³aw), Wincenty Majchrzycki (Pierzchno); powiat W¹growiec — Stanis³aw
Kalwaj, Franciszek Klawiñski (od 1933 r., Kaliski), Klawiñski (R¹bczyn); powiat
Wrzeœnia — Stanis³aw Nowicki, Franciszek Rusiak (Mikuszów); brak informacji
o powiecie — T. Filek (Przec³aw), S. Ro¿ek (Chromi¹¿a Szlachecka i Nowa), Sta-
nis³aw Roszak (Borowa), Teodor Nowak (Dêbiec), W. Wojkiewicz (Radzewo)147.

Dzia³alnoœæ w zakresie organizowania kursów prowadzi³y w województwie
poznañskim Uniwersytety Ludowe w Dalkach (powiat gnieŸnieñski) i w Odolano-
wie148. W programie niektórych kursów, realizowanych w Uniwersytetach Ludo-
wych, obecne by³y zajêcia z zakresu aktywnoœci fizycznej. We fragmencie arty-
ku³u W. Resinga nt. Co Uniwersytet Wiejski daæ powinien czytamy: „Poczucie
zdrowia, [...] zadowolenie ¿yciowe, a krzepkie si³y fizyczne maj¹ wartoœæ nie tyl-
ko dla samego cz³owieka, ale te¿ przysz³oœci narodu, trwa³oœci i obronnoœci pañ-
stwa, st¹d te¿ higiena i æwiczenia fizyczne powinny znaleŸæ siê w programie prac
i badañ przysz³ych przodowników ¿ycia wiejskiego”149.

W programach wielu kursów spo³eczno-organizacyjnych i spo³eczno-oœwia-
towych, organizowanych przez Wlkp.ZMW, nie ma ¿adnych informacji na temat
realizacji zajêæ wf, sportu i pw150.

W KMW w £ekwi zorganizowany zosta³ 2-tygodniowy kurs higieny151. Zajê-
cia na kursie prowadzili: W. Chabianka, Stachowiak i G. Skawiñska.

W 1934 r. KMW Wielkopolskiego ZMW posiada³y 173 sekcje teatralne, mu-
zyczne, rolnicze, spó³dzielcze, kole¿anek i sportu152.

Aktywnie wf, sport i pw prowadzi³y m.in. KMW: w Broniszewicach, w Pie-
chaninie (powiat Koœcian), w Œniatach (powiat Œmigiel), w Pysz¹cej i Pierzchnie
(powiat Œrem), w Miluszowie (powiat Wrzeœnia), we Wtórku (powiat Ostrów
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148 „Spo³em”, 1932 nr 6 – 7, s. 2 – 3.
149 „Spo³em”, 1936 nr 11, s. 3 – 4.
150 „Spo³em”, 1934 nr 5 – 6, s. 12; 1936 nr 2, s. 11 – 12. Np. na kursie spo³eczno-oœwiatowym, który

odby³ siê w Otorowie dla przodowników ko³owych okrêgu szamotulsko-obornickiego, w dniach
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ch³opów”, „Historia ruchu ludowego”, „M³odzi w ruchu ludowym”, „Spó³dzielczoœæ”, „Agra-
ryzm”, „Czytelnictwo na wsi”, „Wewnêtrzne ¿ycie wsi”, „Przysposobienie rolnicze”, „Praca
w kole”, „Ksiêgowoœæ w kole”.

151 „Spo³em”, 1934 nr 2, s. 8.
152 „Spo³em”, 1934 nr 11 – 12, s. 6 – 8.



Wlkp.), w Droszewie153. KMW w Bia³em Nowym (powiat Koœcian) raz w tygo-
dniu, za wyj¹tkiem ostrej zimy i okresu ¿niwnego, odbywa³o æwiczenia fizycz-
ne154. KMW w S³upi (powiat Kêpno) æwiczenia fizyczne prowadzi³o w dwóch ze-
spo³ach: mêskim i ¿eñskim155.

Cz³onkowie KMW w Bo¿ejewicach (powiat ¯nin) uprawiali pi³kê siatkow¹,
lekkoatletykê i pi³kê no¿n¹156. Szczególn¹ aktywnoœæ na polu rywalizacji sporto-
wej wykazywa³a dru¿yna pi³ki no¿nej.

Ko³a Wlkp.ZMW bra³y udzia³ we wspó³zawodnictwie sportowym. Organi-
zowano zawody sportowe w kole, pomiêdzy ko³ami oraz z okazji ró¿nych uro-
czystoœci, np. do¿ynek, uroczystoœci poœwiêcenia sztandaru, zjazdów i zlotów.
Najczêœciej rywalizowano w grach sportowych, lekkoatletyce, kolarstwie
i strzelectwie.

5 czerwca 1932 r. odby³ siê w Czmoniu I Zlot Wiosenny Wlkp.ZMW powiatu
œremskiego157. W trakcie zlotu odby³y siê zawody sportowe w lekkoatletyce
i strzelectwie. W zawodach lekkoatletycznych wziê³o udzia³ 18 zawodniczek i 26
zawodników. Na ³amach „Spo³em” opublikowano komentarz do zawodów, w któ-
rym czytamy: „Jak widaæ z tego, wieœ nie stoi w tyle w wychowaniu fizycznym,
a chêtnie bierze udzia³ w sporcie. Zawody wypad³y nadspodziewanie i sprawi³y
mi³¹ niespodziankê widzom”158.

KMW w Piechaninie (powiat Koœcian) zorganizowa³o w 1931 r. zawody ko-
larskie na dystansie 15 km, z udzia³em kolarzy z KMW z Borowy, Donatowa,
Go³êbina i Gorzyczek159. Zwyciê¿y³ Cuprych (Borowa, trasê 15 km pokona³
w czasie 33 min i 50 s) przed Szykulskim (Gorzyczki), Kubiakiem (Donatowo)
i Postaremczakiem (Piechanin). Po zakoñczeniu zawodów odby³a siê dekoracja
najlepszych kolarzy i krótkie przemówienie prezesa KMW w Piechaninie — Kor-
bika, który zaapelowa³ do m³odzie¿y, „by nie zaniedbywali sportu, który jest [...]
podstaw¹ tê¿yzny fizycznej i duchowej”160.

Pierwszymi zawodami sportowymi, w których mogli uczestniczyæ cz³onko-
wie Wlkp.ZMW z ró¿nych powiatów, by³y zawody lekkoatletyczne rozegrane
z okazji Zlotu Wielkopolskiego ZMW, przeprowadzonego w dniach 9 – 10 lipca
1927 r.161 Na program zawodów sk³ada³y siê nastêpuj¹ce konkurencje: bieg na dys-

167
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154 „Spo³em”, 1933 nr 6, s. 10.
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tansie 2000 m, bieg na dystansie 100 m, skok wzwy¿, skok w dal, rzut dyskiem,
rzut oszczepem, pchniêcie kul¹ i rzut granatem. Zawody sportowe odby³y siê na
boisku „Targów Poznañskich”.

Jak stwierdzono w sprawozdaniu kwartalnym z dzia³alnoœci polskich
zwi¹zków i stowarzyszeñ spo³ecznych powiatu w¹growieckiego za 1933 r.:
„Dzia³alnoœæ Wielkopolskiego ZMW jest ma³o o¿ywiona. Hamuj¹co na jego roz-
wój i dzia³alnoœæ wp³ywa brak wspó³pracy z wojskiem i st¹d niemo¿noœæ korzy-
stania z urz¹dzeñ i æwiczeñ WFiPW. Sta³e bowiem referaty oœwiatowe nie zado-
walaj¹ m³odzie¿y i niemo¿noœæ zainteresowania m³odzie¿y bardziej ich po-
ci¹gaj¹cymi æwiczeniami fizycznymi i wojskowymi powoduje nik³y udzia³ cz³on-
ków w pracach lokalnych i to ³¹cznie z wprowadzonym przysposobieniem rolni-
czym do Zwi¹zku Strzeleckiego jest powa¿nym aktem w przyci¹gniêciu tej orga-
nizacji do Zwi¹zku Strzeleckiego”162. Wnioski zawarte w sprawozdaniu starosty
w¹growieckiego s¹ s³uszne. Warto jednak zauwa¿yæ, i¿ w rezolucjach jednego
z Walnych Zjazdów Wlkp.ZMW (o czym wspomniano wczeœniej) wskazano na
fakt braku upowa¿nienia Zwi¹zku do prac pw.

Aktywnoœæ fizyczna w KMW realizowana by³a tak¿e przez sekcje kole¿anek.
W projekcie pracy sekcji kole¿anek Wlkp.ZMW planowano „zajêcie siê dzieæmi
na wsi przez urz¹dzanie zabaw i gier ruchowych, wycieczki do ¯eñskiej Szko³y
Gospodarczej, [...] kursy oœwiatowe i higieny”163.

Dope³nieniem dzia³alnoœci w zakresie wf, sportu i pw by³o urz¹dzanie wycie-
czek turystyczno-krajoznawczych. W sierpniu 1927 r., w „M³odej Polsce” zosta³
opublikowany artyku³ Micha³a Kopcia pt. M³odzie¿ a krajoznawstwo164. Na
³amach „Spo³em” z 1936 r. ukaza³ siê artyku³ O ruch wycieczkowy w Ko³ach165.
Ruch wycieczkowy przedstawiono jako jedn¹ z form pracy oœwiatowej oraz omó-
wiono ró¿ne rodzaje wycieczek.

Najczêœciej KMW wyje¿d¿a³y do Kórnika, Rogalina i Rydzyny, celem zwie-
dzania zamków. Tego typu wycieczki zorganizowa³y ko³a w Czmoniu (powiat
Œrem), Dominowie (powiat Œroda Wlkp.), Wyrzece (powiat Koœcian), Krerowie
oraz zarz¹d okrêgu rawickiego166.

KMW w Umó³towie (powiat poznañski) w roku sprawozdawczym 1930/1931
urz¹dzi³o 3 wycieczki rowerowe: do Chudowa, Golêczewa (powiat obornicki)
i Poznania167. Celem wyjazdu do Poznania by³ udzia³ w strzelaniu w ramach pw,
natomiast w Golêczewie m³odzie¿ wiejska wziê³a udzia³ w zawodach lekkoatle-
tycznych.
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Wycieczki krajoznawcze organizowa³y inne ko³a, m.in. KMW w D¹browie
(powiat Œrem), Droszewie i w Lenartowicach168.

Zdarza³o siê równie¿ tak, ¿e niektórzy delegaci na zjazdy m³odzie¿y wiejskiej
przyje¿d¿ali na rowerach, m.in. czêœæ delegatów na zjazd powiatowy (powiatów:
w¹growieckiego i wyrzyskiego) do Miêdzylesia 14 czerwca 1931 r. przyjecha³a na
rowerach169.
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168 „M³oda Polska” (Poznañ) z 13.02.1927 r., s. 4; „Spo³em”, 1933 nr 4, s. 8; 1934 nr 1, s. 9.
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Rozdzia³ VII

Rola prasy wiejskich organizacji m³odzie¿owych
w propagowaniu i upowszechnianiu kultury
fizycznej na wsi

Czasopisma wiejskich organizacji m³odzie¿owych podejmowa³y ró¿norodn¹
problematykê z zakresu wf i sportu, propaguj¹c¹ i upowszechniaj¹c¹ kulturê fi-
zyczn¹ na wsi.

