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1. Inleiding

Het militair onderwijs in Polen valt onder de verantwoordelijkheid

van de Inspectie Opleidingen van het Ministerie van Defensie, en

wordt gegeven aan een aantal militaire onderwijsinstellingen, dat

we kunnen onderverdelen in:

- militaire academies,

- hogere officiersscholen,

- vaandrigscholen,

- beroepsonderofficiersscholen.

De rang "vaandrig" is nauwelijks te vergelijken met een rang Mj

onze strijdkrachten, en zeker niet met die van onze vaandrig.

Qua status is hij te vergelijken met de onderluitenant van het

voormalige KNIL.

Functioneel is het de specialist, belast met de leiding bij het

gebruik en het onderhoud van technisch geavanceerd materieel,

waardoor de continuïteit van vakbekwaam personeel gewaarborgd

wordt.

In de categorie van de vaandrigs zijn vijf verschillende rangent

- jongste vaandrig,

- vaandrig,

- oudste vaandrig,

- stafvaandrig,

- oudste stafvaandrig.

2. Militaire academies

a. ASG : Akademia Stabu Generalnego

(Generale Staf Academie)

Erenaam: "Leger-generaal Karol Swierczewski"

Garnizoen: REMBERTOW

Opleiding voor stafofficieren en hogere commandanten

Studietijd: 3 jaar

Titel voor afgestudeerden: "staf officier"
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b. WAP : Wojskowa Akademia Polityczna

(Militair Politieke Academie)

Erenaam: "Feliks Dzierzynski"

Garnizoen: WARSZAWA

Opleiding voor officieren ter voorbereiding op een

hogere politieke functie

Studietijd: voor de politiek pedagogische- en poli-

tiek historische faculteit 4 jaar, voor de militair

economische faculteit 3 jaar

Titel voor afgestudeerden: "magister"

Studierichtingen: - politiek pedagogisch

- politiek historisch

- militair economisch

c. WAT : Wojskova Akademia Techniczna

(Militair Technische Academie)

Erenaam: "Jaroslaw Dabrowski"

Garnizoen: WARSZAWA

Opleiding voor officieren bestemd voor technische

functies bij eenheden, onderzoekcentra en militaire

onderwijsinstellingen

Studietijd: 5 jaar

Titel en rang na 4 jaar: resp. "ingenieur" en It

Titel voor afgestudeerden: "ingenieur-magister"

Studierichtingen: - electrotechniek

- werktuigbouw

- electromechanica

- cybernetica

- technische natuurkunde en chemie

- militaire bouwkunde en geodesie

d. WAM : Wojskowa Akademia Medyczna

(Militair Geneeskundige Academie)

Erenaam: "Divgen prof.dr. Boreslaw Szarecki"

Garnizoen:
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Opleiding voor artsen, tandartsen en apothekers

Studietijd: voor artsen 6 jaar voor apothekers en

tandartsen 5 jaar.

Titel en rang voor afgestudeerden: resp "arts" en It

e. ,'WSMW : Wyfsza Szkô a Marynarky Wojenni

(Hogere school voor de Marine)

Erenaam "Helden van de Westerplatte"

Garnizoen: GDYNIA

Deze school heeft ondanks haar naam "Hogere School",

het niveau van academie.

Het is de enige school voor de opleiding van Marine-

officieren.

3« Toelatingseisen militaire academies;

Aan de ASG en WAP worden alleen beroepsofficieren toegelaten.

Aan de WAT en WAM worden burgers en militairen toegelaten.

Voor de beroepsmilitairen gelden de volgende eisen:

- diploma middelbare school

- goede psychische en fysieke gezondheid

- goede politieke en morele eigenschappen

- positieve dienstopvatting

- het toelatingsexamen met goed gevolg doorstaan.

Voor burgers en dienstplichtigen gelden de volgende eisen:

- Pools staatsburger

- diploma middelbare school

- goede psychische en fysieke gezondheid

- goede politieke en morele eigenschappen

- leeftijd 17-24 jaar (WAM 17-21 jaar)

- het toelatingsexamen met goed gevolg doorstaan.

