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Temat jest w podr. str. 196-199 , proszę go przeczytać, notatkę przepisać lub wydrukować i wkleić 

do zeszytu.  

 

Temat : Wojsko, prawo i szkolnictwo w pierwszych latach niepodległości Polski. 

 

1. Wojsko. 

W czasach zaborów i I wojny światowej Polacy byli zmuszeni służyć w armiach 

zaborców. Wraz z odzyskaniem niepodległości przed władzami państwa polskiego 

stanęły nowe zadania. Jednym z nich było utworzenie jednolitego wojska polskiego.  

Ważną rolę mieli odegrać tu legioniści i żołnierze z innych formacji wojskowych. 

Już w roku 1918 utworzono Wojsko Polskie. Trudna sytuacja naszego kraju 

spowodowana walkami o granice sprawiła, że liczbę żołnierzy należało zwiększać. 

Temu celowi służyło ogłoszenie obowiązku o poborze do wojska mężczyzn w 

wieku18-23 lat. W okresie międzywojennym tych, co nosili mundur wojskowy   

otaczano szacunkiem i uznaniem społecznym. 

2. Prawo podstawą funkcjonowania państwa 

W okresie 123 lat niewoli Polacy podlegali różnym prawom. Po odzyskaniu 

niepodległości przyzwyczajenie Polaków do tych zasad prawnych pozostało. Dla 

dobra Polski tę sytuację należało zmienić. 

Jedynym wyjściem było wprowadzenie jednolitego prawa. Zadaniem tym zajęli się 

prawnicy skupieni wokół specjalnej komisji. Owocem ich pracy był kodeks karny z 

1932 roku. Jak na tamte czasy był to dokument nowoczesny. 

 

3. Sytuacja szkolnictwa w 20- leciu międzywojennym. 

 

Wielu dorosłych Polaków po czasach zaborów nie umiało, ani czytać, ani pisać. 

Zaborcom nie zależało na tworzeniu szkół. Poziom nauczania w nich był bardzo 

zróżnicowany. W roku 1919 Naczelnik Państwa J. Piłsudski wprowadził obowiązek 

szkolny dla uczniów od 7 – 14 roku życia. W tym niełatwym czasie nie udało się 

zwalczyć szybko analfabetyzmu. Był to proces rozciągnięty na kolejne lata. Tylko 

nieliczni uczniowie kontynuowali naukę w szkole średniej, nie wspominając już o 

studiowaniu. Kształcenie własnych dzieci przerastało możliwości finansowe 

większości rodzin. Niektóre dzieci kończyły zaledwie kilka klas szkoły powszechnej, a 

były i takie, których w ogóle do szkoły nie posłano. 

 

Uwagi.  
Pomimo piętrzących się trudności Polacy starali się je rozwiązywać. Była to dla całego 

społeczeństwa lekcja patriotyzmu społecznego. Nie narzekali, ale starali się Polskę zmieniać ku 

lepszemu. Działali wspólnie rozumiejąc potrzebę scalania Ojczyzny. 

 

 

 

 