Jednym z tematów by³o przekazywanie wiedzy na temat roli i znaczenia wf
i sportu. Edward Nehring pisa³ w artykule pt. Zdrowy duch w zdrowym ciele, ¿e
„rozwój si³ fizycznych powinien iœæ równolegle z rozwojem umys³owym”1.
W innym artykule, pt. Z gimnastyki i sportów, E. Nehring wyrazi³ zdanie, ¿e
„ka¿de spo³eczeñstwo zdolne jest do ¿ycia wtedy tylko gdy sk³ada siê ze zdro-
wych i silnych jednostek”2. M³odzie¿ powinna myœleæ o rozwoju fizycznym,
œrodkiem zaœ do jej rozwoju s¹ „odpowiednio przeprowadzona gimnastyka,
sporty i gry ruchowe”3 O tym, i¿ czasopisma wiejskich organizacji m³odzie-
¿owych przywi¹zywa³y du¿¹ wagê do wf i sportu, œwiadczy fragment artyku³u
W. Olêdzkiego: „«Nasza Dru¿yna» bêdzie stale rozwija³a i pog³êbia³a sprawê
wychowania fizycznego naszej m³odzie¿y, podaj¹c wiadomoœci z gimnastyki,
ze wszystkich dzia³ów sportu, gier i zabaw, jak równie¿ w kronice sportowej to
wszystko, co siê dzieje u nas i u innych narodów w zakresie wychowania fi-
zycznego”4.

O walorach i korzyœciach p³yn¹cych z uprawiania sportu mo¿emy siê przeko-
naæ, czytaj¹c artyku³ Sport5. Sport wzmacnia organizm, wyrabia cechy charakteru
— odwagê, si³ê woli, uczy szacunku dla przeciwnika, jest tak¿e czynnikiem wy-
chowawczym.

Leon Lutyk na ³amach „Siewu” z 1925 r. opublikowa³ relacjê z Miêdzynaro-
dowego Kongresu Olimpijskiego w Pradze6. Najwiêcej miejsca poœwiêci³ tej czêœ-
ci obrad kongresu, w której omawiano sport jako czynnik wychowania moralnego.
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Pisa³ o „czystej rywalizacji sportowej”, w której przestrzega siê regu³ wspó³za-
wodnictwa; nie powinno siê przyj¹æ zwyciêstwa, które wynika z b³êdów sêdziego
zawodów sportowych.

Wartoœci wychowawcze w ramach aktywnoœci fizycznej omówi³ Adam Mi³o-
bêdzki w artykule Wychowanie fizyczne najlepszym œrodkiem wychowawczym7.
Autor publikacji pisa³ m.in.: „Zdaje siê nie ulegaæ w¹tpliwoœci, ¿e najlepszym
œrodkiem wychowawczym, za pomoc¹ którego najszybciej osi¹gn¹æ mo¿na ¿¹da-
ne rezultaty, jest wychowanie fizyczne, tj. taki rodzaj wychowania, w którym sta-
ramy siê oddzia³ywaæ na m³odzie¿ przez stosowanie wœród niej sportów, gimna-
styki, gier i zabaw ruchowych i sportowych, prowadzenie na wycieczki itp.”8 Ten
sam autor w innym artykule pt. Sport a wychowanie fizyczne przedstawi³ stosunek
wychowania fizycznego do sportu9. A. Mi³obêdzki traktowa³ sport jako jeden ze
œrodków wchodz¹cych w sk³ad wf10.

W marcu 1929 r. na ³amach czasopisma „Wici” ukaza³ siê artyku³ Floriana
Wardasa pt. Sporty wiejskie. Autor by³ jednym z aktywnych cz³onków ZMW RP
„Wici” dzia³aj¹cym na polu wf i sportu. W swoim artykule przybli¿y³ te dziedziny
sportu, które mog¹ byæ uprawiane przez dzieci i m³odzie¿ na wsi, wymieniaj¹c
m.in. „gry i zabawy ruchowe, lekkoatletykê, gry sportowe, sport pieszy i turysty-
kê, sport p³ywacki, wioœlarstwo, kolarstwo, strzelectwo, ³ucznictwo, ³y¿wiarstwo,
narciarstwo, sport saneczkowy, hokej na lodzie, sport konny, tenis sto³owy”11.
W dalszej czêœci artyku³u F. Wardas uwa¿a³, ¿e „ [...] zasób sportów wiejskich
przedstawia siê jako wcale liczny i ogromnie urozmaicony. Jest w czym wybieraæ
na ka¿d¹ porê roku i dla ka¿dej miejscowoœci. Nie powinny siê ju¿ zdawaæ t³uma-
czenia, ¿e jakaœ miejscowoœæ nie ma warunków do sportu. Wszêdzie tam, gdzie
jest wolna przestrzeñ i ¿ywi ludzie, mo¿na uprawiaæ którykolwiek z podanych tu
sportów. Trzeba tylko chêci i odrobinê silnej woli, aby rozpocz¹æ i wytrwaæ,
a w ka¿dym naszym kole mo¿e siê rozwijaæ któryœ ze sportów wiejskich”12.

Adolf Delecki napisa³ artyku³ Potrzeba wychowania fizycznego13. „Sport, æwi-
czenia i zabawy polowe — zdaniem A. Deleckiego — s¹ z jednej strony zapobie-
gawczym œrodkiem przeciw schorzeniu, dot¹d jeszcze zdrowej m³odzie¿y, a dalej
pozwalaj¹ jej niejako pomno¿yæ swe zdrowie, zbieraæ kapita³ na póŸniejsze lata. A
zdrowia potrzebuje cz³owiek nie tylko dla w³asnego szczêœcia, zdrowych obywa-
teli potrzebuje i Pañstwo”14.

Zbigniew Skocz w artykule Wieœ a wychowanie fizyczne, napisa³: „Wychowa-
nie fizyczne musi siê u nas uprawiaæ masowo, musimy mieæ kadry fizyczne dobrze
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przygotowanych ludzi. Nie dbamy o to, czy bêdziemy mieæ asów, nie chcemy
tego, lecz pragniemy widzieæ ka¿dego z m³odych, uprawiaj¹cego jak¹œ dziedzinê
wychowania fizycznego, bo «w zdrowym ciele — zdrowy duch»!”15. Z uwagami
Z. Skocza nale¿y siê zgodziæ. G³ównym problemem wf i sportu na wsi by³o objê-
cie tymi dziedzinami jak najszerszej grupy ludzi.

Dla odbiorcy wiejskiego ciekawy by³ zapewne artyku³ T. ¯enczykowskiego
O tê¿yznê fizyczn¹16. T. ¯enczykowski podj¹³ problem roli wf i sportu wœród
m³odzie¿y wiejskiej. W jego ujêciu sport wiejski nie powinien „ze swej gromady
wydawaæ mistrzów i rekordzistów”. Jego rola powinna polegaæ na osi¹gniêciu
okreœlonego poziomu „wyrobienia fizycznego, aby [...] praca sportowa by³a pro-
wadzona masowo. Bo tylko wtedy ogó³ obywateli posi¹dzie tê¿yznê fizyczn¹,
sport spe³ni swe zadania wychowawcze i obroñcze”17.

Rolê edukacyjn¹ w upowszechnianiu kultury fizycznej na wsi pe³ni³y arty-
ku³y poœwiêcone omówieniu ró¿nych gier i zabaw ruchowych i ich wdra¿ania do
œrodowiska wiejskiego. W czasopiœmie „Dru¿yna” z 1919 i 1920 r. omówiono sze-
reg gier i zabaw ruchowych, m.in. „Rzucankê w kole”, „Odbijankê”, „Sparzony”,
„Gra w dwa obozy”, „Gra w zielone”, „Zabawa w babkê”, „Przesmyk”, „£añcuch
wilków”, „Wie¿a”, „Wyœcig wywo³ywany”, „Palcaty”, „Trzecia para naprzód”,
„Król i królowa”, „Kot i szczur”, „Jedno za wiele”, „Puœæ – trzymaj”, „Dzieñ
i noc”, „Przeprowadzka”18. Informacje odnosi³y siê do organizacji, metodyki
i przepisów przeprowadzania zabaw i gier ruchowych. Problematykê gier i zabaw
ruchowych podejmowa³y inne czasopisma, np. „Nasza Dru¿yna”, „Siew” czy
„Wici”19.

Stosunkowo du¿o artyku³ów publikowanych na ³amach czasopism wiejskich
organizacji m³odzie¿owych dotyczy³o dziedzin wf i sportu. Wœród dyscyplin spor-
towych najwiêcej materia³ów by³o poœwiêconych lekkoatletyce. Czasopismo „Na-
sza Dru¿yna” w 1921 r. podjê³o cykl artyku³ów podejmuj¹cych zagadnienia kon-
kurencji biegowych. W jednym z artyku³ów czytamy: „Bieg jest do tego tak ³atwy
do przeprowadzenia, gdy¿ nie wymaga prawie ¿adnych przygotowañ, ¿e dla Kó³
M³odzie¿y Wiejskiej bêdzie naj³atwiejszym sportem do zastosowania na terenie
wsi”20. Z t¹ uwag¹ nale¿y siê zgodziæ, i¿ w³aœciwie konkurencje biegowe nie wy-
maga³y wiêkszych nak³adów finansowych. Redakcja wymieni³a ró¿ne konkuren-
cje biegowe na dystansach: 50 m, 100 m, 110 m przez p³otki, 400 m, 1000 m,
1500 m, 5000 m, 10 000 m i bieg maratoñski. Konkurencje te podzieli³a na biegi
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krótkie, œrednie i d³ugie21. W publikacjach przedstawiono równie¿ przygotowanie
terenu dla konkurencji biegowych, omówiono jak æwiczyæ konkurencje biegowe
oraz przygotowanie i organizacjê zawodów sportowych w tych konkurencjach
lekkoatletycznych.

„Nasza Dru¿yna”, w nastêpnym cyklu tematycznym — autorstwa Z. Ci-
sa-Bankiewicza — przedstawi³a inne grupy konkurencji lekkoatletycznych —
skoki (skok w dal, skok wzwy¿, skok o tyczce) i rzuty (rzut oszczepem)22. Omó-
wienia doczeka³y siê konkurencje lekkoatletyczne, wchodz¹ce w sk³ad trójboju
lekkoatletycznego — skok w dal i pchniêcie kul¹ (trójbój lekkoatletyczny rozgry-
wano bardzo czêsto na zawodach KMW), na ³amach czasopisma „Siew”23. Czaso-
pismo przybli¿a³o technikê i metodykê nauczania wymienionych konkurencji lek-
koatletycznych.