T.a.v. diensttijd en functievervulling gelden de volgende eisen:

- ASG: minstens 6 gaar officier, waarvan J jaar als compagnies-

commandant .

- WAP: minstens 3 jaar officier, waarvan minstens 1 jaar als

plv bataljonscommandant voor politieke aangelegenheden of

compagniescommandant.
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- WAT: minstens.2 jaar officier of, indien geen officier, 5 jaar

praktijkervaring in een functie die overeenkomt met de voorgenomen

studierichting.

b. WSOWP(anc):

4. Hogere officiersscholen

a. WSOW (mech) : Wyésza Szkô a Oficerska Wojsk Zmechanizowanych

(Hogere Officiersschool voor Gemechaniseerde

Troepen)

Erenaam: "Tadeusz Kosciuszko"

Garnizoen: WROCLAW

Opleiding voor officieren der gemechaniseerde

troepen, grenstroepen en binnenlandse veiligheids-

troepen

De opleiding bevat o.m. parachute springen en rij-

lessen op de verschillende vrachtwagens en gepant-

serde transportvoertuigen

Wyésza Szkô a Oficerska Wo^sk Pancernych

(Hogere Officiersschool voor Tanktroepen)

Erenaam: "Stefan Czarniecki"

Garnizoen: POZNAN

Opleiding voor officieren der tanktroepen.

De opleiding bevat o.m. "duiken" en rijlessen op

tanks en gepantserde voertuigen

Wyisza Szkô a Oficerska Wojsk Eakietowych i

Artylerii

(Hogere Officiersschool voor Raket- en Artillerie-

troepen)

Erenaam: "Jozef BEM"

Garnizoen: TORUN

Opleiding voor commandanten van eenheden der raket-,

veldartillerie- en artilleriemeettroepen

Wyfsza Skô a Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej

(Hogere Officiersschool voor Luchtdoelartillerie-

troepen)

c. WSOWRiA:

d. WSOWOPL:

COHFIBEUTIEEL
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e. VSO¥l(nz)

f. WSOW7Ï(acz)

g. WSOVCH(em)

h. WOSS

Erenaam: "Luitenant Mieczyslaw Kalinowski"

Garnizoen: KOSZALIÏÏ

Opleiding voor commandanten van eenheden der lucht-

doelartillerie- en grond / luchtverdedigingstroepen

i Wyz"sza Szkola Oficerska Wojsk Inzynieryjnych

(Hogere Officiersschool voor Genietroepen)

Erenaam: "Generaal Jakub Jasinski"

Garnizoen: WROCLAW

Opleiding voor officieren der genie- en geniecon-

structietroepen

Studierichtingen: - afgestemd op normale geniege-

vecht seenheden

- aanleg van wegen en bruggenhoofd

- aanleg van spoorwegen en de bouw

van spoorbruggen

- aanleg van vliegvelden

De opleiding bevat eveneens een "duik"-opleiding

: Wyz"sza Szkola Oficerska Wojsk jiacznoé'ci

(Hogere Officiersschool voor Yerbindingstroepen)

Erenaam: "Kolonel Boleslaw Kowalski"

Garnizoen: ZEGRZE

Opleiding voor officieren der verbindingstroepen

van land-, lucht- en zeestrijdkrachten

: Vyz*sza SzkoXa Oficerska Vojsk Cheiaicznych

(Hogere Oficiersschool voor KBC-troepen)

Erenaam: "Stanislaw Ziaja"

Garnizoen: KHAKOV

Opleiding voor officieren der NBG-troepen

De opleiding leert voornamelijk het organiseren

van afweermaatregelen tegen ïïBC-inzet

: Wyfsza Oficerska Szkô a Samochodowa

(Hogere Officiersschool voor de Motortransport -

troepen)

Erenaam: "Generaal Aleksander Vaszkiewcz"

Garnizoen:

COHPIDENTIEEL
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i. WOSL

3. WOSR

k. WSOSK

Opleiding voor officieren der motortransporttroepen

van land-, lucht- en zeestrijdkrachten

: Wyfsza Oficerska Szkô a Lotnicza

(Hogere Officiergschool voor de Luchtstrijdkrachten)

Erenaam: "Janek Krasicki"

