
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
Wydział Prawa i Nauk Społecznych 

 

 

 

 

Tomasz Sztaba 

 

Praca doktorska 

Bezpieczeństwo wewnętrzne w okresie II Rzeczypospolitej 

Polskiej (1918 – 1939) na przykładzie województwa kieleckiego 

Studium politologiczne 

 

 

 

Promotor: 

 prof. dr hab. Jerzy Szczepański 

 

 

 

 

 

Kielce 2021 



2 

 

SPIS TREŚCI 

 

WYKAZ SKRÓTÓW .................................................................................................. 4 

WSTĘP .......................................................................................................................... 8 

 

ROZDZIAŁ I 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA. ASPEKTY TEORETYCZNE . 28 

1.1. Interdyscyplinarność badań nad bezpieczeństwem państwa ............................................................. 28 

1.2. Bezpieczeństwo – dylematy definicyjne i typologia zjawiska .......................................................... 52 

1.3. Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego państwa ............................................................................. 58 

1.4. Bezpieczeństwo wewnętrzne w aktach prawnych ............................................................................. 68 

1.5. Determinanty systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego  w Polsce ....................... 77 

 

ROZDZIAŁ II 

DRUGA RZECZPOSPOLITA W PERSPEKTYWIE SYSTEMOWEJ .............. 86 

2.1. Sytuacja międzynarodowa Polski...................................................................................................... 86 

2.2. Ochrona granic Polski – wyzwania i możliwości.............................................................................. 90 

2.3. Ewolucja ustroju politycznego państwa ............................................................................................ 99 

2.4. Działalność administracji centralnej i terenowej ............................................................................. 111 

2.5. Samorząd terytorialny ..................................................................................................................... 117 

2.6. Problem rozwarstwienia społecznego i jego konsekwencje ............................................................ 131 

2.7. Sytuacja gospodarcza państwa ........................................................................................................ 137 

 

ROZDZIAŁ III 

WOJEWÓDZTWO KIELECKIE W DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ ................................................................................................................ 151 

3.1. Pierwsze lata po wyzwoleniu .......................................................................................................... 151 

3.2. Struktura samorządu województwa kieleckiego ............................................................................. 164 

3.3. Stan demograficzny i narodowościowy .......................................................................................... 172 

3.4. Determinanty życia politycznego. ................................................................................................... 176 

3.5. Sytuacja gospodarcza i społeczna w województwie ....................................................................... 183 



3 

 

ROZDZIAŁ IV 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO WOJEWÓDZTWA 

KIELECKIEGO ....................................................................................................... 214 

4.1. Zadania władz wojewódzkich i powiatowych w zakresie bezpieczeństwa ..................................... 214 

4.2. Grupy etniczne i religijne w życiu społecznym a problem bezpieczeństwa ................................... 223 

4.3. Bezpieczeństwo w zakładach pracy. ............................................................................................... 228 

4.4. Bezpieczeństwo publiczne i rola Policji .......................................................................................... 234 

4.5. Rodzaje i skala przestępczości ........................................................................................................ 245 

 

ROZDZIAŁ V 

ZAGROŻENIA I DYLEMATY BEZPIECZEŃSTWA REGIONU 

 A EFEKTYWNOŚĆ PAŃSTWA ........................................................................... 268 

5.1. Bezpieczeństwo wewnętrzne w II Rzeczypospolitej Polskiej. Porażki, sukcesy, zagrożenia ......... 268 

5.2. Próba oceny bezpieczeństwa wewnętrznego województwa kieleckiego na tle innych województw II 

RP. Wybrane aspekty ............................................................................................................................. 277 

5.3. Historyczno-polityczne determinanty realizacji polityki bezpieczeństwa przez współczesne 

 państwo ................................................................................................................................................. 280 

 

ZAKOŃCZENIE ...................................................................................................... 290 

BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 311 

AKTY PRAWNE, DOKUMENTY ....................................................................................................... 311 

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY ........................................................................................................ 314 

ARCHIWALIA ...................................................................................................................................... 324 

ŻRÓDŁA INTERNETOWE .................................................................................................................. 325 

CZASOPISMA ...................................................................................................................................... 326 

SPIS TABEL ............................................................................................................. 327 

SPIS RYSUNKÓW ................................................................................................... 328 



4 

 

 WYKAZ SKRÓTÓW 

 

AAN – Archiwum Akt Nowych w Warszawie 

ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

AGH – Akademia Górniczo - Hutnicza 

AON – Akademia Obrony Narodowej 

APCz – Archiwum Państwowe w Częstochowie 

APK – Archiwum Państwowe w Kielcach  

BBN - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 

BBWR – Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem 

BNRP – Bezpieczeństwo Narodowe Rzeczypospolitej Polskiej 

B+R - Badania + Rozwój 

CAT – Centrum Antyterrorystyczne 

COP – Centralny Okręg Przemysłowy 

EIK – Europejska Infrastruktura Krytyczna 

EPOIK – Europejski Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 

EUC – Certyfikat Końcowego Użytkownika 

HSS – Humanities and Social Sciences 

ICOM – Międzynarodowa Rada Muzeów 

KE – Komisja Europejska 

KGPP – Komenda Główna Policji Państwowej 

KOP – Korpus Ochrony Pogranicza 

KPP – Komunistyczna Partia Polski 



5 

 

KPR – Komunistyczna Partia Robotnicza 

KSRG – Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy 

KUL – Katolicki Uniwersytet Ludowy 

KWPP - Komenda Wojewódzka Policji Państwowej 

LN – Liga Narodów 

LSW – Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 

MR – Ministerstwo Rozwoju  

MSW - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

NASK – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa 

ND – Narodowa Demokracja 

NoOSG – Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 

NPCh – Niezależna Partia Chłopska 

NSDAP – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei / Narodowosocjalistyczna  

Niemiecka Partia Robotników 

NZR – Narodowy Związek Robotniczy 

OBWE – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych 

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna 

OWP – Obóz Wielkiej Polski 

OZN – Obóz Zjednoczenia Narodowego 

PIK – Polska Inteligencja Katolicka 



6 

 

POW - Polska Organizacja Wojskowa 

PPS – Polska Partia Socjalistyczna 

PR – Public Relations 

PRM – Państwowe Ratownictwo Medyczne 

PSP – Państwowa Straż Pożarna 

PWN – Państwowe Wydawnictwo Naukowe 

RCB – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 

RP – Rzeczpospolita Polska 

RR – Rada Regencyjna 

SBNRP – Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 

SL – Stronnictwo Ludowe  

SN – Stronnictwo Narodowe 

SOK – Sąd Okręgowy w Kielcach 

SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy 

SOZIK – Sieć Ostrzegania o Zagrożeniach Infrastruktury Krytycznej 

SPK – Starostwo Powiatowe w Kielcach 

SPR – Stronnictwo Polityki Realnej 

TUR – Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych 

UW – Urząd Wojewódzki 

UNDP – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 

WCO – World Customs Organization / Światowa Organizacja Celna 

WFiPW – Wychowanie Fizyczne i Przysposobienie Wojskowe 

WPBiO – Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony 



7 

 

ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego 

ZLCh – Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej 

ZOR – Związek Oficerów Rezerwy 

ZPNSP – Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 

ZPR - Związek Podoficerów Rezerwy  

ZS – Związek Strzelecki 

ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 

ZZNPSŚ – Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskiego Szkół Średnich 

  



8 

 

WSTĘP 

Od zarania dziejów bezpieczeństwo zawsze było i jest nadal kwestią priorytetową 

 w życiu człowieka, w jego aktywności zawodowej, sferze ekonomicznej oraz socjalno-

bytowej. W różnych okresach historycznych w większym lub mniejszym stopniu było ono 

zagrożone, co niekorzystnie wpływało na funkcjonowanie człowieka i całych społeczeństw. 

Do końca zimnej wojny zagrożenie bezpieczeństwa łączono głównie z zagrożeniami  

o charakterze militarnym. Koncepcję kompleksowego definiowania bezpieczeństwa 

 z uwzględnieniem aspektów militarnych i pozamilitarnych, znanych jako założenia szkoły 

kopenhaskiej rozwinął Barry Buzan we wczesnych latach dziewięćdziesiątych XX wieku. 

Termin szkoła kopenhaska został zastosowany po raz pierwszy w roku 1994, na spotkaniu 

Kopenhaskiej Grupy badań nad bezpieczeństwem1. Doniosłe znaczenie w tym zakresie miał 

dorobek Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), a zwłaszcza koncepcja human security 

(bezpieczeństwo osoby ludzkiej) rozpowszechniona przez Raport Organizacji Narodów 

Zjednoczonych ds. Rozwoju – UNDP w 1994 r. W Polsce zainteresowanie bezpieczeństwem 

w szerokim znaczeniu tego pojęcia było zjawiskiem badanym zaledwie od trzech dekad, 

wcześniej postrzegano je wyłącznie przez pryzmat działalności służb zbrojnych, policji lub 

służb specjalnych, obecnie ten sposób patrzenia na bezpieczeństwo jest niewystarczający. 