W czasopiœmie „Siew”, znajdujemy materia³ metodyczny, dotycz¹cy bie-
gów, nt. Jak trenowaæ bieg na 3 kilometry24. Autor artyku³u, Leon Lutyk,
przedstawi³ wskazówki metodyczne, odnosz¹ce siê do techniki biegu, np.:
„Zbytnie rozstawienie stóp, które powinny byæ jak najbardziej równoleg³e. Ten
b³¹d da siê usun¹æ przez æwiczenia biegu ze stopami zwróconymi do œrodka;
zbytnie rzucanie nóg na boki. £atwo tego unikn¹æ, podnosz¹c przy æwiczeniu
jak najwy¿ej kolana; niepotrzebnych ruchów do góry unikniemy, staraj¹c siê
biec krokiem elastycznym [...]”25. W tym samym czasopiœmie zosta³y opubli-
kowane artyku³y dotycz¹ce biegów sztafetowych (rozstawnych)26. Wed³ug au-
tora jednego z artyku³ów, bieg sztafetowy wygl¹da w sposób nastêpuj¹cy: „Za-
wodnicy rozstawieni w pewnej odleg³oœci, przenosz¹ [...] przedmiot od startu
do mety w ten sposób, ¿e pierwszy oddaje drugiemu, ten znów nastêpnemu itd.
Zadaniem ka¿dego biegacza jest przeniesienie danego przedmiotu w mo¿liwie
najkrótszym czasie i podanie go swej dru¿ynie w sposób najdogodniejszy dla
odbieraj¹cego. Jako przedmiot do podawania u¿ywa siê wydr¹¿onej pa³eczki
d³ugoœci 33 cm o wadze 50 gram, która musi byæ podana na przestrzeni 20 m
(10 m przed i poza oznaczon¹ lini¹ startu danego zawodnika)”27. Materia³y me-
todyczne przybli¿aj¹ce konkurencje biegowe w ramach lekkoatletyki publiko-
wano na ³amach „M³odej Wsi” i „Wici”28.

W rocznikach „Siewu” z lat 1933 – 1934 wiele miejsca poœwiêcono znacze-
niu i metodyce biegu na prze³aj29. „Celem biegów, jak pisze redakcja «Sie-
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wu» w numerze 7 z 1933 r., jest przygotowanie organizmu do letnich zawo-
dów”30.

Na ³amach „Siewu” w roczniku z 1927 r. przedstawiony zosta³ materia³ meto-
dyczny poœwiêcony gimnastyce, autorstwa Leona Lutyka31. L. Lutyk omówi³ m.in.
nastêpuj¹ce grupy æwiczeñ gimnastycznych: marsze i wypady, podskoki, przysia-
dy i wykroki, sk³ony, rzuty i wymachy ramion. Artyku³y poœwiêcone gimnastyce
publikowa³ M. Szewczyk32. Zdaniem M. Szewczyka, „lekcje gimnastyki wydadz¹
po¿¹dane rezultaty, jeœli bêd¹ siê odbywaæ nie mniej ni¿ 3 razy w tygodniu po
1 godzinie”33. Gimnastykê uwa¿ano za podstawê racjonalnego wf34. W artykule
pt. Istota treningu, który ukaza³ siê na ³amach „Siewu”, M. Szewczyk uwa¿a³, ¿e
gimnastykê „nale¿y stosowaæ przed ka¿dym treningiem; ona bowiem mo¿liwie
wszystkie miêœnie porusza i przygotowuje organizm do podjêcia nowego wy-
si³ku”35. W innym czasopiœmie, w „M³odej Wsi”, przedstawiono tok lekcji gimna-
styki36.

Zofia Kañska opublikowa³a artyku³y dotycz¹ce p³ywania37. Przedstawi³a
w nich metodykê nauki p³ywania, jak równie¿ organizacjê basenu p³ywackiego na
stawie czy rzece.

Kolejn¹ dyscyplin¹ sportu, która zosta³a omówiona, by³o ³ucznictwo38. Zda-
niem redakcji „Siewu”, „sport ³uczniczy powinien istnieæ dla tych ludzi, którzy,
maj¹c zbyt s³abe serce i p³uca, by uprawiaæ lekk¹ atletykê lub inne forsowne sporty
— nie daj¹ za wygran¹ i chc¹ rozwijaæ równoczeœnie wszystkie miêœnie cia³a. £uk
jest przede wszystkim odpowiedni dla kole¿anek, gdy¿ bez obawy na przeforso-
wanie i zmêczenie wprowadza w ruch wszystkie miêœnie, harmonizuje ich czyn-
noœci, daje miêkkoœæ i rytm ruchu”39. Wed³ug redakcji, najlepiej by³o æwiczyæ
³ucznictwo pod kierunkiem instruktora. Natomiast w przypadku, kiedy w KMW
nie by³o instruktora, polecano ksi¹¿kê por. Zarychty pt. £uk i ³ucznictwo.

W rocznikach z 1929 i 1930 r. czasopisma „Wici” ukazywa³y siê w miarê cy-
klicznie publikacje dotycz¹ce p³ywania, kolarstwa, wioœlarstwa, strzelectwa, lek-
koatletyki, gimnastyki, narciarstwa, ³ucznictwa, ³y¿wiarstwa40. W numerze 13 i 14
„Wici” z 1930 r. w dziale „Wychowanie Fizyczne” znajdujemy artyku³ dotycz¹cy
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metodyki pchniêcia kul¹; w numerze 27 z 1930 r. ukaza³ siê artyku³ pt. Nauka
p³ywania41.

Na ³amach czasopisma wiejskich organizacji m³odzie¿owych ukazywa³y siê
materia³y poœwiêcone zimowym dyscyplinom wychowania fizycznego i sportu.
W numerze 50 „Siewu” z 1928 r. ukaza³ siê artyku³ omawiaj¹cy ³y¿wiarstwo42.
Autor publikacji, Ignacy Wiêckowski, by³ zdania, ¿e „ka¿dy cz³onek Ko³a
M³odzie¿y Wiejskiej powinien mieæ ³y¿wy, aby móg³ w wolnych chwilach [...]
swobodnie poigraæ na szlaku z lodu”43. W tym samym czasopiœmie, w numerze
2 z 1923 r. przedstawiono wiêcej dyscyplin zimowych: narciarstwo, ³y¿wiarstwo
i saneczkarstwo44. Materia³y poœwiêcone zimowym dziedzinom sportu publiko-
wano na ³amach „Siewu” w latach nastêpnych, np. w 1933 r. ukaza³ siê artyku³ pt.
Z dziedziny sportów zimowych45. Informacje dotycz¹ce sportów zimowych ukazy-
wa³y siê równie¿ w czasopiœmie „M³oda Wieœ”46.

„Wici” informowa³y i propagowa³y zdobywanie POS. Jak pisze redakcja:
„[...] znaczenie odznaki sportowej zrozumia³y nareszcie nasze sfery rz¹dowe.
Ostatnio ukaza³o siê rozporz¹dzenie Rz¹du, które wprowadza Pañstwow¹ Odzna-
kê Sportow¹, dostêpn¹ dla ka¿dego obywatela po ukoñczeniu 15 lat (kobiety 16
lat), który wyka¿e siê okreœlon¹ sprawnoœci¹ fizyczn¹. Odznaka bêdzie tak samo
dostêpna ka¿demu z naszych zwi¹zkowców, jak mistrzom sportu”47. POS propa-
gowa³y inne czasopisma wiejskich organizacji m³odzie¿owych. W artykule pt. Pañ-
stwowa odznaka sportowa, opublikowanym na ³amach „Siewu”, czytamy: „Zawo-
dy o odznakê nie daj¹ emocji zwyk³ych zawodów: pierwsze miejsce i nagród. Za to
daj¹ wiêcej, bo œwiadectwo zwyciêskiej pracy nad sob¹. Skoro wiêc zrozumiano,
¿e takie zwyciêstwo ma sw¹ g³êbok¹ wartoœæ — to ju¿ jest dobrze i znaczy, ¿e
sport nasz stoi na zdrowych podstawach: ¿e docenia wartoœci wychowawcze”48.
Artyku³ poœwiêcony POS ukaza³ siê na ³amach „Siewu M³odej Wsi”49. Czasopis-
mo informowa³o o wykonaniu 6 æwiczeñ, w celu zdobycia POS: æwiczenia z gim-
nastyki, skok w dal, bieg na dystansie 100 m, rzuty, marsz, strzelanie50. Artyku³y,
materia³y i komunikaty nt. POS publikowa³y inne czasopisma, m.in. „Siew”
i „M³oda Wieœ”51.

Czasopisma wiejskich organizacji m³odzie¿owych propagowa³y i upo-
wszechnia³y kszta³cenie m³odzie¿y wiejskiej w szko³ach rolniczych i Wiejskich
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Uniwersytetach Ludowych, w których programach by³o miejsce na aktywnoœæ fi-
zyczn¹. O programie i realizacji wf w szko³ach rolniczych pisa³a redakcja „Wici”.
W 1928 r. uczniowie Szko³y Rolniczej w £owiczu przeprowadzili pokaz æwiczeñ
gimnastycznych z okazji wizyty w szkole ówczesnego prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Ignacego Moœcickiego52. W Szkole Rolniczej w £owiczu uczniowie
codziennie przeprowadzali 15-minutow¹ gimnastykê porann¹ oraz ka¿da klasa re-
alizowa³a 3 godziny wychowania fizycznego w tygodniu.

W programie Pañstwowej Szko³y Rolniczej dla dziewcz¹t na Go³otczyŸnie
(powiat ciechanowski) 31 godzin poœwiêcono na higienê i ratownictwo53.
Na Go³otczyŸnie oraz w Szkole Rolniczej mêskiej w Bratnem (powiat ciechanow-
ski) dzia³a³ tzw. wydzia³ sportowy. W ramach wydzia³u wyg³aszano referaty o roz-
woju fizycznym m³odzie¿y i sporcie, prowadzono prace komisji sportowej, reali-
zowano æwiczenia i wspó³zawodnictwo sportowe, urz¹dzano wycieczki54.

Wychowanie fizyczne i sport systematycznie by³o realizowane w Szkole Rol-
niczej w Dobryszycach55. W szkole dzia³a³a sekcja sportowa, która prowadzi³a tre-
ningi lekkoatletyczne, urz¹dza³a zawody sportowe i organizowa³a rozgrywki
w pi³kê „narodówkê”. Ponadto w ofertach kszta³cenia w szko³ach rolniczych
umieszczano informacje o mo¿liwoœciach realizacji æwiczeñ fizycznych lub posia-
danych obiektach sportowych. Pañstwowa Szko³a Rolnicza w Szubkowie (powiat
rówieñski, województwo wo³yñskie) mia³a boisko sportowe56.

W szko³ach rolniczych urz¹dzano wspó³zawodnictwo sportowe, m.in. w Szkole
Rolniczej w Sobieszynie rozegrano w 1923 r. wewnêtrzne zawody w lekkoatletyce
(na program zawodów sk³ada³ siê bieg na dystansie 100 m, bieg na dystansie
1000 m, skok wzwy¿, skok w dal, rzut dyskiem, pchniêcie kul¹, rzut pi³eczk¹ palan-
tow¹)57.

Jednak¿e w programach szkó³ rolniczych wf nie by³o przedmiotem obo-
wi¹zkowym. W programie szkó³ rolniczych, jaki opublikowano na ³amach „Sie-
wu” z 1924 r., tylko w szko³ach ¿eñskich przewidziano higienê58.

Wychowanie fizyczne, sport i pw realizowano w WUL. W numerze 5 „Sie-
wu” z 1932 r. opublikowana zosta³a notatka nt. dzia³alnoœci WUL w Szycach.
W programie kursu ¿eñskiego, który mia³ siê odbyæ od 1 kwietnia do 1 lipca
1932 r., wœród zajêæ praktycznych przewidziano realizacjê wf i pw59. Zajêcia gim-
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nastyki by³y realizowane w jednostce 45 minutowej w czasie przedpo³udnio-
wym60. Wychowanie fizyczne i pw realizowano tak¿e na kursach mêskich
w WUL61.