Garnizoen: DEBLIN

Opleiding voor officieren van de luchtmacht

tot vlieger of navigator

: Wyfsza Oficerska Szkô a Radiotechniczna

(Hogere Officiersschool voor Radiotechniek)

Erenaam: "Kapitein Sylwester Bartosik"

Garnizoen: JELENIA GORA

Opleiding voor officieren-radioverbindingsspecialist

: Wyfsza SzkoXa Oficerska sXuzb Zwatermistrzowskich

(Hogere Officiersschool voor de Achterwaartse

Diensten)

Erenaam: "Marian Buczk"

Garnizoen: POZNAN

Afgestudeerden krijgen, afhankelijk van de gevolgde

studierichting, één van de volgende titels:

- kwartiermeester

- chef levensmiddelenbevoorrading

- chef financiën

- chef kledingbevoorrading

- chef bevoorrading "BOS"

- chef kwartieren en gebouwen

5. Politiek Onderwi.Is

Aan speciale onderafdelingen van de volgende Hogere Officierescholen

wordt politiek onderwijs gegeven:

- WSOVPanc

- VSOWRiA

- WSOVOPL

- VSOWInz

- VSOWjIacz

- WOSL
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Candidaten voor deze studierichting worden geselecteerd volgens

de algemeen geldende eisen voor een hogere officiersopleiding.

De candidaten moeten belangstelling hebben voor mens-wetenschappen.

Studietijd: 4 jaar

Rang voor afgestudeerden: luitenant

Afgestudeerden worden als politiek officier bij militaire een-

heden geplaatst en ontvangen een diploma van een hogere opleiding

in de politieke en sociale wetenschappen.

6. Opleiding aan hogere officiersscholen

Burgers, dienstplichtige militairen en beroepsmilitairen kunnen

verzoeken in aanmerking te komen voor een opleiding en tevens

verzoeken om na het afstuderen te worden benoemd tot beroepsoffi-

cier.

Voor beroepsmilitairen gelden daarbij de volgende eisen:

- middelbare school diploma (in bepaalde gevallen is een verkla-

ring van de betrokken school dat de candidaat geschikt is voor

het eindexamen voldoende);

- goede psychische en physieke gezondheid (cat. A);

- niet ouder dan 35 jaar;

- goede politieke en morele eigenschappen;

- positieve dienstopvatting;

- toelatingsexamen met goed gevolg doorstaan.

Voor burgers en dienstplichtigen gelden de volgende eisen:

-.Pools staatsburger;

- middelbare school diploma (in bepaalde gevallen is een verkla-

ring van de betrokken school dat de candidaat geschikt is voor

het eindexamen voldoende);

- goede psychische en physieke gezondheid (verplichte keuring);

- goede politieke en morele eigenschappen;

- ongehuwd;

- leeftijd 1? - 24 jaar

- toelatingsexamen met goed gevolg doorstaan.

De opleiding aan de hogere officiersscholen duurt 4 jaar, ingedeeld

in 8 semesters.
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Een schooljaar loopt van 1 oktober t/m 5° september (aan de WOSL

van 2 januari t/m 31 december).

Het laatste studiejaar eindigt in augustus.

Het opleidingsprogramma is afhankelijk van de te volgen studie-

richting:

bijv. - hogere wiskunde

- fysica

- scheikunde

- electrotechniek

- mechanica

- radiotechniek

- geometrie

Alle studierichtingen:

- algemene en speciale militaire vakken

- nationaal/politieke vakken

- vreemde talen

Ieder semester eindigt met een examen.

Tijdens de opleiding ontvangen de studenten kosteloos voeding,

kleding, inwoning, medische verzorging en hulp bij de opleiding,

ledere student heeft recht op 35 dagen verlof gedurende één school-

jaar en 20 dagen vakantie aan het einde van ieder schooljaar (30 da-
gen aan het einde van het laatste schooljaar).
De afgestudeerden van alle hogere officiersscholen worden benoemd

tot luitenant en ontvangen het diploma "diploma-commandant" van

de gevolgde studierichting.

Een student, die "cum-laude" slaagt ontvangt een beloning en het

recht eerder in aanmerking te komen voor een hogere studie aan een

van de militaire academies. Vanneer mogelijk mag hij zelf zijn

standplaats uitkiezen.

