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PRZYSIĘGA II TURNUSU LEGII AKADEMICKIEJ W
ZEGRZU
W niedzielę studenci ochotnicy, uczestniczący w części praktycznej pilotażowego programu
Ministerstwa Obrony Narodowej „Legia Akademicka”, złożyli przysięgę wojskową w Centrum Szkolenia
Łączności i Informatyki w Zegrzu. Podczas uroczystości ministra obrony narodowej Mariusza
Błaszczaka reprezentował Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w resorcie.
Szef MON w liście skierowanym do studentów pogratulował im "dobrej dla siebie i dla Polski" decyzji
wstąpienia do Legii"."Jesteście tutaj, bo postanowiliście stać się częścią systemu bezpieczeństwa
naszego kraju. Wybraliście służbę Polsce. Poddaliście się dyscyplinie wojskowej. To nie było łatwe
szkolenie, tym większy podziw dla Waszych decyzji i wytrwałości"
Legia Akademicka w obecnej formie została reaktywowana przez ówczesnego szefa MON Antoniego
Macierewicza w lipcu 2017 r. Jest formą przeszkolenia wojskowego dla studentów publicznych i
niepublicznych uczelni wyższych. Kurs składa się z części teoretycznej, której program obejmuje ok.
30 godzin lekcyjnych i dotyczy wiedzy z realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia
międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP
(aspekty cywilnego nadzoru nad siłami zbrojnymi) oraz umocowania prawnego zależności w ramach
Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i
materialna).
Po zaliczeniu części teoretycznej i złożeniu wniosku do organów wojskowych, student-ochotnik
otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, realizowaną w
wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach
szkoleniowych SZ RP w czasie wakacji, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura z kolei składa
się z modułów: szkolenia podstawowego (trwa 21 dni, i kończy się egzaminem i złożeniem przysięgi)
oraz szkolenia podoﬁcerskiego (również trwa 21 dni i kończy się egzaminem i mianowaniem na
stopień kaprala rezerwy).
W tym roku, do części teoretycznej zgłosiło się prawie 5 tysięcy studentów i studentek z 59 uczelni.
Do udziału w praktycznym szkoleniu w tym roku zgłosiło się 3300 osób, w tym 1200 kobiet. Część
praktyczna była prowadzona w 22. Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku oraz w ośmiu ośrodkach,
tzn. w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, Sił
Powietrznych w Koszalinie, Marynarki Wojennej w Ustce, Łączności i Informatyki w Zegrzu, Wojsk
Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, Logistyki w Grudziądzu oraz Inżynieryjno-Lotniczym w
Dęblinie.
Współczesna Legia Akademicka jest spadkobierczynią tradycji ochotniczej formacji wojskowej, którą
utworzyli studenci warszawskich uczelni (na ogół byli to członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej) 11
listopada 1918 roku. Później powstały też legie m.in. w Krakowie, Poznaniu, czy Wilnie. Organizacja

została później przekształcona w 36. pułk piechoty. Powołano ją do życia ponownie w 1929 roku,
rozwiązano w 1932 r. i w 1937 r. reaktywowano.