Na ³amach czasopism publikowano informacje o nowych wydawnictwach
z zakresu kultury fizycznej. W numerze „Wici” z 1932 r. znajduje siê notatka
o ksi¹¿ce autorstwa M. Skierczyñskiego i F. Krawczykowskiego pt. Zabawy i gry
ruchowe, w której czytamy m.in.: „Jakkolwiek podrêcznik ten nie obejmuje
wszystkich na wsi gier i zabaw [...], jednak ze wzglêdu na obfity dobór materia³u,
z którego ³atwo mo¿na dobraæ, co w danej chwili graj¹cym najbardziej odpowiada
— powinien znaleŸæ siê w bibliotece ka¿dego Ko³a M³odzie¿y Wiejskiej. Zawarte
w nim wskazówki mog¹ niejedno Ko³o M³odzie¿y Wiejskiej zachêciæ do prowa-
dzenia zabaw i gier ruchowych, które maj¹ tak donios³e znaczenie dla m³odzie-
¿y”62. W tym samym czasopiœmie ukaza³ siê artyku³ Floriana Wardasa O pog³êbie-
nie wiadomoœci z wychowania fizycznego, zawieraj¹cy spis podrêczników z zakre-
su kultury fizycznej, niezbêdny w pracach KMW63.

„Siew” reklamowa³ ksi¹¿ki z zakresu narciarstwa: Sprzêt narciarski, Jazda na
nartach i U¿ycie smarów narciarskich64. Ksi¹¿ki te zawiera³y ca³okszta³t wiedzy
z zakresu narciarstwa dla osób pocz¹tkuj¹cych, chc¹cych uprawiaæ t¹ dziedzinê
sportu. Redakcja „Siewu” informowa³a o wydawnictwach Biblioteczki Sportowej
G³ównej Ksiêgarni Wojskowej, m.in. prace z zakresu boksu, narciarstwa, zapa-
sów, ¿eglarstwa, organizacji obozów, podnoszenia ciê¿arów, wioœlarstwa, kaja-
karstwa, lekkoatletyki, jazdy konnej, kolarstwa i POS65.

Na ³amach czasopism wiejskich organizacji m³odzie¿owych publikowano
zarz¹dzenia i instrukcje w zakresie wf, sportu i pw. W 1927 r. „Siew” opublikowa³
okólnik Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych (MSWew.) w sprawie wspó³dzia³ania
w³adz administracyjnych w pracy wychowania fizycznego66. Okólnik MSWew.
poleca³ w³adzom administracyjnym propagowanie wychowania fizycznego tam,
gdzie nie zosta³o jeszcze wprowadzone oraz gdzie wychowanie fizyczne zosta³o
wprowadzone i zapewnia³ ze strony zwi¹zków samorz¹dowych odpowiednie pod-
stawy materialne do jego realizacji. „Siew” na swych ³amach informowa³ o po-
wstaniu PUWFiPW67.

W „Siewie” w numerze 51 z 1928 r. ukaza³a siê informacja o ods³oniêciu tab-
licy pami¹tkowej w budowanym w Warszawie Centralnym Instytucie Wychowa-
nia Fizycznego (CIWF)68. Na tablicy umieszczono napis: „1918 – 1928. W 10-t¹
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rocznicê niepodleg³oœci za Prezydenta Rzeczypospolitej Prof. Ignacego Moœcic-
kiego, prezesa Rady Ministrów prof. Kazimierza Bartla stanê³y mury CIWF,
powo³anego do ¿ycia wol¹ i decyzj¹ Pierwszego Marsza³ka Polski Józefa Pi³sud-
skiego, aby niezmo¿ony by³ duch i si³a fizyczna Narodu”69. Na ³amach prasy wiej-
skich organizacji m³odzie¿owych publikowano materia³y omawiaj¹ce warunki
przyjêcia na studia wy¿sze wf70.

Wœród publikacji z zakresu wf, sportu i pw by³y równie¿ te, które prezento-
wa³y relacje, sprawozdania z posiedzeñ RNWF71. Miêdzy innymi, poruszono pro-
blem upowszechniania i propagowania kultury fizycznej na wsi. Czytelnik móg³
siê tak¿e dowiedzieæ o stanie obiektów i urz¹dzeñ sportowych w Polsce, np.
w 1932 r. Polska posiada³a: boisk i placów do gier — 1105; boisk pi³karskich z bie¿-
ni¹ i urz¹dzeniami lekkoatletycznymi — 888; sal i hal gimnastycznych — 342;
p³ywalni — 100; ogrodów jordanowskich — 34; przystani wioœlarskich — 91;
strzelnic — 492; kortów tenisowych — 811; torów saneczkowych — 38; skoczni
narciarskich — 15; torów kolarskich — 1772. Warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e
w latach 1930 – 1932 wybudowano: 399 boisk, 257 stadionów, 73 sale i hale gim-
nastyczne, 18 p³ywalni, 16 ogrodów jordanowskich, 21 przystani wioœlarskich, 50
strzelnic ma³okalibrowych, 234 korty tenisowe, 15 torów saneczkowych, 10
skoczni narciarskich, 4 tory kolarskie73.

W numerze 11 – 12 „M³odej Wsi” z 1930 r. ukaza³ siê materia³ pt. Szkic rozwoju
wychowania fizycznego w Polsce74. Przedstawiono rozwój iloœciowy klubów i orga-
nizacji sportowych, iloœæ zarejestrowanych sportowców w Polskich Zwi¹zkach
Sportowych, iloœæ kursów i obozów wf oraz osób w nich uczestnicz¹cych75.

Czasopisma informowa³y o wydarzeniach sportowych w Polsce i za granic¹.
„Nasza Dru¿yna” przedstawi³a wyniki i komentarz do spotkañ pi³karskich, roze-
granych w Budapeszcie, pomiêdzy Cracovi¹ a FTC i MTK Budapeszt76.

„Siew” prowadzi³ specjalne rubryki pt. „Wiadomoœci Sportowe” i „Kronika
Sportowa”, w których przedstawiano relacje z zawodów sportowych ogólnopol-
skich i miêdzynarodowych, np. w numerze 32 z 1925 r. przedstawiono relacje
z miêdzynarodowych zawodów lekkoatletycznych, w których brali udzia³ polscy
sportowcy; z mistrzostw Polski w pi³ce no¿nej; z kobiecych mistrzostw Polski
w lekkoatletyce; z zamiaru przep³yniêcia kana³u La Manche przez amerykañsk¹
p³ywaczkê Gertrudê Ederle; w numerze 37 z 1925 r. ukaza³o siê sprawozdanie
z mistrzostw Polski w wioœlarstwie77.
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Informacje o odbytym w Pradze w dniach 5 – 6 lipca 1926 r. Zlocie Sokolstwa
S³owiañskiego opublikowa³ „Siew”78. Czytelnik móg³ siê dowiedzieæ, na czym
polega³a dzia³alnoœæ wf i sportu w TG „Sokó³”, a w szczególnoœci sokolstwa cze-
skiego.

Stosunkowo du¿o informacji odnosi³o siê do lekkoatletyki. W roku 1926 uka-
za³a siê informacja o zawodach lekkoatletycznych o mistrzostwo Warszawy oraz
meczu lekkoatletycznym Polska – Jugos³awia79. Sprawozdanie sportowe z mi-
strzostw Polski w lekkoatletyce, odbytych w Warszawie 8 – 10 lipca 1927 r.,
przedstawi³o czasopismo „Siew”80. Redakcja wymieni³a zwyciêzców w poszcze-
gólnych konkurencjach lekkoatletycznych oraz poda³a klasyfikacjê dru¿ynow¹
zawodów.

Niew¹tpliwym elementem popularyzacji wf i sportu wœród m³odzie¿y wiej-
skiej by³y informacje o rekordach œwiata polskich lekkoatletów. W 1930 r. pod-
czas zawodów lekkoatletycznych w USA Stanis³awa Walasiewicz zajê³a I miejsce
w konkursie skoku w dal, uzyskuj¹c wynik 6 m 28 cm81.

„Siew” zamieœci³ notatkê prasow¹, w numerze 37 z 1930 r., dotycz¹c¹ suk-
cesów polskich lekkoatletek na III Kobiecych Igrzyskach Œwiatowych w Pra-
dze, które odby³y siê w 1930 r.82 Stanis³awa Walasiewicz zajê³a I miejsca w bie-
gach na dystansie 60, 100 i 200 m. Inna polska zawodniczka, Halina Konopac-
ka, zwyciê¿y³a w konkursie rzutu dyskiem. W klasyfikacji dru¿ynowej zawo-
dów Polska uplasowa³a siê na II miejscu (klasyfikacjê dru¿ynow¹ wygra³a eki-
pa Niemiec).

W numerze 34 – 35 „Wici” z 1931 r. znajduj¹ siê m.in. notatki prasowe do-
tycz¹ce wioœlarskich Mistrzostw Polski, meczu lekkoatletycznego Polska – £otwa
– Estonia, wyœcigu kolarskiego Warszawa – Radom – Warszawa i Mistrzostw Pol-
ski w Lekkoatletyce83. W innym wydaniu dowiadujemy siê o rozegranych w Du-
blinie mistrzostwach szeœciu narodów w biegu prze³ajowym, w którym zwyciê¿yli
Anglicy przed dru¿ynami Francji i Belgii84.

Artyku³ o sporcie lotniczym ukaza³ siê na ³amach „Siewu” w numerze 18
z 1934 r.85 We wrzeœniu 1934 r. odby³ siê Miêdzynarodowy Turniej Lotniczy
z udzia³em pilotów z Czechos³owacji, Polski, Niemiec, W³och i Wielkiej Brytanii.
Trasa zawodów liczy³a 9527 km i prowadzi³a z Warszawy przez Niemcy (Króle-
wiec, Berlin, Kolonia), Belgiê (Bruksela), Francjê (Pary¿, Pau), Hiszpaniê (Ma-
dryt, Sewilla), Afrykê (Casablanca, Algier, Tunis), W³ochy (Palermo, Neapol,
Rzym, Rimini), Jugos³awiê (Zagrzeb), Austriê (Wiedeñ), Czechos³owacjê (Praga)
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i Polskê (Katowice, Lwów, Wilno) do Warszawy. Zwyciêzc¹ zawodów zosta³ Je-
rzy Bajan, wyprzedzaj¹c P³onczyñskiego i Seidemanna (Niemcy)86.

Relacjonowano równie¿ rywalizacjê na Igrzyskach Olimpijskich (IO). Wyni-
ki IO w Amsterdamie w 1928 r. ukaza³y siê na ³amach „Wici”, m.in. wiadomoœæ
o mistrzostwie olimpijskim i rekordzie œwiata w rzucie dyskiem Haliny Konopac-
kiej87. „M³oda Wieœ” w numerze 3 – 4 z 1932 r. informowa³a o wynikach reprezen-
tacji Polski w hokeju na lodzie na IO w Lake Placid w 1932 r.88

Oprócz relacji z lekkoatletyki, pi³ki no¿nej, p³ywania, wioœlarstwa, sportu lot-
niczego, na ³amach czasopism wiejskich organizacji m³odzie¿owych ukazywa³y
siê informacje sportowe z Polski i zagranicy na temat m.in. jazdy konnej, strzelec-
twa, kolarstwa, sportu w Finlandii89. Mistrzem Polski w kolarstwie szosowym
w roku 1930 zosta³ zawodnik Akademickiego Zwi¹zku Sportowego (AZS) War-
szawa — Stefañski90. Trasê 197 km pokona³ w czasie 7 godzin 7 minut i 8 sekund.