7. Vaandrigscholen

a. Szkopfa Chorafych Vojsk Zmechanizowanych

(Vaandrigschool voor Gemechaniseerde Troepen)

Garnizoen: ELBLAG

CONFIDENTIEEL
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Opleiding voor pelotonscommandanten van gevechts- en para-militaire

eenheden

b. SzkoXa Choraéych Wojsk Pancernych

(Vaandrigschool voor Tanktroepen)

Garnizoen: FOZNAN

Opleiding in het gebruik en onderhoud van tanks

c. Szkô a Chorazych Wojsk Inzynieryjnynch i Komunikacji

(Vaandrigschool voor Genie- en Verkeer stroepen)

Garnizoens

Opleiding voor specialisten in bediening en gebruik van machine-

rieën t. b. v. genie-, bruggenbouw-, wegenbouw- en spoorwegenbouw-

werkzaamheden (behalen daarvoor een rijbewijs) en het in gebruik

stellen van bovengenoemde projecten

d. SzkoXa ChorasSych Vojsk ^acznoéci

(Vaandrigschool voor Verbindingstroepen)

Garnizoen: LËGNICA

Opleiding voor verbindingsspecialisten in alle soorten funkties

van het verbindingswezen

e. Szkô a Chorazych Fersonelu Lat a j ace go Wojsk Lotniczych

(Vaandrigschool voor vliegend personeel van de Luchtstrijdkrachten)

Garnizoen: DBBLIN

Opleiding voor vliegers en navigators van transportvliegtuigen

en helicopters

f. SzkoXa Chorazych Personelu Technicznego Wojsk Lotniczych

(Vaandrigschool voor Technisch personeel van de Luchtstrijdkrachten)

Garnizoen: OLESNICA

Opleiding voor technisch personeel voor:

- het onderhoud van vliegtuigen

- de bewapening en uitrusting van vliegtuigen

- het gebruik van radio technisch materieel

g. SzkoXa Choraéych Wojsk Radiotechnicznyeh

(Vaandrigschool voor Radio techniek)

Garnizoen: JELINA GÓRA

Opleiding voor specialisten bestemd voor de militaire radio-zend-

stations

CONFIDENTIEEL
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h. Szkojta Choraz*ych Wbjsk Ochrony Pogranicza

(Vaandrigschool voor de grenstroepen)

Garnizoen: KETRZYN

Opleiding van vaandrigs "bestemd voor de grenstroepen.

i. SzkoXa Chorafych Marynarki Wojennej

(Taandrigschool voor de Zeestrijdkrachten)

Garnizoen: GDYÏTIA

Opleiding voor specialisten, bestemd voor onderhoud en herstel

van scheepsbewapening, scheepsmachines en electronica

j. Szko/a Chora£ych S/ufby Samochodowej

(Vaandrigschool voor de Transporttroepen)

Garnizoen: PILA

Opleiding voor vaandrigs bij de transporttroepen van land-, lucht-

en zeestrijdkrachten

k. Szkojfa Choraéych S/uftby pzbrojenia i Elektroniki .,,, ..;;...

(Vaandrigschool voor Bewapening en Electronica)

Garnizoen: OLSZTYÏÏ"

Opleiding van specialisten voor wapenwerkplaatsen en commandanten

van technische eenheden

1. Szkô a Choraéych Vojskowej S#izby Topograficznej

(Vaandrigschool van de Militair Topografische Dienst)

Garnizoen: TOROT

Opleiding voor commando-funkties bij de topografische buitenafde-

lingen

m. Szkô a Chorafych Ŝ uzb Kwatermistrzowskich

(Vaandrigschool voor de Achterwaartse Diensten)

Garnizoen: POZKAïï

Opleiding op de volgende gebieden:

- levensmiddelenbevoorrading

- financiën

- kleding

- BOS-bevoorrading

- kwartieren en gebouwen

n. Szko/a ChoraiSych Vojskowej Ŝ uzby Vewnetrznej

(Vaandrigschool van de Militaire' Politie)

Garnizoen: MIKSK-MAZOVIECKIE

COWFIPEHTIEEL
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o Szkô a Chorafych Sjfazby Zakwaterowania i Budownictwa