Wzrasta ilość i jakość zagrożeń, co skłania do poszukiwania wciąż nowych rozwiązań. 

„Współczesne środowisko bezpieczeństwa jest coraz bardziej złożone i niepewne. Rosną 

interakcje polityczne, militarne, gospodarcze i społeczne w skali krajowej, regionalnej 

 i globalnej”2. W obliczu zagrożeń cywilizacyjnych i potęgujących się niebezpieczeństw 

zmienia się polityka bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i podejście władz do tego 

problemu, odpowiedzialnych za losy swych obywateli. Bezpieczeństwo obywateli stało się 

nadrzędnym celem polityki bezpieczeństwa państwa. „Rozpoznawanie, monitorowanie 

 i zapobieganie zagrożeniom, a także zapewnianie skutecznych mechanizmów reagowania 

oraz podnoszenia skuteczności służb państwowych, to warunki konieczne do prawidłowego 

funkcjonowania każdego państwa oraz realizacji jego celów rozwojowych”3. 

 

1 K. P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie studiów nad bezpieczeństwem, w: 

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, pod red. S. Sulowskiego, M. Brzezińskiego, Warszawa 2009, s. 66 
2 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020, s. 5 
3 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, projekt do konsultacji społecznych, Warszawa 2016, s. 271. 
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Bezpieczeństwo dotyczy rożnych dziedzin życia, może być rozpatrywane na wielu 

płaszczyznach z uwzględnieniem licznych aspektów. Ma charakter interdyscyplinarny4, 

 a bezpieczeństwo absolutne jest wartością nieosiągalną. Jest przedmiotem badań takich 

dyscyplin jak: politologia, obronność, stosunki międzynarodowe, ekologia, historia, 

psychologia, prawo, ekonomia, medycyna, filozofia. Badania nad bezpieczeństwem prowadzą 

interdyscyplinarne ośrodki badawcze skupiające: prawników, socjologów, politologów, 

lekarzy, specjalistów wojskowych, specjalistów cyberprzestrzeni. Każda dyscyplina definiuje 

ten termin zależnie od specyfiki swej działalności5. Ze względu na obszar jaki obejmuje 

wyróżniamy bezpieczeństwo: globalne, międzynarodowe, regionalne, narodowe. Ze względu 

na stosunek do obszaru państwa: zewnętrzne i wewnętrzne, ze względu na dziedzinę: 

militarne, polityczne, energetyczne, informatyczne, ekologiczne, kulturowe, społeczne, 

fizyczne, socjalne, strukturalne, personalne6. Wśród sektorowych rodzajów bezpieczeństwa, 

do najważniejszych należą: bezpieczeństwo militarne, wewnętrzne, zewnętrzne, obywatelskie, 

społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, informacyjne i telekomunikacyjne. Bezpieczeństwo 

związane jest z przyjętą przez państwo polityką działań strategicznych w poszczególnych 

sektorach. Zawierają one wykaz metod, celów, instytucji, realizujących cele polityki 

bezpieczeństwa w danym obszarze7. Nie ma takiej aktywności ludzkiej, w której można 

byłoby zapewnić idealny stan bezpieczeństwa. W opinii Waldemara Kitlera dziedziny 

bezpieczeństwa narodowego nie są zbiorami odrębnymi, występują między nimi ścisłe 

związki i przenikanie się różnych rodzajów niebezpieczeństw, przez co dochodzi do 

swoistego zjawiska „naczyń połączonych”, a nawet „rozlewania” się jego skutków, co 

powoduje, że staje się ono swoistym „workiem bez dna”8. Utrata bezpieczeństwa w jednym 

sektorze powoduje zachwianie równowagi bezpieczeństwa w drugim lub kilku, a nawet 

kilkunastu innych. Można więc stwierdzić, że istnieją liczne zagrożenia, zauważalne 

 i niezauważalne, które w bezpośredni lub pośredni sposób, stanowią niebezpieczeństwo dla 

obywatela lub całego narodu. Niebezpieczeństwo może mieć skutki natychmiastowe dla 

człowieka, ale także objawiające się w dalszej perspektywie czasowej, a nawet w następnych 

pokoleniach. Wśród zagrożeń dla bezpieczeństwa wymieniane są głównie zagrożenia 

militarne. Procesy globalizacyjne związane z dynamiką przemian, zmienną rolą podmiotów 

 

4 T. Sztaba, Interdyscyplinarny charakter bezpieczeństwa narodowego, w: Wymiary bezpieczeństwa 

europejskiego, pod red. M. Leszczyńskiego, M. Molendowskiej, T. Pawłuszko, Kielce 2017, s. 41. 
5 Ibidem, s. 43. 
6 A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Warszawa 2011, s.16. 
7 J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Warszawa 2013, s. 25. 
8 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Warszawa 2011, s. 39. 
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transnarodowych, których znaczenie wzrasta powodują trudności w identyfikacji zagrożeń9. 

Istnieją także zagrożenia polityczne jak niedostateczna współpraca między państwami, brak 

wzajemnego zaufania i postawa konfrontacyjna, niekiedy próby rozwiązywania konfliktów 

siłą. Liczną grupę zagrożeń stanowią zagrożenia dla dobrobytu obywateli, głównie 

ekonomiczne, zagrożenia dla trwałego rozwoju, a więc ekologiczne, zagrożenia dla 

tożsamości, czyli społeczno-kulturowe10.  

Lista zagrożeń jest dość obszerna, zmienia się w miarę upływu czasu i nowych odkryć 

między innymi w dziedzinie nauk obronnych i informatycznych. Nie można zatem mówić o 

tych samych zagrożeniach na przełomie wieków. Inny charakter miały zagrożenia u zarania 

dziejów, inny po rewolucjach przemysłowych (XIX i XX w.). Inny był też stan zagrożeń 

przed pierwszą wojną światową, w okresie międzywojennym, a inny w okresie powojennym. 

Paradoksalnie zmalał on po pojawieniu się w latach sześćdziesiątych XX wieku serii 

wynalazków związanych z komputerem, telefonem komórkowym, Internetem czy 

inteligentnym, wielofunkcyjnym dronem. Te odkrycia o charakterze innowacyjnym mają 

niezwykłe znaczenie pozytywne, wręcz przełomowe, stanowią pionierskie osiągnięcia w 

rozwoju ludzkości, decydują o dynamicznym postępie w wielu dziedzinach, jednakże mogą 

mieć zastosowanie zupełnie negatywne, niszczące i zostać wykorzystane nie tylko dla celów 

pokojowych, lecz także wojennych, mogą przyczynić się do zagłady rodzaju ludzkiego w 

niewielkim przedziale czasowym. 

Celem niniejszej dysertacji jest pogłębiona, interdyscyplinarna analiza polityki 

bezpieczeństwa wewnętrznego II Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie województwa 

kieleckiego oraz wskazanie ewentualnej współzależności badanych uwarunkowań 

historycznych na dalsze losy regionu i kraju w zakresie jego rozwoju. Mimo imponujących 

opracowań (cytowanych poniżej) jakie powstały dotychczas na temat historycznych wydarzeń 

okresu międzywojennego, nie wszystkie kwestie zostały już wyjaśnione i dokładnie zbadane 

w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. W niewystarczającym stopniu przedstawiono 

położenie materialne niektórych grup społecznych i przyczyny konfliktowych zachowań elit 

politycznych, zasiadających w ławach poselskich. Brak kompromisu i wzajemnego 

 

9 K. Żukrowska, Globalizacja jako warunek zmieniający determinanty kształtowania się systemu 

bezpieczeństwa, w: Raport o bezpieczeństwie 2000, Kraków 2001, s. 36. Por. także M. Leszczyński, 

Bezpieczeństwo jako dobro publiczne w warunkach erozji państw narodowych, w: Wymiary bezpieczeństwa 

europejskiego, pod red. M. Leszczyńskiego. M. Molendowskiej, T. Pawłuszki, Kielce 2017. 
10 Strategia na rzecz…, s. 271. 
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zrozumienia w wielu sprawach skutkował groźnymi następstwami, których można było 

uniknąć.  