Oprócz zagadnieñ wf i sportu, ukazywa³y siê artyku³y i prace odnosz¹ce siê do tu-
rystyki i krajoznawstwa. W numerze 5 „Siewu” z 1933 r. opublikowany zosta³ artyku³
Stanis³awa Pielsy pt. Znaczenie wycieczek krajoznawczych91. We fragmentach pracy
czytamy: „¯yje cz³owiek gdzieœ na zapad³ej wsi i czasem nie wyobra¿a sobie nawet,
jak potê¿na jest Polska, jak wiele posiada bogactw. [...] Pracê w Uniwersytecie Ludo-
wym w Szycach rozpoczêliœmy od poznania swego kraju. W pierwsz¹ niedzielê na-
szego pobytu wybraliœmy siê do ruin zamku w Korzkwi w dolinie Pr¹dnika”92.

W innej publikacji, pt. Wycieczka w Tatry, Regina Rêdziszówna opisa³a wycieczkê
w Tatry uczestniczek kursu Uniwersytetu Ludowego w Szycach93. Uczestniczki kursu
odby³y wspinaczkê m.in. na Giewont i Zawrat. „Zdobywanie szczytów, zdaniem au-
torki artyku³u, doda³o nam chêci do zwalczania trudnoœci spotykanych w ¿yciu”94.

Zagadnienia turystyki i krajoznawstwa by³y nie tylko elementem wychowaw-
czym i kszta³c¹cym, ale tak¿e uzupe³nieniem aktywnoœci fizycznej.

Na ³amach prasy wiejskich organizacji m³odzie¿owych publikowano mate-
ria³y informuj¹ce o dzia³alnoœci innych organizacji spo³ecznych, m.in. w numerze
7 – 8 „Siewu” z 1924 r. ukaza³ siê artyku³ przedstawiaj¹cy Zwi¹zek Strzelecki95.
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Zakoñczenie

Wiejskie organizacje m³odzie¿owe przyczyni³y siê do rozwoju kultury fi-
zycznej w œrodowiskach wiejskich II Rzeczypospolitej. Wœród nich nale¿y wy-
mieniæ organizacje o zasiêgu ogólnokrajowym: CZMW, CZMW „Siew”, Central-
ny Zwi¹zek M³odej Wsi, ZML i sekcjê wiejsk¹ Zwi¹zku M³odej Polski, ZMW RP
„Wici”, jak równie¿ regionalnym: MZM przy MTR, Wo³yñski ZMW, Wielkopol-
ski ZMW. W okresie miêdzywojennym nast¹pi³ wzrost liczebny cz³onków wiej-
skich organizacji m³odzie¿owych.

Wp³yw na rozwój kultury fizycznej na wsi, w tym tak¿e na dzia³alnoœæ wiej-
skich organizacji m³odzie¿owych na tym polu, mia³y uwarunkowania spo³ecz-
no-polityczne i gospodarcze II Rzeczypospolitej. W okresie miêdzywojennym
70 – 75% mieszkañców Polski mieszka³o na wsi. Stosunkowo wy¿szy odsetek lud-
noœci wiejskiej by³ w województwach po³o¿onych we wschodniej czêœci Polski:
lubelskie, nowogródzkie, poleskie, wo³yñskie, tarnopolskie (ludnoœæ wiejska sta-
nowi³a ponad 80% wszystkich mieszkañców). Mieszkañcy wsi w ogromnej wiêk-
szoœci zajmowali siê rolnictwem.

Pod wzglêdem gospodarczym i kulturalnym istnia³y ró¿nice pomiêdzy regiona-
mi Polski. Bardziej rozwiniêta kulturalnie i bardziej zamo¿na by³a zachodnia czêœæ
Polski. Pod wzglêdem kulturalnym i gospodarczym najbardziej zacofane by³y woje-
wództwa wschodnie Polski. Uwaga ta odnosi siê do innych dziedzin, m.in. stanu
obiektów i urz¹dzeñ wf i sportu, poziomu oœwiaty, warunków mieszkaniowych.

W okresie miêdzywojennym, a przede wszystkim w latach trzydziestych XX
wieku, KSMMi¯ oraz Zwi¹zek Strzelecki sta³y siê na wsi powa¿n¹ konkurencj¹
dla wiejskich organizacji m³odzie¿owych. Organizacje te, rekrutuj¹ce oko³o 70 –
80% cz³onków ze wsi, prowadzi³y aktywn¹ dzia³alnoœæ w zakresie wf i sportu oraz
innych dziedzin.

Rozwój kultury fizycznej by³ uzale¿niony od polityka w³adz II Rzeczypospoli-
tej wobec aktywnoœci fizycznej na wsi. W latach 1918 – 1926 zbudowane zosta³y
zrêby wychowania fizycznego i sportu. Dziedziny te znajdowa³y siê w kompeten-
cji Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego, Ministerstwa
Zdrowia Publicznego oraz Ministerstwa Spraw Wojskowych. Oprócz za³o¿eñ teo-
retycznych, dotycz¹cych powo³ania powiatowych i gminnych KWFiPW przez
RNWFiPW (w latach 1925 – 1926), w sensie systemowym nie rozwi¹zano proble-
mu wychowania fizycznego i sportu na wsi.

W 1927 r. utworzono PUWFiPW. Dzia³alnoœæ PUWFiPW przynios³a wiele
korzystnych zmian w odniesieniu do kultury fizycznej na wsi w okresie II Rzeczy-
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pospolitej. Przemiany te odnosi³y siê nie tylko do zagadnieñ teoretycznych, lecz
równie¿ sz³y w kierunku realizacji celów i zadañ w praktyce. Problemy kultury fi-
zycznej na wsi by³y ¿ywo dyskutowane na posiedzeniach plenarnych RNWF.
Zwracano uwagê na zró¿nicowanie programu wychowania fizycznego i sportu
w mieœcie i na wsi. Zastanawiano siê nad sprawami rozpowszechnienia i rozpropa-
gowania kultury fizycznej na wsi przez zatrudnienie kadry instruktorskiej oraz bu-
dowê obiektów i urz¹dzeñ sportowych. G³os w dyskusji nad zagadnieniami wy-
chowania fizycznego i sportu na wsi zabierali m.in. marsza³ek Józef Pi³sudski,
profesorowie Eugeniusz Piasecki i Stanis³aw Ciechanowski.

PUWFiPW realizowa³ te zadania poprzez w³asne struktury administracyjne,
g³ównie powiatowe i gminne KWFiPW. Powiatowe i gminne KWFiPW odegra³y
wa¿n¹ rolê w zakresie propagowania i upowszechniania wychowania fizycznego
i sportu na terenach wiejskich. Dzia³alnoœæ tych struktur o¿ywi³a aktywnoœæ fi-
zyczn¹ mieszkañców wsi.

CZMW, CZMW „Siew” i Centralny Zwi¹zek M³odej Wsi odegra³y znacz¹c¹
rolê w propagowaniu, popularyzacji i upowszechnianiu kultury fizycznej wœród
m³odzie¿y wiejskiej. W tych organizacjach zak³adano i prowadzono sekcje wy-
chowania fizycznego, sportu i przysposobienia wojskowego. M³odzie¿ wiejska
uczestniczy³a w kursach wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego,
bra³a udzia³ w zawodach sportowych, zdobywa³a odznaki sportowe. Na ³amach
czasopism CZMW, CZMW „Siew” i Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi („Siew”,
„Siew M³odej Wsi”) publikowano materia³y, artyku³y i doniesienia z zakresu kul-
tury fizycznej.

W dzia³alnoœci tych wiejskich organizacji na polu kultury fizycznej mo¿na
wyró¿niæ okresy, w których praca na polu kultury fizycznej by³a bardziej o¿ywio-
na, zorganizowana i prê¿na, jak równie¿ lata, które charakteryzowa³y siê mniej-
szym natê¿eniem dzia³alnoœci.

W latach 1919 – 1928 nastêpowa³ sta³y rozwój kultury fizycznej w KMW.
Dowodem tego by³o zwiêkszenie liczby KMW, prowadz¹cych sekcje wf, sportu i
pw oraz wzrost udzia³u cz³onków CZMW w kursach wf, czy te¿ w innych kursach,
w których programie wystêpowa³o wychowanie fizyczne. Ponadto w latach 1925
– 1928 nast¹pi³ postêp w zakresie struktury organizacyjnej kultury fizycznej
w CZMW. Utworzono Komisjê Wychowania Fizycznego, a nastêpnie Instrukto-
riat Wychowania Fizycznego. Z inicjatywy dzia³aczy CZMW powsta³y w latach
dwudziestych XX wieku pierwsze LKS.

W okresie nastêpnym, g³ównie w latach 1929 – 1932, kultura fizyczna by³a
doœæ powszechnie uprawiana w KMW. Sprzyja³a temu dzia³alnoœæ Komendy
G³ównej WFiPW FZMW. Potwierdza ten wniosek dzia³alnoœæ poszczególnych
wojewódzkich Zwi¹zków M³odzie¿y Wiejskiej, wchodz¹cych w sk³ad CZMW
„Siew”. ¯yczliwie do dzia³alnoœci Zwi¹zku nastawione by³y czynniki rz¹dowe.

Po 1932 r. nast¹pi³a pewna stagnacja w pracach na rzecz kultury fizycznej
CZMW „Siew”, a od listopada 1934 r. Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi. W dru-
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giej po³owie lat trzydziestych nast¹pi³o o¿ywienie dzia³alnoœci na polu aktywnoœci
fizycznej. Mo¿na jednak dostrzec po³o¿enie wiêkszego nacisku na sprawy przy-
sposobienia wojskowego.

Prace w zakresie kultury fizycznej w KMW wymienionych organizacji m³odzie-
¿y wiejskiej by³y realizowane z ró¿nym natê¿eniem. Kulturze fizycznej w dzia³alno-
œci CZMW nie s³u¿y³o rozbicie ruchu m³odowiejskiego z 1928 r. i przejœcie wielu
dzia³aczy wf i sportu do ZMW RP „Wici”. Nastêpnym elementem by³a kwestia uni-
fikacji organizacji wiejskich, w których CZMW „Siew” mia³ najwa¿niejsze znacze-
nie. Sprawy kultury fizycznej zesz³y wówczas na plan dalszy. Kolejnym elementem
by³a rywalizacja pomiêdzy wiejskimi organizacjami m³odzie¿y wiejskiej, jak te¿
rosn¹cymi w si³ê w œrodowisku wiejskim innych organizacji: Zwi¹zku Strzeleckie-
go i Katolickich Stowarzyszeñ M³odzie¿y Mêskiej i ¯eñskiej.

Spoœród zwi¹zków wojewódzkich do najaktywniejszych w zakresie prac wf ,
sportu i pw nale¿a³y: bia³ostocki, lubelski i warszawski. Nastêpnie nale¿y wymie-
niæ inne zwi¹zki: kielecki, ³ódzki, nowogródzki, poleski i wileñski.