(Vaandrigschool voor Genieconstructietroepen)

Garnizoen: GIZYCKO

Opleiding voor specialisten bij het militaire bouwwezen

8. Opleiding aan vaandrigsoholen

Burgers en dienstplichtige militairen kunnen verzoeken een opleiding

aan een der vaandrigscholen te volgen, wanneer zij voldoen aan de vol-

gende eisen:

- Pools staatsburger

- leeftijd 1? - 25 jaar,

- middelbare opleiding of een civiele vakopleiding, in overeenstemming

met de militaire studierichting

- ongehuwd,

- gezondheidscategorie "A",

- goede politieke en morele kwaliteiten,

- een toelatingsexamen met goed gevolg doorstaan.

Het onderricht en de aansluitende praktijkperiode duurt afhankelijk

van de civiele vó"<5r-opleiding:

- 1 jaar voor afgestudeerden van een civiele vakschool(in overeenstem-

ming met de gekozen militaire studierichting)

- 2 jaar voor afgestudeerden van een civiele middelbare opleiding

- 3 jaar voor de overigen

Gedurende de opleiding dragen de studenten de titel en', rangonder-

scheidingstekens van "Kadet".

Na beëindiging van de opleiding worden de afgestudeerden vaandrig.

Zij ontvangen het diploma "technicus" in de gevolgde studierichting.

9. Be ro ejp sonder o f fi ciers s cholen

a. Podoficerska Szkô a Zawodova im, Rodziny Nalazkdw

(Beroepsonderofficiersschool "Familie Nalazków)

Garnizoen: ELBLAG

Opleiding voor onderofficiersfuncties bij de Gemechaniseerde- en

Tanktroepen.
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"b. P,odoficerska Szkojfa Zawodowa Wojsk Rakietowych i Artylerii

(Beroepsonderofficiersschool voor Raket- en Artillerietroepen)

Garnizoen: GNIEZNO(?)

Opleiding voor de bediening van de stukken geschut en raketlan-

ceerinrichtingen, alsmede voor instructeursfuncties
l

c_ Podoficerska SzkoXa Zawodowa Wojsk Inzynieryjnych

(Beroepsonderofficiersschool voor Genietroepen)

Garnizoen: ELK

Opleiding voor functies bij de genietroepen

d. Podoficerska Szkô a Zawodowa Wojsk Lacznoéci

(Beroepsonderofficiersschool voor Verbindingstroepen)

Garnizoen: LEGNICA

Opleiding voor functies bij de verbindingstroepen van land-, lucht-

en zeestrijdkrachten

e. Podoficerska Szkô a Zawodowa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej

(Beroepsonderofficiersschool voor de Luchtdoelartillerie)

Garnizoen: KOSZALIN

Opleiding voor functies bij de luchtdoelartillerie

f. Podoficerska Szko/a Zawodowa Wojsk Chemicznych

(Beroepsonderofficiersschool voor NBC-troepen)

Garnizoen: BISKUPIEC

Opleiding voor technisch- en lagere commandofuncties bij de

NBC-troepen

g. Techniczna Podoficerska Szkô a Zawodowa Wojsk Lotniczych

(Technische Beroepsonderofficiersschool voor de Luchtstrijdkrachten)

Garnizoen: OLESNICA

Opleiding voor technische functies op het gebied van:

- bouwen van vliegtuigen

- vliegtuiguitrusting en bewapening

- radio-technisch boordmaterieel

h. Podcficerska Szko/a Zawodowa1 Wojsk Rakietowych Obrony Fowietirznej

Krajn (Beroepsonderofficiersschool voor de Sakettroepen van de

Territoriale Luchtverdediging)?:
. ' • ' : • . . • • , • _ . . ''"•- - v

Garnizoen: ?
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COHFIDSHTIEEL 15

Opleiding voor technische- en commandofunkties bij de rakettroepen.