Przedmiotem pogłębionych badań politologicznych jest województwo kieleckie, 

utworzone ustawą z dnia 2 sierpnia 1919 r. Wybór województwa kieleckiego do badań w 

zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego jest podyktowany wciąż jeszcze nie do końca znaną 

tematyką wydarzeń w tym regionie w okresie międzywojennym. Istniejąca literatura 

przedmiotu wymaga jednak uzupełnienia właśnie o publikację, która poszerza spektrum 

analizy polityki bezpieczeństwa realizowanej w województwie kieleckim w okresie 

międzywojennym o ponadczasowe jego determinanty, takie jak: właściwy dobór priorytetów 

w polityce bezpieczeństwa wewnętrznego, umiejętność negocjacyjna, kompromis w 

podejmowaniu kluczowych decyzji na rzecz pastwa, sprawy Ojczyzny podstawowym 

obowiązkiem obywatela. Najważniejsze opracowania dotychczasowe na zakreślonym polu 

badawczym mają głównie charakter historyczny, lub też traktują bezpieczeństwo per se, bez 

wskazywania continuum zależności pomiędzy przeszłością a współczesnością. Podejmowana 

tematyka w niniejszej pracy doktorskiej rzuca nowe światło na zachowania władz rządzących 

i uwarunkowania przebiegu procesów stabilizacyjnych nowoutworzonego państwa polskiego. 

Poprzez badania archiwalne i analizę publikacji wciąż odkrywane są nowe wątki, dotyczące 

wydarzeń mających wpływ na decyzje polityczne przywódców państwa.  

Ziemia kielecka, tak bardzo ceniona i opisywana przez poetów i pisarzy zasługuje na 

szczegółowe badania w każdym aspekcie, a zwłaszcza w aspekcie bezpieczeństwa 

wewnętrznego, które dotyczy ludzi, jej mieszkańców, których szacunek, pracowitość, miłość i 

poświęcenie na rzecz Ojczyzny, oddanie i głęboki patriotyzm okazany w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego były nieporównywalne z mieszkańcami innych regionów. 

Na tej ziemi żyli wielcy rodacy tacy jak: hetman Stefan Czarniecki, kronikarz Jan Długosz, 

pisarze: Stefan Żeromski, Mikołaj Rej, Henryk Sienkiewicz i inni. Dostrzegł wyjątkowość 

mieszkańców tej ziemi także Józef Piłsudski, który na temat, grodu nad Silnicą powiedział: 

„Kielce są dla mnie, czym pierwszy uśmiech ukochanej, czym pierwszy promień rannego 

blasku”11. Ziemia kielecka, a obecnie świętokrzyska nadal jest wyjątkowa, nie tylko ze 

względu na bogatą historię, bogate tradycje przemysłowe, liczne zabytki, Góry 

Świętokrzyskie, Jaskinię Raj, szkoły i prestiżowe uczelnie, ale także ze względu na troskę 

mieszkańców tego regionu o jego rozwój, o wizerunek miast i wsi, wyjątkową pracowitość, 

 

11 J. Swajdo, Świętokrzyskie, Olszanica 2008, s. 22. 
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kreatywność i przedsiębiorczość, szacunek dla gości przybywających z kraju i z zagranicy, w 

tym uczestników prestiżowych, w skali kraju i Europy, Targów Kieleckich. 

 Obszarem badawczym pracy jest przedział czasowy obejmujący lata 1918 – 1939, 

okres niezwykle burzliwy w dziejach państwa polskiego, które po 123 latach niewoli, dopiero 

w 1918 r. odzyskało niepodległość. Długoletnia nieobecność na mapie europejskiej 

spowodowana trzema zaborami wybiła istotne piętno w mentalności Polaków żyjących pod 

trzema różnymi zaborami i sposobie myślenia o życiu. Kluczową kwestią stała się 

początkowo nie tylko odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych, ale nade wszystko 

wypracowanie priorytetów w polityce bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Istotny był 

proces ujednolicenia systemu prawnego kraju, który w tych trudnych okolicznościach musiał 

określić kluczowe kierunki rozwoju, walczyć o nowe granice, zmagać się z przetrwaniem 

państwa jako instytucji, przetrwaniem narodu jako grupy etnicznej i biologicznej, 

zachowaniem integralności terytorialnej, ochroną suwerenności. Rozejm w Rethondes pod 

Compiègne 11 listopada 1918 r. kończący działania wojenne pierwszej wojny światowej nie 

oznaczał pokoju dla Polski, która jeszcze długo będzie walczyła w obronie swych granic. 

Wojna polsko-ukraińska o Przemyśl, kilkumiesięczna bitwa o Lwów, walki o Wilno, 

powstania śląskie, plebiscyty na Warmii i Mazurach, bitwa warszawska, bitwa o Górę św. 

Anny i inne działania zbrojne aż do 1922 r., przekonywały o braku stabilizacji, budziły 

niepokój, wprowadzały chaos i niepewność, utrudniały podejmowanie realizacji zadań 

spoczywających na państwie. Zmuszały do poszukiwania nowych środków finansowych na 

działania wojenne, utrzymanie i wyposażenie armii. Wreszcie utrzymanie już wywalczonych 

granic, nie tylko w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, lecz niestety przez cały 

okres dwudziestolecia międzywojennego i utrzymanie dobrych stosunków zwłaszcza w 

relacjach z Niemcami i Rosją, wymagało od władz polskich heroicznych zabiegów 

dyplomatycznych. Problemy ekonomiczne i niekończące się konflikty między ugrupowaniami 

politycznymi nie ułatwiały procesów stabilizacyjnych elitom rządzącym, które podejmowały 

próby łagodzenia zwaśnionych stron. 

Jednocześnie w szybkim tempie rosło napięcie polityczne w świecie i w Europie. 

Groźny dla pełnego zachowania pokoju był europejski faszyzm i japoński militaryzm, a także 

radziecki komunizm. Osłabło znacznie państw gwarantujących ład wersalski, które były 

polskimi sojusznikami. Najgroźniej jednak wyglądała sytuacja w Niemczech po dojściu 

Adolfa Hitlera do władzy w 1933 r. Szermując pokojowymi frazesami, mającymi na celu 

pełne uśpienie opinii światowej, dokonał on remilitaryzacji kraju i szybko odbudował 
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niemiecką machinę wojenną. W ZSRR także postawiono na rozbudowę armii. W Polsce 

zdawano sobie sprawę z narastających zagrożeń z wielu stron. Bezpieczeństwa upatrywano 

jednak w silnym wojsku i dobrym systemie obronnym. Starano się utrzymać liczną armię z 

poboru, wyszkolić niezbędne rezerwy na czas wojny. Brak było jednak środków na 

nowoczesną broń i technikę wojenną. Wprawdzie w 1923 r. przyjęto plan modernizacji 

państwa, lecz ze względu na słabość ekonomiczną kraju, pogłębioną kryzysem lat 1929 – 

1933, nie został on zrealizowany. W polityce międzynarodowej rząd II Rzeczypospolitej 

kierował się zasadą równorzędności w stosunkach z Niemcami i ZSSR12. W relacjach z 

innymi państwami zachowywano politykę wzajemnego zrozumienia i wzajemnej pomocy. 

Poprzez konwencje i umowy zapewniano sobie wzajemną pomoc. 19 maja 1939 r. podpisano 

polsko – francuską konwencję o pomocy Francji dla Polski na wypadek ataku ze strony 

Niemiec, a 25 sierpnia 1939 r. w Londynie podpisano polsko - angielski układ podobnej 

treści. Historia wykazała jak niewielkie znaczenie miały te dwie umowy. 

Siatka pojęciowa niniejszej pracy doktorskiej obejmuje kluczowe terminy, do których 

należą: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, bezpieczeństwo narodowe, i 

polityka bezpieczeństwa wewnętrznego. W niniejszych badaniach, dla potrzeb poniższych 

analiz, termin bezpieczeństwo został zinterpretowany zgodnie z definicją przedstawioną w 

leksykonie zatytułowanym Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, 

opracowanym przez Akademię Obrony Narodowej, Wydział Strategiczno – Obronny. Termin 

bezpieczeństwo, jest tu przedstawiony jako stan, który daje poczucie pewności i gwarancję jej 

zachowania oraz szansę na doskonalenie. Jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Jest 

to sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś, co człowiek szczególnie ceni, na 

przykład zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych13. Natomiast pojęcie 

bezpieczeństwa wewnętrznego  zostało zinterpretowane zgodnie z definicją przedstawioną w 

Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie podkreślono 

między innymi, że bezpieczeństwo wewnętrzne dotyczy polityki wewnętrznej kraju, związane 

jest z kwestiami dotyczącymi życia, zdrowia obywateli, ich mienia i bezpieczeństwa 

publicznego. Ten cel można osiągnąć poprzez tworzenie spójnych przepisów prawnych, 

kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, doskonalenie działalności wszystkich 

podmiotów państwowych i społecznych, których zadania dotyczą obywateli. Cenny jest 

 

12 W. Roszkowski, Historia Polski 1914 – 1991, Warszawa 1992, s. 80. 
13 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2008, s. 14. 
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monitoring przestępczości14. Bezpieczeństwo narodowe nie doczekało się powszechnie 

używanej definicji15. Jest postrzegane jako stan i proces, a także jako potrzeba oraz 

skomplikowany system wraz z układem podsystemów, które mają na celu zapewnienie 

bezpiecznego rozwoju narodowi przy użyciu środków prawnie dostępnych (technicznych, 

organizacyjnych i prawnych)16. Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w definicji 

Włodzimierza Fehlera, „to element składowy polityki bezpieczeństwa państwa, 

ukierunkowany na tworzenie bezpiecznych warunków egzystencji i rozwoju dzięki działaniom 

skoncentrowanym na stabilizacji i harmonizacji wewnętrznych procesów i mechanizmów 

decydujących o sprawnym funkcjonowaniu państwa i jego obywateli”17. 