Cz³onkowie CZMW, CZMW „Siew” i Centralnego Zwi¹zku M³odej Wsi bra-
li udzia³ we wspó³zawodnictwie m³odzie¿y wiejskiej oraz w zawodach rangi woje-
wódzkiej i ogólnopolskiej, a tak¿e reprezentowali barwy Polski, m.in. Koz³owski,
Kazimierz KuŸmicki i Edward Lukhaus.

Wœród czo³owych dzia³aczy CZMW, CZMW „Siew” i Centralnego Zwi¹zku
M³odej Wsi, oprócz Adama Mi³obêdzkiego w pracach na rzecz wychowania fi-
zycznego i sportu w poszczególnych województwach wyró¿nili siê m.in. Józef Ci-
szek (Lublin), Tadeusz Dzendzel (Lwów), Antoni Jaskólski, Stanis³aw Kuropatwa
(Pomorze), Maksymilian Ludertowicz (Bia³ystok), Zygmunt Matuszewski
(£ódŸ), Micha³ Szewczyk (Warszawa)1.

Dzia³aj¹cy w latach 1926 – 1937 ZML popularyzowa³ i prowadzi³ dzia³alnoœæ
w zakresie wychowania fizycznego, sportu oraz przysposobienia wojskowego
przede wszystkim wœród m³odzie¿y wiejskiej. Wœród 5 sekcji, które powo³ano przy
Zarz¹dzie G³ównym ZML, znalaz³a siê sekcja wychowania fizycznego i sportu. Or-
ganizowa³ kursy wychowania fizycznego. Wœród dyscyplin sportowych najbardziej
popularnymi dziedzinami by³y: gimnastyka, lekkoatletyka, strzelectwo, tenis sto-
³owy oraz zespo³owe gry sportowe. Cz³onkowie ZML uczestniczyli w próbach, któ-
rych celem by³o zdobycie POS i OS. Najaktywniej na polu kultury fizycznej dzia³a³y
ko³a ZML w województwach: bia³ostockim, kieleckim i warszawskim. W okresie
dzia³alnoœci sekcji wiejskiej ZMP (1938 – 1939) dzia³alnoœæ kó³ na polu wf i sportu
uleg³a os³abieniu. Natomiast wiêksz¹ uwagê zwrócono na sprawy pw.

ZMW RP „Wici” odegra³ wa¿n¹ rolê w zakresie upowszechniania, propago-
wania i popularyzacji wf i sportu w œrodowiskach m³odzie¿y wiejskiej w latach
1928 – 1939. Problematyka wf i sportu by³a poruszana na ka¿dym Walnym ZjeŸ-
dzie Delegatów ZMW RP „Wici”. Najwiêksz¹ aktywnoœæ na tym polu wykaza³
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w latach 1928 – 1932, g³ównie na terenie województwa warszawskiego, lubelskie-
go, ³ódzkiego i kieleckiego. Dzia³alnoœæ w obszarze aktywnoœci fizycznej uleg³a
os³abieniu po 1933 r. G³ówn¹ przyczyn¹ by³y trudnoœci finansowe oraz wiêksze
zaanga¿owanie siê dzia³aczy Zwi¹zku w sprawy polityczne i gospodarcze. Dopie-
ro pod koniec lat trzydziestych (1937 – 1939) nast¹pi³o o¿ywienie dzia³alnoœci
ZMW RP „Wici” w zakresie kultury fizycznej.

M³odzie¿ wiejska ZMW RP „Wici” bra³a udzia³ we wspó³zawodnictwie spor-
towym na szczeblu zwi¹zkowym i okrêgowym oraz w innych zawodach sporto-
wych. Najczêœciej rywalizowa³a w grach sportowych, kolarstwie, lekkoatletyce,
³ucznictwie, p³ywaniu, sportach zimowych i strzelectwie.

Osob¹, która w sposób szczególny przyczyni³a siê do rozwoju wf i sportu, by³
Florian Wardas — cz³onek Zarz¹du G³ównego, kierownik Komisji WFiPW, refe-
rent wychowania fizycznego, wyk³adowca wielu kursów wf i sportu, organizator
æwiczeñ i zawodów sportowych.

Prace w zakresie kultury fizycznej prowadzi³y regionalne zwi¹zki m³odzie¿y
wiejskiej zachowuj¹ce samodzielnoœæ organizacyjn¹. Do nich nale¿y zaliczyæ
MZM przy MTR, Wo³yñski ZMW i Wielkopolski ZMW.

MZM przy MTR odegra³ w latach 1919 – 1931 wa¿n¹ rolê w rozwijaniu i upo-
wszechnianiu wychowania fizycznego, sportu i innych form uczestnictwa w kultu-
rze fizycznej wœród m³odzie¿y wiejskiej na terenie województw: krakowskiego,
lwowskiego, stanis³awowskiego i tarnopolskiego. Na polu aktywnoœci fizycznej
jego dzia³alnoœæ nasili³a siê w II po³owie lat dwudziestych i na prze³omie lat dwu-
dziestych i trzydziestych XX wieku. Wa¿ne miejsce w rozwijaniu aktywnoœci fi-
zycznej wœród m³odzie¿y wiejskiej stanowi³o przysposobienie wojskowe.

Na terenie województwa wo³yñskiego dzia³alnoœæ w obszarze kultury fizycz-
nej wœród m³odzie¿y wiejskiej prowadzi³ Wo³yñski ZMW, natomiast na terenie
województwa poznañskiego — Wielkopolski ZMW. Z inicjatywy Zwi¹zków or-
ganizowano kursy, w których programie by³y zajêcia wychowania fizycznego
i sportu, tworzono sekcje wf i sportu przy KMW oraz zawody sportowe i zajêcia
rekreacyjne. Warto nadmieniæ, i¿ w pracach Wo³yñskiego ZMW bra³a udzia³
m³odzie¿ polska, ukraiñska oraz innych narodowoœci.

Spoœród wiejskich organizacji m³odzie¿owych najwiêkszy wk³ad w rozwój
kultury fizycznej w okresie II Rzeczypospolitej wnios³y Centralne Zwi¹zki
M³odzie¿y Wiejskiej — CZMW, CZMW „Siew”, Centralny Zwi¹zek M³odej Wsi.
Oprócz tych organizacji, du¿y udzia³ w upowszechnianiu aktywnoœci fizycznej
mia³y inne zwi¹zki, jak ZMW RP „Wici” i ZML. Organizacje m³odzie¿y wiejskiej
o zasiêgu regionalnym — MZM przy MTR, WZMW, Wlkp.ZMW — rozwija³y
wychowanie fizyczne i sport na tych obszarach II Rzeczypospolitej, gdzie udzia³
zwi¹zków o charakterze ogólnopolskim nie by³ tak silny.

W propagowaniu i upowszechnianiu kultury fizycznej na wsi istotn¹ rolê ode-
gra³y czasopisma wiejskich organizacji m³odzie¿owych, m.in. „Dru¿yna”, „M³oda
Polska”, „M³oda Wieœ” (wydawana w £ucku), „M³oda Wieœ” (wydawana w War-
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szawie), „Nasza Dru¿yna”, „Siew”, „Siew M³odej Wsi”, „Wici”. Na ³amach prasy
wiejskich organizacji m³odzie¿owych ukazywa³y siê artyku³y, komunikaty i do-
niesienia na temat roli i znaczenia wf i sportu, materia³y przedstawiaj¹ce poszcze-
gólne dzia³y wf i sportu, informacje z zakresu wspó³zawodnictwa sportowego
w kraju i na œwiecie. Ponadto poszczególne czasopisma — bêd¹ce organami pra-
sowymi wiejskich organizacji m³odzie¿owych — publikowa³y artyku³y i komuni-
katy na temat dzia³alnoœci organizacji w zakresie wf i sportu, m.in. informacje
o prowadzonych kursach wf i sportu, organizowaniu sekcji wf i sportu, organizo-
waniu i przeprowadzaniu zawodów sportowych, zdobywaniu odznak sportowych.
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Kostopol 42, 157, 158, 160;
Koœcian 8, 36, 92, 119, 133, 165 – 168;
Koœciewicze 117;
Kowale Pañskie 121;
Kowel 42, 158;
Kozienice 58;
Koz³ów 26;
Koz³ówka 17, 20;
Kórnik 168;
Kraków 7 – 9, 11, 12, 15, 18, 30, 32, 38, 40,

44, 47, 53, 86, 88, 114, 115, 140, 146,
147, 150, 152 – 154, 161;

Krasienin 19, 79, 98;
Krasno³êka 141;
Krasnystaw 70, 88;
Krerów 168;
Krêpce 81, 94;
Krê¿na 125;
Krobanów 140;
Krosno 116;
Kroœniewice 121;
Krotoszyn 141;
Królewiec 179;
Kruhel 91;
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Kruszynek 19;
Krzczonowice 110;
Krzczonów 106;
Krzemieniec 41, 42, 157 – 159;
Krzy¿ew 20;
Ksiê¿omiesze 79, 81;
Kurdwanów 153 – 155;
Kurn¹dz 108;
Kurów 80, 98;
Kutno 24, 83, 94, 118;
Kwapniki 153;

Lake Placid 180;
Laski 95;
Lemieszowiec 96;
Lenartowice 169;
Leszno 7, 8, 27, 166;
Libertów 156;
Lida 103;
Likc 125;
Limanowa 32;
Lipniki 160;
Lipno 24, 36;
Lisków 20;
Lubaczów 155;
Lubañ 133, 143;
Lubartów 79, 86, 88, 97, 98;
Lublin 7, 8, 26, 30, 58, 66, 68 – 71, 73, 77,

79 – 81, 86 – 88, 92, 94, 97, 98, 101,
102, 106, 108, 130, 183;

Lubocza 153;
Luboml 42, 158;
Lutogniew 141;
Luzinów 104;
Lwów 31, 71, 86, 136, 150, 161, 180, 183;

£abuñki 88;
£ajsk 121;
£añcut 38, 112, 147, 155;
£ask 57;
£¹czna 118;
£ekwia 166;
£êczna 95;
£êkawa 63;
£omianki 110;
£opuszno 118;

£owicz 24, 73, 118, 138, 142, 176;
£ódŸ 7, 8, 24, 26, 30, 47, 56, 57, 61, 71, 79,

83, 86, 87, 90, 102, 110, 123, 183;
£uck 9, 28 – 31, 40 – 43, 111, 156 – 161,

184;
£uków 97;

Machnacz 139;
Madryt 179;
Majków Du¿y 120;
Maków Podhalañski 153;
Malcanów 121;
Ma³e Czarnochowice 154;
Ma³ogoszcz 118;
Marcjanów 121;
Marianów 121;
Marki 99;
Me³gwia 80, 94, 95;
Me³pin 166;
Mêdrzechów 120;
Micha³ów 120, 121;
Micha³ówka 159;
Mickuny 96;
Miechów 133, 140;
Mieczys³awów 20;
Miedziana Góra 118;
Mielec 148, 153, 155;
Mierzynek 122;
Miêdzychód 122;
Miêdzylesie 44, 169;
Miêtne 140;
Mikuszów 166;
Milanów 20, 76, 77, 79 – 81;
Miluszów 166;
Miñsk Mazowiecki 24;
Miros³awice 20;
M³awa 24;
Mniów 118;
Mogilno 92, 109;
Mokre 88;
Mokrzec 122;
Moszczenica 64;
Moœcice 115;
Moœciska k. Pszczyny 116, 121;
Muchocin 122;
Murzynowo Leœne 166;
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Myœlenice 153;