Men leert o.a.:

- elektrotechniek

- electronische bediening

- radio-opsporing

- radar-opsporing

- bouwen en bedienen van raketmaterieel

i. Podoficerska Szkô a Zawodowa Wojsk Radiotechnicznych

(Beroepsonderofficiersschool voor Radiotechniek)

Garnizoen: CHORZOW

Opleiding voor commandofuncties bij radio- en radareenheden, evenals

electroraonteurs

j. Podoficerska Szko/a Zawodowa Marynarki Wojennej

(Beroepsonderofficiersschool voor de Zeestrijdkrachten)

Garnizoen: GDANSK (?)

Opleiding voor functies als t

- navigatoren-monteur

- electro-monteur

- radio-operator

- machinist

- artillerist

k. Podoficerska Szkô a Zawodowa Wojsk Ochrony Pogranicza

(Beroepsonderofficiersschool voor de Grenstroepen)

Garnizoen: KETRZYN

Opleiding voor functies bij de grenstroepen

zoals:

- pelotonscommandant

- grenswachtcommandant

- onderofficier bij de opsporingsdienst

- controleur grensverkeer

1. Podoficerska Szkô a Zawodowa Wojsk Kolejowych i Drogowych

(Beroepsonderofficiersschool voor Spoorweg- en Wegtroepen)

Garnizoen: INOWROCLA¥

CONFIDENTIEEL
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Opleiding voor functies bij het bouwen van wegen en spoorwegen,

bedienen en onderhouden van bouwmachines en soms treinmachinist.

m. Podofieerska Szkô a Zawodowa Ŝ uz'by Zakwaterowania i Budwonictwa

(Beroepsonderofficiersschool voor Genieconstructietroepen)

Garnizoen: CZEHWIENSK (?)

Opleiding voor specialisten bij het militaire bouwwezen

n. Podoficerska SzkoXa Zawodowa Sjfuiby Samochodowej

(Beroepsonderofficiersschool voor Transporttroepen)

Garnizoen: PIjlA (?)

Opleiding tot rij-instructeur en automonteur bij land-, lucht- en

zeestrijdkrachten

o.Podoficerska Szkô a Zawodowa SXufcby ïïzbrojenia

(Beroepsonderofficiersschool voor de Bewapeningsdienst)

Garnizoen: OLSZTYN

Opleiding tot hoofdmonteur bewapening

p.Podoficerska Szko/a Zawodowa Sjfuzb Kwatermistrzowskich

(Beroepsonderofficiersschool voor de Achterwaartse Diensten)

Garnizoen: POZNAN

Opleiding voor functies bij:

- levensmiddelendienst

- kledingdienst

- BOS-bevoorrading

- financiën

- kwartieren en gebouwen

g.Podoficerska Szkô a Zawodowa Wojskowej Sjfofby Vewn^trznej

(Beroepsonderofficiersschool van de Militaire Politie)

Garnizoen: MINSK-MAZOWIECKIE

r. Podoficerska SzkoXa Zawodowa Wojskowej SXu£by Zdrowia

(Beroepsonderofficiersschool voor de Militaire Gezondheidsdienst)

Garnizoen:?

Opleiding tot o.m. verpleger
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10. Opleiding aan beroepsonderofficiersscholen

Burgers en dienstplichtige militairen (niet langer dan 12 maanden

in daadwerkelijke dienst) kunnen verzoeken een opleiding aan een

der beroepsonderofficiersscholen te volgen wanneer zij voldoen aan

de volgende eisen:

- Pools staatsburger,

- minimum leeftijd 17 jaar,

- gezondheidscategorie "A",

- goede morele kwaliteiten en een onberispelijk verleden,

- diploma van een lagere civiele vakopleiding of 2 klassen middel-

bare school hebben doorlopen

De candidaten worden op grond van hun rapportcijfers, een psychotech-

nische test en een lichamelijke vaardigheidstest uitgekozen.

Het onderricht en de aansluitende praktijkperiode duurt op beroeps-

onderofficiersscholen 2 jaar.

Na beëindiging van het eerste jaar, dat op school wordt doorgebracht,

wordt de leerling bevorderd tot korporaal.

Het tweede jaar van de opleiding bestaat uit praktijkopleiding bij

een van de voorbestemde militaire eenheden.

Bij een bevredigend resultaat wordt de leerling bevorderd tot be-

roepsonderofficier en ingedeeld bij een militaire eenheid.
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