Celem głównym niniejszej dysertacji jest przedmiot, ale i podmiot bezpieczeństwa, 

który w opinii Jarosława Gryzy jest jednym z czterech fundamentalnych i kluczowych 

elementów paradygmatu bezpieczeństwa, obok przedmiotu bezpieczeństwa, środowiska i 

interakcji zachodzących między nimi18. Podmiotem bezpieczeństwa jest człowiek, a więc 

wszyscy obywatele, społeczeństwo, zatem mieszkańcy kraju, objęci opieką ze strony państwa. 

W niniejszej dysertacji podjęto starania znalezienia odpowiedzi na dwa kluczowe 

pytania, a mianowicie: 

1 pytanie: Z jakimi problemami przyszło się zmierzyć mieszkańcom województwa 

kieleckiego II Rzeczypospolitej Polskiej. 

2 pytanie: Na ile mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom badanego 

obszaru wpłynęły na późniejszy jego rozwój społeczno-polityczny. 

W nawiązaniu do głównego celu pracy doktorskiej i tak sformułowanych pytań 

podjęto próbę udowodnienia następujących hipotez:  

Hipoteza I. Wśród wielu problemów z jakimi przyszło się zmierzyć mieszkańcom 

województwa kieleckiego do kluczowych należały warunki egzystencjalne, walka o 

przetrwanie. 

 

14 Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013, s. 172. 
15 M. Wiśniewska, L. Wyszczelski, Bezpieczeństwo narodowe Polski w latach:1918-1939. Teoria i praktyka, 

Toruń 2009, s. 5. 
16 J. Gierszewski, Organizacja systemu…, s.14. 
17 W. Fehler, O pojęciu polityki wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, „Studia prawnoustrojowe” Nr 23/ 2014, 

s. 209. 
18 J. Gryz, Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa, Warszawa 2010, s.13. 
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Hipoteza II. Dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom, województwo kieleckie 

przetrwało trudny okres i odniosło liczne sukcesy, które wpłynęły na późniejszy poziom 

rozwoju społeczno – politycznego kielecczyzny. 

Weryfikacji niniejszych hipotez dokonano w drodze kwerendy publikacji dotyczących 

bezpieczeństwa, głównie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego okresu dwudziestolecia 

międzywojennego i materiałów archiwalnych, zgromadzonych w państwowych archiwach. 

Wykorzystano także liczne akty prawne, ustawy, rozporządzenia.  

Badania przeprowadzono metodą monograficzną, która polega na wszechstronnym i 

wieloaspektowym zbadaniu określonej społeczności w jej środowisku społecznym, w 

określonym przedziale czasowym. Do istotnych właściwości metody monograficznej należą 

starania o jak najdokładniejszy, rzeczowy opis wydarzeń gospodarczych, społecznych, 

kulturowych, a więc dostrzeżenie wszystkich faktów i zjawisk mających wpływ na rozwój 

wydarzeń, w sposób wolny od uprzedzeń, bez ich upiększania, tłumaczenia, deklarowania ich 

pozytywnych lub negatywnych ocen19. W procesie badań prowadzonych z uwzględnieniem 

tej metody należy odwołać się do innych nauk społecznych, jak na przykład statystyka, 

ekonomia, ekonomia instytucjonalna, socjologia, demografia, polityka społeczna. Istotne 

znaczenie wśród wielu dyscyplin naukowych ma w tych badaniach historia, która umożliwia 

zrozumienie wydarzeń przyczynowo-skutkowych danego państwa i jego regionów. Jak 

podkreśla J. Sztumski, zaletą metody monograficznej jest możliwość bezpośredniego i 

długotrwałego kontaktu z badaną rzeczywistością społeczną, co umożliwia analityczne i 

wszechstronne ukazanie nie tylko aktualnego stanu, ale także stanu lat minionych, badanych 

na podstawie dokumentów archiwalnych, które były głównym źródłem wiedzy o 

wydarzeniach, wąsko określonego okresu badawczego. Dodatkowym atutem tego typu badań 

jest możliwość dokonania prezentacji szczegółowych informacji w charakterze opisowym, 

dzięki analizom statystycznym przedstawienia zjawisk w ich związkach przyczynowo - 

skutkowych. Jest tu także możliwość ujęcia szerokiego zakresu zagadnień, które dotyczą 

ochrony zdrowia ludności badanego regionu, tworzenia infrastruktury edukacyjnej na 

określonym obszarze, metod zwalczania bezrobocia i ograniczania ubóstwa, zwalczania 

różnego rodzaju patologii społecznej, podkreślenia postawy władz wobec stanu jakości życia 

rodzin i możliwości poprawy ich sytuacji materialnej. Niniejsza metoda, wspierana metodą 

 

19 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2010, cyt. za P. Jarosiński, Problemy 

metodologiczne nauk politycznych w badaniach regionalnych, w: Demokratyczna Polska w globalizującym się 

świecie, pod red. J. Jarosińskiego, Kielce 2010, s. 81. 
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analityczną, pozwala także na udzielenie odpowiedzi na pytania: kto czuwał nad 

bezpieczeństwem ludności w badanym okresie, w czyjej gestii były sprawy naprawcze 

zaistniałego stanu rzeczy, jaką rolę w kwestii bezpieczeństwa pełniły władze centralne, 

wojewódzkie i lokalne zarówno państwowe jak samorządowe, jaka była rola organizacji 

pozarządowych, kto udzielał pomocy finansowej w realizacji spraw socjalno-bytowych 

społeczności lokalnej. Wreszcie metoda ta umożliwiła udzielenie odpowiedzi na pytanie czy 

istniała współpraca między poszczególnymi organami na rzecz poprawy warunków 

bezpieczeństwa obywateli i jaki był ogólny stan faktyczny zagrożeń.  

Metoda monograficzna jest metodą subiektywną. Badacz bowiem w oparciu o własne 

spostrzeżenia sam formułuje wnioski i w sposób indywidualny interpretuje zjawiska. Nie jest 

to metoda doskonała, ani niezawodna, jednakże, mimo pewnych niedoskonałości posiada 

wiele zalet i chętnie stosowana jest w naukach politologicznych.  

Drugą metodą, którą wykorzystano w niniejszej dysertacji jest analiza treści, 

stosowana zwłaszcza  przy kwerendzie  materiałów archiwalnych, a także czasopism z okresu 

II Rzeczypospolitej. Posiłkowano się także, dla wiarygodności wniosków z analiz treści, 

twierdzeniami prekursorów z dziedziny socjologii czasopiśmiennictwa, dziedziny badań 

prasoznawczych i socjologii komunikowania. Dotyczą one właściwego przeprowadzania 

analizy treści tekstów archiwalnych, celem uniknięcia subiektywnych uprzedzeń i daleko 

idącej dowolności w interpretacji faktów. Analiza treści, w interpretacji Ole Holstiego to 

„każda technika wyprowadzania wniosków na podstawie semantycznie i obiektywnie 

określanych cech przekazu”20. Tak rozumiana analiza treści akt archiwalnych i artykułów 

prasowych w połączeniu z zasadami słynnego modelu Harolda Lasswella: „kto mówi, co 

mówi, za pomocą jakiego środka przekazu, do kogo, z jakim skutkiem” znalazła zastosowanie 

w niniejszych badaniach. Niniejszy kierunek badań rozwinął pierwszy kodyfikator B. 