Nadarzyn 78;
Na³êczów 20, 134;
Neapol 179;
Nekla 64;
NiedŸwiedzice 122;
Niepo³omice 148;
Nieszawa 36;
Niet¹¿kowo 133;
Niezdów 141;
Niwa Babicka 76;
Nowogródek 71, 87, 104, 109;
Nowy S¹cz 32, 147;

Oborniki 36, 92, 109;
Och³apów 161;
Ochódno 133;
Odolanów 113, 166;
Ojców 156;
Olchowice 117;
Oleksin 117, 121;
Oleksów 140;
Olesk 160;
O³tarzew 140;
Opatkowice 153, 154;
Opatów 55;
Opoczno 103;
Orawica 159;
Orszymów 24;
Osieck 140, 141;
Osjaków 61, 64;
Osmolin 140;
Ossowiec 138;
Ostojów 133, 140;
Ostro³êka 123;
Ostromeczew 78;
Ostrów 138;
Ostrów Mazowiecka 71;
Ostrów Wielkopolski 71, 166, 167;
Oszów 137;
Oœwiêcim 153;
Otorów 166;

Pajêczno 63;
Palermo 179;

Pantalowice 155;
Papie¿e 120;
Parczew 20;
Parole 78;
Pary¿ 179;
Pau 179;
Paw³osiów 153;
Paw³ów 166;
Petersburg 21;
Piaski 142;
Piechanin 166, 167;
Pieczuki 80;
Piekoszów 118;
Pierzchno 166;
Pikutkowo 143;
Pikutków 139;
Pilzno 153;
Piñczów 55;
Piñsk 96, 97;
Piotrków Trybunalski 8, 56, 57, 61 – 64, 79,

98, 103, 108, 117, 122, 125;
Piotrów 125;
Pleszew 36;
Pleszów 154, 155;
P³ochocin 78, 137 – 140, 142;
P³ock 24, 86;
P³onki 80;
P³oñsk 24, 118;
Pniówek 121;
Popów 20;
Poznañ 6, 8, 9, 15, 16, 28, 30 – 32, 44, 45,

48, 64, 71, 78, 86, 92, 94, 104, 107,
112, 116, 127, 130, 163, 164, 166 –
169;

Praga 99;
Praga (stolica Czechos³owacji w okresie

miêdzywojennym) 170, 179;
Prusim 122;
Przec³aw 166;
Przemyœl 55, 117, 147, 151 – 153;
Przeworsk 146, 155;
Przykona 109;
Pszczelin 19, 135, 141, 142;
Pud³a 141;
Pu³awy 75, 79, 80, 88, 96 – 98, 108, 134;
Pu³tusk 118;



233

Pustelnik 99;
Pustkowie Jackowskie 110;
Pysz¹ca 166;

Raciechowice 147;
Rac³awice 136;
Radczyn 109;
Radgoszcz 122;
Radom 179;
Radomsko 57, 60, 69, 79, 92;
Radoñ 138;
Radzewo 166;
Radzice 103;
Radziêcin 141;
Radzymin 69, 94;
Radzyñ 79, 88;
Rakszawa 113;
Ralewice 141;
Raszków 122;
Rawa Mazowiecka 113, 118;
Rawicz 36, 166;
R¹bczyn 166;
Rembertów 7;
Retkinia 78, 141, 144;
Rêczno 63, 64, 91;
Rimini 179;
Rogalin 168;
Rogozin 24;
RogoŸno 155;
Rogów 125;
Rokosowa 165;
Ropczyce 32;
Rossosza 76;
RoŸbitka 122;
Rozprza 60, 63, 64;
Ro¿nica 133;
Równe 40 – 42, 156 – 158;
Ró¿yn 159, 161;
Rubie¿ewicze 120;
Ruda 117;
Rudka 120;
Rydzyna 168;
Ryki 76, 125, 133, 140;
Rypin 36, 118;
Rzejowice 63;
Rzeszów 8, 15, 19, 154;

Rzym 179;

Samsonów 118;
Sandomierz 55;
Sarny 41, 42, 76, 78, 158, 161;
Sewilla 179;
Sidzina 153, 154;
Siedlce 88;
Sielc 159, 160;
Siemkowice 64;
Sienkiewicze 97;
Sieradz 8, 57, 103, 140;
Sieraków 116;
Sierpc 86;
Silnica 108;
Skaradka 78;
Skawina 155;
Skierniewice 117;
Skole 88, 149;
Skomlin 64;
Skorzeszyce 118;
Skotniki 153, 154;
Skrzydlew 122;
Skrzynno 59;
S³owik 133;
S³ugocice 21;
S³upca 83;
S³upia 165, 167;
Smolanka 96;
Smulsk 109;
Sobieszyn 76, 77, 176;
Sochaczew 109, 118;
Soko³ów 88, 139, 143;
Soko³ówek 19, 132, 139, 141, 142;
Soœnie 122;
Spa³a 78, 79, 98, 122, 137, 155;
Srock 63;
Srocko Wielkie 165;
Stanis³awów 30, 103;
Stara Wieœ 78;
Stary Brzeœæ 96, 139;
Staszów 55;
Stê¿yca 76, 133, 140;
Stoczek £ukowski 133;
Stopnica 55;
Studzianki 141;
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Studzieniec 142;
Suchcice 63;
Suchoczas 140, 141;
Suchodó³ 116;
Sulejów 63, 64, 88, 116, 117, 149;
Sulejówek 122;
Sulmierzyce 122;
Swoszowice 153;
Sycew 99;
Szamotu³y 36;
Szczytno 80, 81;
Szubin 36;
Szubków 176;
Szyce 152, 176, 180;
Szyd³ów 63, 64, 120;
Szymanowice 142;

Œmigiel 166;
Œmig³owice 139;
Œmig³ów 139;
Œmi³owice 139;
Œniaty 166;
Œnieszków 160;
Œrem 36, 166, 168, 169;
Œroda Wielkopolska 8, 36, 64, 166, 168;
Œwiniec 166;

Tarnopol 30;
Tarnów 7, 8, 115, 153;
Tokary 121;
Toruñ 86;
Trêbaczów 94;
Troœcianiec 161;
Trzeszczany 80;
Tumlin 118;
Tunis 179;
Turek 57, 107;
Turów 119;
Turzów 106;

Ubieszyn 153;
Uchanie 60, 80;
Udrycze 88;
Ujkowice 153;
U³ê¿e 76;
Umó³tów 164, 166, 168;

Wadlew 63, 64;
Warszawa 5 – 7, 9, 11, 12, 14 – 16, 18, 19,

21 – 37, 44, 45, 47, 49, 50 – 55, 60, 64,
67 – 69, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 82, 83,
86 – 88, 92, 93, 98, 100, 101, 104, 110
– 126, 128, 131, 133, 152, 155, 161,
171 – 175, 177 – 180, 183 – 185;

Warszawice 133;
W¹growiec 36, 166, 168;
Wêgrów 88;
Wi¹zowna 121;
Wichertów 109;
Wide³ki 118;
WidŸgowo 121;
Wiedeñ 179;
Wielgom³yny 60;
Wieliczka 153, 161;
Wieluñ 57 – 61, 64, 119;
Wierzbie 88;
Wierzchowiska 94, 119;
Wilno 30, 31, 70, 73, 79, 80, 87, 94, 98, 99,

117, 180;
Wiœniowiec 161;
Witaniów 94;
Witki 137, 138;
W³oc³awek 36, 118, 139;
W³odawa 83, 88, 96, 97, 99;
W³odzimierz 42, 157, 158;
Wochyñ 95;
Wola 155;
Wola Kamocka 120;
Wola Krzysztoporska 64;
Wola Przew³ocka 77;
Wola Rakowa 97;
Wola Rembkowska 141;
Wolbórz 63, 64, 122;
Wolica 78;
WoŸniki 24;
Wólka Folwark 143;
Wólka M³awska 20;
Wólka Przekory 143;
Wólka Wieprzecka 88;
Wroc³aw 11, 47 – 49, 60;
Wrz¹ca 120;
Wrzeœnia 166;
Wtórek 166, 167;
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Wyci¹¿a 153;
Wyrowce 118;
Wyrzeka 165, 168;

Zacisze 97, 99;
Zadziel 148;
Zagnañsk 118;
Zagrzeb 179;
Zakopane 140, 161;
Zalesie 160;
Zaleszany 153;
Zamoœæ 88, 97, 98;
Zapole 91;
Zarêby 141;
Zarównie 155;
Zatomie 122;
Zawada 110;
Z¹bki 121;
Zberezka 110;
Zbrudzew 145;

Zdo³bunów 42, 152, 157, 158;
Zdrowa 110;
Zduñska Wola 132, 140;
Zduny 140;
Zegrze 121;
Zelwa 117;
Zielonki 153, 154;
Zimnowoda 142;
Zió³ków 94;
Z³otniki 118, 153;
Zwoleñ 58;

¯abokliki 140;
¯elechów 125;
¯nin 36, 167;
¯urawiczki 138;
¯urawica 88;
¯ytno 63;
¯ywiec 32;



Wykaz skrótów

APCz — Archiwum Pañstwowe w Czêstochowie
AAP — Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
AGG — Akta Gminy Gorzkowice
AGR — Akta Gminy Rozprza
APK — Archiwum Pañstwowe w Kielcach
APL — Archiwum Pañstwowe w Lublinie
APLesz. — Archiwum Pañstwowe w Lesznie
AP£OS — Archiwum Pañstwowe w £odzi, oddzia³ w Sieradzu
APPT — Archiwum Pañstwowe w Piotrkowie Trybunalskim
APP — Archiwum Pañstwowe w Poznaniu
AZHRL — Archiwum Zak³adu Historii Ruchu Ludowego przy Pol-

skim Stronnictwie Ludowym w Warszawie
AZS — Akademicki Zwi¹zek Sportowy
CAW — Centralne Archiwum Wojskowe
CIWF — Centralny Instytut Wychowania Fizycznego
CSWGiS — Centralna Szko³a Wojskowa Gimnastyki i Sportów
CTR — Centralne Towarzystwo Rolnicze
CZKR — Centralny Zwi¹zek Kó³ek Rolniczych
CZMW — Centralny Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej
CZMW „Siew” — Centralny Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej „Siew”
DOK — Dowództwo Okrêgu Korpusu
FZMW — Federacja Zwi¹zków M³odzie¿y Wiejskiej
GKWFiPW — Gminny Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposo-

bienia Wojskowego
IO — Igrzyska Olimpijskie
KMW — Ko³o M³odzie¿y Wiejskiej
KOP — Korpus Ochrony Pogranicza
KSMM — Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Mêskiej
KSMMi¯ — Katolickie Stowarzyszenia M³odzie¿y Mêskiej i ¯eñskiej
KWFiPW — Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Woj-

skowego
LKS — Ludowy Klub Sportowy
LRM — Ludowy Ruch M³odzie¿owy przedwojenny przed 1939 r.
MSWew. — Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
MWRiOP — Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicz-