Berelson, który wskazał na kluczowe cechy w tej technice badawczej, którymi są: 

obiektywność, systematyczność, ilościowość i semantyczność21. Zasady Berelsona, rozwijane 

przez dziesiątki lat są aktualne do chwili obecnej. David Nachmias, uczony amerykański 

przywiązujący wagę do obiektywności stwierdził, iż „obiektywność i trafność są w dużym 

stopniu zbieżne. Obiektywność zależy od weryfikacji tak dalece, że naukowcy nie mogą 

 

20 O. R. Holsti, Content Analysis, w: The Handbook of Social Psychology, pod red. G. Lindzey, E. Aronson, New 

York 1968, s. 601. 
21 B. Berelson, Content Analysis In Communication Research, Glencoe - Chicago 1952. 
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mówić o obiektywności, aż inni naukowcy nie zweryfikują ich wyników”22, zatem wspieranie 

się opiniami badaczy współczesnych jest kwestią kluczową.  

W niniejszej pracy wykorzystano także dwie podstawowe zasady metodologiczne: 

zasadę historyzmu postulującą badanie zjawisk w aspekcie konkretno-historycznym i zasadę 

podejścia systemowego ujmującą opis zjawisk w ujęciu całościowym, z uwagi na więzi 

przyczynowo – skutkowe występujące między tymi zjawiskami”23. Zasada podejścia 

systemowego, jak twierdzi cytowany poniżej Andrzej Szymonik, znalazła zastosowanie 

między innymi w takiej dziedzinie jaką jest bezpieczeństwo. Dzięki niej można poznać 

skomplikowaną rzeczywistość, badać zjawiska w zmieniającym się otoczeniu bliższym i 

dalszym24. 

Niniejsza dysertacja należy do kategorii opracowań teoretyczno – empirycznych. 

Składa się z pięciu rozdziałów poprzedzonych wstępem, zawierającym określenie celu pracy, 

wykaz pytań i hipotez, opis metod badań i konstrukcji pracy, a zakończonych konkluzywnym 

podsumowaniem. Część teoretyczna zawiera poszerzoną interpretację pojęć bazowych i 

kwestii merytorycznych z obszaru polityki bezpieczeństwa państwa, natomiast empiryczna 

dotyczy głównie bezpieczeństwa wewnętrznego II Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 

województwa kieleckiego. 

W rozdziale pierwszym zatytułowanym Polityka bezpieczeństwa państwa – Aspekty 

teoretyczne przedstawiono definicję pojęć bazowych typu „bezpieczeństwo”, w węższym i 

szerszym ujęciu przytaczając szereg cennych opinii licznych prekursorów tej obszernej 

dyscypliny naukowej, dylematy definicyjne i typologię zjawiska. Omówiono rodzaje i cele 

bezpieczeństwa, skupiając głównie uwagę na polityce bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Istotnym pojęciem w tym obszarze badawczym jest termin „niebezpieczeństwo”, któremu 

poświęcono także sporo uwagi, a także termin „zagrożenie”. W tej części pracy skupiono 

także uwagę na przepisach dotyczących bezpieczeństwa w polskich aktach prawnych i na 

systemie instytucjonalnym bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Podkreślono istotę 

zarządzania kryzysowego jako wyzwania dla władz wojewódzkich władz niższych szczebli, 

w tym samorządu gminnego podkreślając rolę i odpowiedzialność burmistrza, wójta i 

 

22 Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, tłum. E. Hornowska, 

Poznań 2001, s. 30. 
23 M. Chmaj, Przedmiot i funkcje nauki o polityce, w: Politologia w Polsce, pod red. T. Łoś-Nowak, Toruń 1999, 

s. 131. 
24 A. Szymonik, Organizacja…, s. 13. 
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prezydenta miasta w podejmowaniu najważniejszych decyzji25. Zagrożenia i ich zmienność, 

to kwestie złożone, dlatego jak podkreśla Paweł Chmielnicki system prawny ewoluuje i ze 

względu na ewolucyjny charakter zagrożeń wprowadzane są na bieżąco poprawki i 

doprecyzowania w aktach prawnych26.  

Rozdział drugi, zatytułowany Druga Rzeczypospolita w perspektywie systemowej 

stanowi obraz Polski po odzyskaniu niepodległości. W pierwszym podrozdziale 

przedstawiono nową mapę administracyjną państwa, w skrótowym ujęciu zostało 

przedstawione tło społeczno-polityczne kraju i walka o granice w pierwszych latach po 

wyzwoleniu, głównie w latach 1918 - 1922. Znaczną uwagę skupiono na stosunkach 

międzynarodowych z niektórymi państwami ościennymi, bowiem relacje międzynarodowe 

Polski miały decydujący wpływ na poziom bezpieczeństwa w państwie. W tym rozdziale 

przedstawiono ewolucję tworzenia się władzy państwowej. Omówiono także ustrój II 

Rzeczypospolitej, skład narodowościowy, problemy społeczno – gospodarcze, a także scenę 

polityczną, płaszczyznę kulturową i oświatową. Rozdział ten jest niezwykle istotny i 

niezbędny przy analizach badawczych województwa kieleckiego i całej części empirycznej 

niniejszej pracy.  

W rozdziale trzecim pod tytułem Województwo kieleckie w II Rzeczypospolitej 

Polskiej przedstawiono położenie geograficzne województwa kieleckiego w latach 1918 - 

1939, wieloetapowy proces tworzenia jego granic, strukturę administracyjną. Przedstawiono 

ogólną charakterystykę województwa kieleckiego, skład narodowościowy mieszkańców, 

życie polityczne, potencjał ekonomiczny, sytuację gospodarczą w mieście i na wsi kieleckiej. 

Skupiono także uwagę na oświacie i kulturze tego regionu. 

 

25 M. Brzeziński, Zarządzanie kryzysowe jako wyzwanie dla samorządu gminnego, w: Samorząd terytorialny w 

Polsce, Reforma czy kontynuacja, pod red. J. Itrich-Drabek i in., Warszawa 2015, s. 133. 
26 Przykładów jest wiele. Jak podkreśla P. Chmielnicki w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie województwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576) samorząd województwa wykonywał zadania w 

zakresie15 obszarów, wśród których kwestie „gospodarki wodnej” zostały przedstawione na pozycji 9, 

(„obronności” zostały przedstawione na 13 pozycji, a kwestie „bezpieczeństwa publicznego” na pozycji 14). 

Natomiast w art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 roku o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o 

samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 45, poz.497 ze zm.) ustawodawca rozszerzył zadania 

wyliczone w punkcie 9 o sprawy „ochrony przeciwpowodziowej”. Art. 32 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o 

stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 ze zm.) dokonał dalszego rozszerzenia zadań w pkt. 9 

dotyczących „ gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i 

utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych”. Szerzej: P. Chmielnicki, Świadczenie usług 

przez samorząd terytorialny w Polsce. Zagadnienia ustrojowoprawne, Warszawa 2005, s. 105. 
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Rozdział czwarty zatytułowany Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego województwa 

kieleckiego został w całości poświęcony problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego na 

obszarze ziemi kieleckiej w latach: 1918 – 1939. Jest to niejako opis ściśle powiązany z 

tematyką rozdziału trzeciego, lecz głównie od strony zagrożeń i niebezpieczeństw 

wyakcentowanych w licznych dokumentach archiwalnych pisanych w latach dwudziestolecia 

międzywojennego. Zagrożeń było wiele, choć miały zupełnie inny charakter niż zagrożenia 

współczesne. W tym rozdziale przedstawiono instytucje samorządu terytorialnego 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców skupiając głównie uwagę na ich zadaniach, 

przedstawiono serię zagrożeń i niebezpieczeństw w tym województwie, przedstawiono skalę 

przestępstw w województwie w świetle danych statystycznych z innych regionów kraju. W 

tym rozdziale przytoczono liczne fragmenty sprawozdań sytuacyjnych pisanych przez 

starostów do wojewody.  

W rozdziale piątym zatytułowanym Zagrożenia i dylematy bezpieczeństwa regionu a 

efektywność państwa dokonano ogólnej oceny  polityki bezpieczeństwa wewnętrznego II 

Rzeczypospolitej, wskazując porażki, sukcesy i zagrożenia. Dokonano także oceny 

bezpieczeństwa wewnętrznego II Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych województw, w 

aspekcie przestępczości. Przywołano także uwarunkowania historyczno-polityczne wydarzeń 

dotyczących ewolucji bezpieczeństwa i wskazano na ich wpływ na determinanty realizacji 

polityki bezpieczeństwa przez współczesne państwo polskie. Skupiono także uwagę na 

perspektywach rozwoju dla państwa polskiego w obliczu różnych, współczesnych zagrożeń.  