nego
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MTR — Ma³opolskie Towarzystwo Rolnicze
MZM — Ma³opolski Zwi¹zek M³odzie¿y
MZML — Ma³opolski Zwi¹zek M³odzie¿y Ludowej
OS — Odznaka Strzelecka
OZKR — Okrêgowy Zwi¹zek Kó³ek Rolniczych
OZMW — Okrêgowy Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej
PKWFiPW — Powiatowy Komitet Wychowania Fizycznego i Przyspo-

sobienia Wojskowego
PKWFiPWH — Powiatowy Komitet Wychowania Fizycznego i Przyspo-

sobienia Wojskowego w Hrubieszowie
PKWFiPWW — Powiatowy Komitet Wychowania Fizycznego i Przyspo-

sobienia Wojskowego w Wieluniu
POS — Pañstwowa Odznaka Sportowa
PSL „Piast” — Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
PSL „Wyzwolenie” — Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”
PUWFiPW — Pañstwowy Urz¹d Wychowania Fizycznego i Przysposo-

bienia Wojskowego
PZMW — Powiatowy Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej
RdSWFiKC — Rada do Spraw Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej
RNWF — Rada Naukowa Wychowania Fizycznego
RNWFiPW — Rada Naukowa Wychowania Fizycznego i Przysposobie-

nia Wojskowego
SPCz — Starostwo Powiatowe w Czêstochowie
SPG — Starostwo Powiatowe w Gostyniu
SPK — Starostwo Powiatowe w Kielcach
SPKoœ. — Starostwo Powiatowe Koœcian
SPP — Starostwo Powiatowe Piotrkowskie
SPŒW — Starostwo Powiatowe w Œrodzie Wielkopolskiej
SZMW — S³owiañski Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej
ŒWFiPW — Œwiêto Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Woj-

skowego
TCL — Towarzystwo Czytelni Ludowych
TG „Sokó³” — Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”
TSK — Towarzystwo Stra¿y Kresowej
TSL — Towarzystwo Szko³y Ludowej
TUR — Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych
UWL — Urz¹d Wojewódzki Lubelski
UWP — Urz¹d Wojewódzki Poznañski
WKS — Wojskowy Klub Sportowy
WFiPW — Wychowanie Fizyczne i Przysposobienie Wojskowe
WKWFiPW — Wojewódzki Komitet Wychowania Fizycznego i Przy-

sposobienia Wojskowego

237



Wlkp.ZMW — Wielkopolski Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej
WPPT — Wydzia³ Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim
WUL — Wiejski Uniwersytet Ludowy
WZMW — Wo³yñski Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej
ZML — Zwi¹zek M³odzie¿y Ludowej
ZMP — Zwi¹zek M³odej Polski
ZMW — Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej
ZMW RP „Wici” — Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej

„Wici”
ZPZS — Zwi¹zek Polskich Zwi¹zków Sportowych
ZZMWiL — Zjednoczenie Zwi¹zków M³odzie¿y Wiejskiej i Ludowej



Physical Culture in Activities of Peasant Youth
Organisations of the Second Republic

Summary

Peasant youth organisation contributed considerably to development of physi-
cal culture in the rural environment of the Second Republic. They included such
nationwide organisations as: Central Union of Peasant Youth, Central Peasant
Youth Union “Siew”, Central Union of Young Village, People’s Youth Union and
the peasant section of Young Poland Union, Peasant Youth Union of the Republic
of Poland “Wici” as well as regional organisations, such as: Little Poland Youth
Union associated with Little Poland Farming Association, Volhynian Union of
Peasant Youth, Little Poland Union of Peasant Youth.

Development of physical culture depended on the policy of the state authori-
ties of the Second Republic concerning physical activity in rural areas. The foun-
dations of physical education and sports were laid in the years 1918 – 1926. The is-
sue was assigned to the Ministry of Religious Creeds and Public Education, the
Ministry of Public Health and the Ministry of Military Affairs. Apart from theore-
tical assumptions concerning organisation of District and Community Committees
for Physical Education (in the years 1925 – 26), the problem of physical education
and sports in rural areas remained unsolved in terms of introducing a national wor-
king system.

The State Office for Physical Education and Military Training was established
in 1927. Activities undertaken by the Office initiated many positive changes in ge-
neral attitude towards physical culture in rural areas of the Second Republic. Not
only did the changes involve theoretical issues, but they also involved practical in-
troduction of fixed targets and tasks into life. The issues of physical culture were
vividly discussed during plenary meetings of the Scientific Council for Physical
Education.

Peasant youth organisations played an important role in propagating and po-
pularising physical culture among peasant youth. The organisation founded and
ran physical education, sports and cadet corps groups. Young people from rural
areas attended courses in physical education and military training. They participa-
ted in regional and national sports competitions for peasant youth. They also repre-
sented Poland in international sports events. The most popular sports disciplines
were: gymnastics, light athletics, table tennis and team games. Young people from
rural areas competed to wing sports badges.

Among the organisations for peasant youth, it was the Central Unions of Pea-
sant Youth — Central Union of Peasant Youth, Central Peasant Youth Union
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“Siew” and Central Union of Young Village that contributed the most to deve-
lopment of physical culture in the Second Republic. Apart from them, other
unions, such as Peasant Youth Union of the Republic of Poland “Wici” and Peo-
ple’s Youth Union contributed much to popularising physical activity. Regional
peasant youth organisations, such as — Little Poland Youth Union associated with
Little Poland Farming Association, Volhynian Union of Peasant Youth and Little
Poland Union of Peasant Youth developed physical education and sports in those
areas of the Second Republic where the national unions were not widely represen-
ted.

An important role in propagating and popularising physical culture in rural
areas was played by periodicals published by peasant youth organisations. They
published articles, notices and reports on the importance and role of physical edu-
cation and sports and news on sports competitions at home and abroad. Periodicals
that were press organs of individual peasant youth organisations publishes articles
and reports about activities undertaken by the parent-organisation aimed at popula-
rising physical education and sports. They provided information about courses in
physical education and sports, about organisation of sections of physical education
and sports, sports competitions and events and on ways to win sports badges.
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Körperkultur in der Tätigkeit der ländlichen
Jugendorganisationen der II. Republik Polen

Zusammenfassung

Die ländlichen Jugendorganisationen trugen in den Dorfkreisen der II. Repub-
lik Polen zu der Entwicklung der Körperkultur wesentlich bei. Unter ihnen sollten
folgende Organisationen mit gesamtstaatlicher Reichweite erwähnt werden:
Hauptverband der Landesjugend, Hauptverband der Landesjugend „Siew”,
Hauptverband des Jungen Landes, Verband der Landesjugend sowie die Landab-
teilung des Verbandes Junges Polen, Verband der Landesjugend der Republik Po-
len „Wici”. Zu den Organisationen mit regionaler Reichweite können folgende
Verbände gezählt werden: Kleinpolnischer Jugendverband bei der Kleinpolni-
schen Landwirtschaftsgesellschaft, Wolynischer Verband der Landesjugend,
Großpolnischer Verband der Landesjugend.

Die Entwicklung der Körperkultur hing von der Politik der Führungsorgane
der II. Republik Polen hinsichtlich der körperlichen Aktivität auf dem Lande ab. In
den Jahren 1918 – 1926 wurden die Grundlagen für die Körperkultur und Sport ge-
schaffen. Diese Bereiche befanden sich in der Zuständigkeit des Ministeriums für
Konfessionen und Volksaufklärung, des Ministeriums für Gesundheit sowie des
Ministeriums für Militärangelegenheiten. Außer den theoretischen Grundkonzep-
tionen, welche die Errichtung der Landkreis- und Gemeindeausschüsse für Kör-
perkultur und Vormilitärische Ausbildung (in den Jahren 1925 – 1926) betrafen,
konnte das Problem der Körperkultur und des Sports auf dem Lande strukturell
nicht gelöst werden.

Im Jahre 1927 wurde das Staatsamt für Leibeserziehung und Vormilitärische
Ausbildung gegründet. Die Tätigkeit des Staatsamtes für Leibeserziehung und der
Vormilitärischen Ausbildung brachte zahlreiche nützliche Veränderungen für die
Körperkultur auf dem Lande im Zeitraum der II. Republik Polen mit sich. Diese
Veränderungen bezogen sich nicht nur auf theoretische Grundkonzeptionen, son-
dern betrafen ebenfalls die praktische Verwirklichung der Ziele und Aufgaben.
Die Probleme der Körperkultur auf dem Lande wurden während der Plenarsitzun-
gen des Wissenschaftsrates für Leibeserziehung heftigst diskutiert.

Die ländlichen Jugendorganisationen spielten bei der Verbreitung, Populari-
sierung und Verallgemeinerung der Körperkultur unter der Landesjugend eine be-
deutende Rolle. In diesen Organisationen wurden Abteilungen für Leibeserzie-
hung, Sport und Vormilitärische Ausbildung gegründet und geführt. Die Landes-
jugend nahm an Kursen für Leibeserziehung und Vormilitärische Ausbildung teil.
Sie beteiligte sich ebenfalls an sportlichen Wettbewerben für die Landesjugend so-
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wie an den Woiwodschaftswettkämpfen und Landeswettkämpfen und vertrat die
polnischen Landesfarben. Zu den populärsten Sportdisziplinen gehörten: Turnen,
Leichtathletik, Schießsport, Tischtennis sowie Mannschaftssportarten. Sie errang
zahlreiche Sportabzeichen.

Unter den ländlichen Jugendorganisationen leisteten die Hauptverbände der
Landesjugend den bedeutendsten Beitrag für die Entwicklung der Körperkultur in
der II. Republik Polen — Hauptverband der Landesjugend, Hauptverband der
Landesjugend „Siew”, Hauptverband des Jungen Landes. Außer diesen Organisa-
tionen spielten auch andere Verbände eine große Rolle bei der Verbreitung der
körperlichen Aktivität, wie zum Beispiel der Verband der Landesjugend der II.
Republik Polen „Wici” sowie der Verband der Landesjugend. Die ländlichen Ju-
gendorganisationen mit regionaler Reichweite — Kleinpolnischer Jugendverband
bei der Kleinpolnischen Landwirtschaftsgesellschaft, Wolynischer Verband der
Landesjugend, Großpolnischer Verband der Landesjugend — entwickelten die
Körperkultur und den Sport in den Regionen der II. Republik Polen, wo der Anteil
der gesamtstaatlichen Verbände nicht so stark war.

In der Popularisierung und Verbreitung der Körperkultur auf dem Lande
spielten Zeitschriften der ländlichen Jugendorganisationen eine wesentliche Rolle.
In der Presse der ländlichen Jugendorganisationen erschienen Artikel, Berichte
und Meldungen über die Rolle und Bedeutung der Körperkultur und des Sports,
Fakten über einzelne Bereiche der Leibeserziehung und des Sports, Informationen
über sportlichen Wettbewerb im Inland und Ausland. Überdies veröffentlichen
einzelne Zeitschriften, die die Presseorgane der ländlichen Jugendorganisationen
verkörperten, Artikel und Meldungen über die Tätigkeit der Organisation im Be-
reich der Körperkultur und des Sports, u. a. handelte es sich dabei um Informatio-
nen über geführte Leibeserziehungskurse und Sportkurse, Informationen über das
Organisieren der Abteilung für Leibeserziehung und Sport, Informationen über
das Organisieren und Durchführen von Sportwettbewerben und über das Erringen
von Sportabzeichen.
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