W niniejszej rozprawie wykorzystano opinie i wyniki badaczy przedmiotu, do których 

należą między innymi Marek Leszczyński, autor około 170 publikacji27 z nauk o 

bezpieczeństwie i ekonomii, a także Michał Brzeziński, który zwraca uwagę na to, że 

niniejsza dyscyplina naukowa wciąż ewoluuje, zachodzące przekształcenia i dynamika 

przemian skłaniają do ustalenia nowej terminologii pojęciowej, wywołują twórczy zamęt, 

który nie zawsze sprzyja pozytywnym ustaleniom, choćby w postaci nowej powszechnie 

akceptowanej siatki pojęciowej. Bezpieczeństwo państw w dużym stopniu uzależnione jest od 

postaw przywódców państw, których decyzje mogą w krótkim czasie zmienić stan 

bezpieczeństwa. W świetle badań autorki licznych publikacji Agnieszki Kasińskiej-Metryki 

 

27 Por. M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2011, oraz M. 

Leszczyński, Wybrane aspekty bezpieczeństwa społecznego, Kielce 2011, a także: M. Leszczyński (współautor), 

Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju, Gdańsk 2015. Por. także; Bezpieczeństwo jako dobro publiczne w 

warunkach erozji państw narodowych, w: Wymiary bezpieczeństwa europejskiego, pod red. M. Leszczyńskiego, 

M. Molendowskiej, T. Pawłuszko, Kielce 2017. 
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specjalizującej się w przywództwie politycznym, teorii polityki, komunikacji społecznej28, 

przywództwo polityczne ma kluczowe znaczenie dla zachowania pokoju w świecie. Na 

bezpieczeństwo mają wpływ różne uwarunkowania geopolityczne, o czym świadczą prace 

badawcze29 Małgorzaty Myśliwiec, badającej systemy polityczne państw, procesy 

decentralizacyjne i funkcjonowanie administracji publicznej w Europie. Liczne są publikacje 

dotyczące problematyki bezpieczeństwa państwa. Dotyczą one głównie bezpieczeństwa doby 

obecnej i jego uwarunkowań. Istotę procesów bezpieczeństwa, w wymiarze wieloaspektowym 

opisuje Paweł Soroka, w swych publikacjach30, którego spostrzeżenia zbieżne są, zwłaszcza 

w kwestiach bezpieczeństwa energetycznego z hasłami, opisanych poniżej dokumentów. 

Wieloaspektowe spojrzenie na system polityczny w szerszej perspektywie: poczynając od 

nauk przyrodniczych, poprzez humanistyczne, kończąc na społecznych prezentuje Łukasz 

Młyńczyk w opracowaniu Teoretyczne ujęcie systemu politycznego. Podkreśla ewolucyjny i 

linearny charakter teorii polityki i dynamikę systemu politycznego. Warto rozważyć cenne 

uwagi autora uwzględnione w poniższych badaniach, (w kontekście drugiej hipotezy), a 

zwłaszcza pewnik, że: „Coś jest poprzednikiem czegoś, a kolejne fazy będą rozwinięciem 

stanów wcześniejszych” (…) „charakter samej polityki jest produktem dominującego 

ustroju”31. W obliczu znacznej ilości definicji i różnych interpretacji pojęć bazowych, 

zdaniem M. Brzezińskiego sięgać należy także do encyklopedii i słowników32, które w sposób 

obiektywny interpretują definicję pojęć. 

 

28 Por. A. Kasińska-Metryka, Przywództwo polityczne w Hiszpanii po 1975 roku w perspektywie zmian 

systemowych, Kielce 2015, A. Kasińska-Metryka Proces kreacji przywódców politycznych. Od ujęcia 

tradycyjnego do współczesnego, Kielce 2012, A. Kasińska –Metryka, Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej: 

1989 – 1999, Kielce 2000, A. Kasińska -Metryka, Od szamana do kapłana. Ewolucja systemów religijnych w 

Ameryce Południowej, Kraków 1996. 
29 Por. M. Myśliwiec, T. Szewc, Samorząd terytorialny w konwencjach Rady Europy i prawie europejskim, M. 

Myśliwiec, Katalonia na drodze do niepodległości, Bytom 2006, Systemy polityczne wybranych państw basenu 

Morza Śródziemnego pod red. K. Krysieniel, M. Myśliwiec, Poznań – Chorzów 2011, M. Myśliwiec, Pozycja 

partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii, Katowice 2014. 
30Por: P. Soroka, Strategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Proces formułowania, Warszawa 2006. oraz P. 

Soroka, Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Warszawa 2015, a także Tradycja, stan i 

perspektywy polskiego przemysłu zbrojeniowego (ze szczególnym uwzględnieniem dawnego Centralnego Okręgu 

Przemysłowego,), pod red. prof. dr hab. P. Soroki, Kielce 2011.  
31 Ł. Młyńczyk, Teoretyczne ujęcie systemu politycznego, w: System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, pod 

red. D. Pleckiej i in., Toruń 2020, s.19. Ł. Młyńczyk jest autorem licznych artykułów i publikacji książkowych, 

w tym: Ł Młyńczyk, Między kreatywnością, a próżnowaniem. Polityczność dwóch typów idealnych, Warszawa 

2015. 
32 M. Brzeziński, Kategoria bezpieczeństwa [w]: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, pod red. S. Sulowskiego, 

M. Brzezińskiego, Warszawa 2009, s. 22. 



21 

 

Dokonując przeglądu bogatej literatury wykorzystano zwłaszcza w części teoretycznej 

publikacje pisane w okresie dwudziestolecia międzywojennego, mające znaczenie historyczne 

oraz publikacje opracowane współcześnie. 

W części historycznej należy wymienić między innymi opracowania takich badaczy 

jak: Jerzy Panejko, autor książek takich jak: Geneza i podstawy samorządu europejskiego 

(1926)33, Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce (1934)34; Tadeusz Bigo, autor publikacji: 

Z ustrojowych zagadnień samorządu (1933)35 oraz Związki publicznoprawne w świetle 

ustawodawstwa polskiego (1928)36; oraz Henryk Dembiński, autor dzieła: Osobowość 

polityczno-prawna samorządu, w świetle metody dogmatycznej i socjologicznej (1934)37. 

Cenne są także liczne opracowania Maurycego Jaroszyńskiego, profesora prawa 

administracyjnego w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, autora między innymi trzech 

istotnych pozycji, do których należą: Samorząd terytorialny w Polsce (1923)38, Samorząd 

gminy wiejskiej (1925)39 oraz Konstytucyjne podstawy samorządu terytorialnego, „Samorząd 

Terytorialny” Nr1/2 z roku 193740. W części historycznej należy także wymienić prace 

dotyczące sytuacji społeczno- gospodarczej, takie jak Szacunek bezrobocia pracowników 

najemnych poza rolnictwem w latach 1929 – 1936 (1938)41, którego autorem jest badający 

kwestie społeczne S. Lewy, a także Rozważania nad położeniem politycznym i gospodarczym 

Polski (1938) J. Moraczewskiego42 oraz Dochód społeczny wsi i miast w Polsce w okresie 

przesilenia gospodarczego: 1929 – 1936 (1937)43 Cz. Klarnera, czy Dysproporcje. Rzecz o 

Polsce przeszłej i obecnej  E. Kwiatkowskiego44.  

Wspomnieć też trzeba o współczesnych pracach dotyczących bezpieczeństwa Polski 

lat 1918 - 1939. Należą do nich: Bezpieczeństwo militarne Polski 1918 – 1945. Aspekty 

 

33 J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno 1926. 
34 J. Panejko, Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Wilno 1934. 
35 T. Bigo, Z ustrojowych zagadnień samorządu, Lwów 1933. 
36 T. Bigo, Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928. 
37 H. Dembiński, Osobowość polityczno-prawna samorządu w świetle metody dogmatycznej i socjologicznej, 

Lublin 1934. 
38 M. Jaroszyński, Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 1923. 
39 M. Jaroszyński, Samorząd gminy wiejskiej, Warszawa 1925. 
40 M. Jaroszyński, Konstytucyjne podstawy samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny”, Nr 1-2, Rok 

1937. 
41 S. Lewy, Szacunek bezrobocia pracowników najemnych poza rolnictwem w latach: 1929-1936, „Studia i 

Materiały” Nr 1, Warszawa 1938. 
42 J. Moraczewski, Rozważania nad położeniem politycznym i gospodarczym Polski, Warszawa 1938. 
43 Cz. Klarner, Dochód społeczny wsi i miast w Polsce w okresie przesilenia gospodarczego 1929 - 1936, Lwów 

1937. 
44 E. Kwiatkowski, Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, Warszawa 1989.  
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geopolityczne i społeczne 45, Sen o potędze. Bezpieczeństwo, suwerenność mocarstwowość. 

Rzeczpospolita Polska 1918 - 193946. W niniejszej pracy wykorzystano również syntezy z 

zakresu historii politycznej i społeczno - gospodarczej II Rzeczypospolitej, w tym Wojciecha 

Roszkowskiego, Henryka Zielińskiego, Zbigniewa Landau i Jerzego Tomaszewskiego, 

Janusza Żarnowskiego47, Andrzeja Jezierskiego i Cecylii Leszczyńskiej 48, oraz Mariana 

Leczyka49 i Karola Olejnika50. Te pozycje dają obraz różnych kwestii związanych z 

funkcjonowaniem ówczesnego państwa, jego strukturami, instytucjami i samorządem 

terytorialnym, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Różne aspekty 

dziejów województwa kieleckiego w okresie międzywojennym przedstawiają tacy badacze 

jak Mieczysław B. Markowski, Regina Renz, Edyta Majcher – Ociesa, Elżbieta Słabińska i 

Jerzy Szczepański51. Należy również wspomnieć o monografiach miast i miasteczek 

województwa kieleckiego, w tym szczególnie stolicy województwa – Kielc, takich jak: 

Historia Kielc do roku 1945. Kielce przez stulecia 52, ilustrujące różne aspekty historii 

województwa w okresie międzywojennym. Cennym źródłem informacji, dotyczącym dziejów 

okresu międzywojennego badanego regionu są także: monografia Jana Pazdura, Dzieje Kielc 

1864-193953 i opracowanie Prezydenci Kielc 1919 – 1939 Pawła Wolańczyka54. 

Wykorzystano także serię aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa, a nade 

wszystko regulacje prawne zawarte w ustawach zasadniczych badanego okresu, do których 

należały: Mała Konstytucja z 20 lutego 1919 r., która dawała szereg uprawnień Naczelnikowi 

 

45 Bezpieczeństwo militarne Polski 1918-1945. Aspekty geopolityczne i społeczne, Tom II, pod red. S. 

Jaczyńskiego, W. Nowaka, R. Roguskiego, Siedlce 2017. 
46 E. Kirwiel, Kresy Północno – Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej, w: Problem bezpieczeństwa państwa 

polskiego w okresie międzywojennym, pod red. E. Maj, J. Gryzy, E. Kirwiel, E. Podgajna, Lublin 2014. s. 189-

204. 
47 J. Żarnowski, Polska 1918-1938. Praca, technika, społeczeństwo, Warszawa 1999. 
48 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 1998. H. Zieliński, Historia Polski 

1914 – 1939, Wrocław 1983; Z. Landau, J. Tomaszewski Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 

1991; tychże,  Nierozwiązane problemy społeczno – gospodarcze  Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. K. 

Kozłowskiego, Warszawa 1989. 
49 M. Leczyk, Druga Rzeczpospolita 1918 – 1939. Społeczeństwo, gospodarka, kultura, polityka, Warszawa 

2006. 
50 K. Olejnik, Polska w okresie międzywojennym (1918 – 1939), Poznań 2019. 
51M. B. Markowski, Robotnicy przemysłowi w województwie kieleckim: 1918 – 1939, Warszawa 1980. 

R. Renz, Społeczności małomiasteczkowe w województwie kieleckim 1918 – 1939, Kielce 1990; E. Majcher – 

Ociesa, Aktywność gospodarcza ludności w województwie kieleckim w latach 1918 – 1939, Kielce 2013; E. 

Słabińska, Rynek pracy w latach 1918 – 1939 na przykładzie województwa kieleckiego, Kielce 2015;J. 

Szczepański, Dzieje wodociągów i kanalizacji w Kielcach w latach 1929 – 1999, Kielce 1999, J. Szczepański 

Programy rozwoju przemysłu państwowego w regionie świętokrzyskim w XIX – XX wieku (do 1939 roku), w: A. 

Dybała, E. Łyżwa, B. Rogowska, E. Słabińska, J. Szczepański, Historyczne i współczesne konteksty przemian w 

przemyśle regionu świętokrzyskiego, tom 1, s.15-30, Kielce 2019. 
52 Historia Kielc do roku 1945. Kielce przez stulecia, pod red. M. Maciągowskiego, Kielce 2014. 
53 J. Pazdur, Dzieje Kielc 1864-1939, Wrocław – Warszawa – Kraków - Gdańsk 1971. 
54 P. Wolańczyk, Prezydenci Kielc 1919-1950, Kielce 2018. 
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Państwa, Konstytucja marcowa z 17 marca 1921 r., stanowiąca wielkie osiągnięcie 

ustawodawcze, stanowiąca płaszcz ochronny dla obywateli, Konstytucja kwietniowa z 23 

kwietnia 1935 r., która dokonała przebudowy ustroju państwa. Niektóre  artykuły konstytucji 

regulują kwestie związane z bezpieczeństwem wewnętrznym. 

W okresie całego dwudziestolecia międzywojennego kluczową rolę w kwestii 

bezpieczeństwa pełniła Policja Państwowa55. W miarę stabilizacji i rozwoju administracji 

zachodziła konieczność ujednolicenia stanu prawnego i utworzenia jednego organu 

zajmującego się bezpieczeństwem wewnętrznym. Kwestie te omawia między innymi Andrzej 

Misiuk w publikacji Policja Państwowa:1919-1939: powstanie, organizacja, kierunki 

działania. Cenną publikacją dla zobrazowania tej kwestii w województwie kieleckim jest 

opracowanie Dariusza Burasa Organizacja Policji Państwowej w Kielcach w latach: 1919 – 

193956. Przywołana powyżej ustawa o Policji Państwowej, uchwalona przez Sejm 

Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej stanowiła zwięzły dokument dotyczący zasad 

ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz organizacji Policji. Szczegółowe 

rozwiązania były rozstrzygane na mocy zarządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i 

okólników oraz rozkazów Komendanta Głównego Policji. Miejsce policji w strukturze władz 

państwowych wyjaśnia art. 11 ustawy o Policji Państwowej. W zakresie służby 

bezpieczeństwa i czynności wykonawczych policja podlegała przedstawicielom władzy 

administracji politycznej, starostom, wojewodom zależnym w tym zakresie od Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych. Na terenie województwa wojewoda odpowiedzialny był za 

funkcjonowanie organów policyjnych (Rozporządzenie wykonawcze RM z dnia 13 listopada 

1919 r.). Do zadań bardzo ważnych w okresie II Rzeczypospolitej należała ofensywa 

polityczna w związku z nasilającym się ruchem robotniczo – komunistycznym  (Okólnik z 

dnia 3 września 1922 r., wydany przez MSW z żądaniem niedopuszczenia do zebrań 

przedwyborczych). 

Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego było zadaniem złożonym, bo dotykało 

różnych dziedzin życia. W organizującym się państwie wiele zadań spadło na organy 

bezpieczeństwa, stąd wiele rozporządzeń i okólników wydawanych było przez Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z innymi ministerstwami (np. w kwestiach 

 

55 A. Misiuk  Policja Państwowa 1919-1939: powstanie, organizacja, kierunki działania, Warszawa 1996; 

 D. Buras. Organizacja Policji Państwowej w Kielcach w latach 1919-1939, w: Stulecie policji miasta Kielce, 

Kielce 2019, s. 25-42. 
56 Ibidem. 
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wojskowych). Można przytoczyć wiele aktów prawnych tego typu – oto niektóre z nich: 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie pobierania od samorządów 

kosztów utrzymania policji (Dz. U., 1920 r., nr 5, poz. 28), Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 4 maja 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych 

w przedmiocie organizacji policji państwowej pełniącej służbę na kolejach (Dz. U., 1921 r., 

nr 41, poz. 258), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o organizacji urzędów 

śledczych (Dz. U., 1926 r., nr 82, poz. 455), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 

dnia 8 kwietnia 1927 r. o wydziałach i urzędach śledczych (Dz. U., 1927 r., nr 40, poz. 358), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1931 r. o dozorze nad 

mięsem i przetworami mięsnymi (Dz. U., 1931 r., poz. 751), Rozporządzenie Robót 

Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z 2 września 1932 r., o zakazie używania na 

drogach publicznych z twardą nawierzchnią podków u koni z wystającymi ostrymi częściami 

(Dz. U. 1932 r., poz. 751), Okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 7 października 1931 

r., nr 156 w sprawie zawiadamiania o wypadkach chorób zaraźliwych u zwierząt domowych, 

Okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 16 stycznia 1932 r., nr 8 w sprawie 

wędrownych kinoteatrów z aparatami. 

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1919 r. powołano 

powiatowe władze administracyjne. Na czele starostwa stał starosta powołany przez ministra 

spraw wewnętrznych, który swą władzę sprawował za pomocą urzędu powiatowego. Był 

odpowiedzialny za cały zarząd administracyjny oraz stan bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w powiecie. Zgodnie z art. 8 tejże ustawy starosta był odpowiedzialny także za 

funkcjonowanie organów policyjnych na terenie danego powiatu. Najpełniej zadania i 

obowiązki, a także zakres działań starostw odzwierciedlają dokumenty archiwalne 

zdeponowane w archiwach państwowych poszczególnych województw.  

Część empiryczna niniejszej dysertacji powstała głównie dzięki materiałom 

badawczym pozyskanym w archiwach państwowych. Dominujące znaczenie dla charakteru 

tych badań miały raporty sytuacyjne, sporządzane przez przedstawicieli władz, komisarzy i 

starostów poszczególnych powiatów dla wojewody kieleckiego, który na bazie 

szczegółowych raportów sytuacyjnych opracowywał sprawozdania zbiorowe dla 

Ministerstwa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyjmowało sprawozdania, ale także 

kierowało zarządzenia do wszystkich wojewodów, którzy przesyłali je do starostów, i 

upoważniali do wydawania zarządzeń lokalnych. 
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W sprawozdaniach zbiorowych i interdyscyplinarnych raportach sytuacyjnych władz 

wojewódzkich, powiatowych, a także służb porządkowych znaleziono cenne informacje na 

temat życia politycznego, ekonomicznego, stanu oświaty i kultury, relacji międzyludzkich, 

zwyczajów i obyczajów, bezpieczeństwa i zagrożeń w ujęciu wielodyscyplinarnym. W 

podejmowaniu decyzji organy administracyjno – porządkowe odwoływały się do przepisów 

prawnych odnotowując ich treść w całości lub fragmentarycznie w raportach, co w chwili 

obecnej daje możliwość odtworzenia całego kompletu ustaw i wszystkich rozporządzeń 

wykorzystywanych w dwudziestoleciu międzywojennym w województwie kieleckim. 

Fragmentarycznie, zachowane w Archiwum Państwowym w Kielcach sprawozdania 

sytuacyjne informują o kwestiach takich jak: sytuacja społeczno – gospodarcza, polityczna. 

Sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego relacjonowane są w takich kategoriach jak 

przestępczość polityczna i kryminalna.   

Duże znaczenie w określeniu ewolucji polityki bezpieczeństwa państwa, interpretacji 

pojęć bazowych i określeniu celów bezpieczeństwa wewnętrznego państwa mają Strategie 

Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej – SBNRP z lat: 2007, 2014 i 2020. 

Wykorzystano najistotniejsze fragmenty przytoczonych dokumentów. Strategia z 2020 roku 

jest bardziej rozbudowana, bardziej dostosowana do obecnych wyzwań czasowych, zawiera 

szerszy zakres zagrożeń, których nie wymieniano w Strategii z 2007 roku57. Niniejsze 

zagrożenia zostały także obszernie omówione w wydanej w 2013 roku, innej, pozycji  

z zakresu bezpieczeństwa narodowego, a mianowicie w dziele 265 - stronicowym 

zatytułowanym Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej58. Biała 

Księga BNRP, to efekt dwuletniej pracy ponad 200 ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa 

narodowego, jest adresowana do wszystkich organów władzy rządowej i samorządowej, 

młodzieży i środowisk akademickich i stanowi cenne źródło w upowszechnieniu wiedzy o 

bezpieczeństwie. Narastająca liczba zagrożeń, skłania do ciągłej modyfikacji wszystkich 

dokumentów o bezpieczeństwie, w tym także Strategii z 2014 roku. Następujący po Strategii 

z 2014 roku, kluczowy akt - Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 

została zatwierdzona w dniu 12 maja 2020 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uwzględnia serię aktualnych wyzwań w przedmiotowej tematyce. 

 

57 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, Warszawa 2014, s. 7. 

Strategia BNRP – 2014 jest dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa państwa, opracowanym i zatwierdzonym 

zgodnie z art.6, ust. 1 i art. 4 a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 461, ze zm.). Niniejsza Strategia BNRP – 2014, w 2020 roku została zastąpiona Strategią 

BNRP – 2020.  
58 Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013. 
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Strategia z roku 2020 składa się z czterech filarów: I. Bezpieczeństwo państwa i obywateli, II. 

Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, III. Tożsamość i dziedzictwo 

narodowe, IV. Rozwój społeczny i gospodarczy. Ochrona środowiska. 

Powyższe działy opisują stan bezpieczeństwa państwa w skali kraju, regionu, oraz 

świata. Uwzględniają sprawy polityczne, społeczno - gospodarcze i militarne, a także 

tożsamości i dziedzictwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Wyznaczają stosunki 

bilateralne i sojusze z innymi państwami i instytucjami. Należy tu wymienić partnerów takich 

jak: NATO, UE, ONZ, państwa Grupy Wyszehradzkiej czy Trójkąta Weimarskiego. 

Dokument określa różnorodne i różnostronne zagrożenia, szacuje ryzyka i wyznacza kierunki 

działania w poszczególnych dziedzinach. W celu zapobieżenia zagrożeniom militarnym, 

gospodarczym, cybernetycznym oraz hybrydowym, określa cele i działania zmierzające do 

ich osiągnięcia. Dokument wskazuje na sojusze. 

 Strategia określa kompleksową wizję kształtowania bezpieczeństwa narodowego 

Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich jego wymiarach. Uwzględnia aspekt podmiotowy 

(wymiar wewnętrzny bezpieczeństwa narodowego oraz środowisko międzynarodowe – 

stosunki bilateralne, współpracę regionalną, w skali globalnej oraz współpracę na forach 

organizacji międzynarodowych) oraz przedmiotowy (uwzględnia wszystkie wymiary 

funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego). Interesy narodowe oraz cele 

strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego zostały sformułowane w zgodzie z 

wartościami narodowymi określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 59. 

W części teoretycznej dysertacji przedstawione zostały jeszcze inne dwa dokumenty, 

to jest Agenda Rozwoju 2030, zwana Agenda Post – 2015, opracowana przez 

międzynarodowy zespół ekspertów i uzgodniona przez 193 państwa członkowskie ONZ w 

dniach 25 – 27 września 2015 roku oraz Koncepcja Obronna RP z maja 2017 roku, 

opracowana na bazie dotychczasowych koncepcji zawierająca wykaz zadań do realizacji w 

perspektywie do 2030 roku.      

Dostępne są także liczne czasopisma wykorzystane w tej pracy badawczej. Do 

najczęściej cytowanych czasopism należy Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w którym 

autorzy, teoretycy i praktycy przedstawiają swój punkt widzenia na istotne kwestie 

bezpieczeństwa wewnętrznego i skalę licznych zagrożeń.  

 

59Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej , Warszawa 2020, s. 5. 
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W ostatnim dziesięcioleciu ukazała się znaczna ilość opracowań naukowych 

umożliwiających szerokie spojrzenie na problem bezpieczeństwa. Mimo dużej ilości 

imponujących dzieł brak kompleksowej polityki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w II 

Rzeczypospolitej Polskiej. Odczuwa się także niedostatek opracowań tematycznych 

dotyczących poziomu życia ludności miast i wsi województwa kieleckiego. W aktualnie 

ukazujących się publikacjach mówi się głównie o współczesnych zagrożeniach, ale także 

nawiązuje się do bezpieczeństwa w różnych epokach i rozpatruje się je na wielu 

płaszczyznach. Dostrzegalne są jednak braki w tej dziedzinie. Dotyczą one właśnie kwestii 

empirycznych popartych badaniami archiwalnymi minionych okresów. Tę lukę, częściowo, 

wypełnia niniejsza praca.  

W opracowaniu niniejszym, kluczowym pytaniem jest to, czy można dokonać 

porównania aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w okresie międzywojennym  

i współczesnym. Trudna jest odpowiedź na to pytanie, aczkolwiek możliwa, o czym świadczą 

przedstawione w niniejszej pracy badania. Przeprowadzone analizy należy wciąż pogłębiać w 

następnych pracach badawczych, dokonując komparatystyki na wielu płaszczyznach polityki 

bezpieczeństwa wewnętrznego. Nie należy jednak liczyć, że wnioski płynące z takiej 

komparatystyki będą identyczne. Niezliczona ilość dokumentów archiwalnych o charakterze 

interdyscyplinarnym, a także zróżnicowane podejście badaczy, będą wciąż odsłaniać nieznane 

dotychczas karty wydarzeń i rzucać nowe światło na badaną rzeczywistość dotyczącą polityki 

bezpieczeństwa wewnętrznego, jego zagrożeń, rzeczywistość dotyczącą II Rzeczypospolitej, a 

także dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość obecnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podsumowując, należy podkreślić, że nie wszystkie wątki badanej tematyki 

interdyscyplinarnej udało się wyjaśnić. Wśród tysięcy kart archiwalnych zawierających 

sprawozdania sytuacyjne, akty prawa miejscowego, meldunki i komunikaty trudno dokonać 

selekcji, które dokumenty mają największą wartość dla badanej tematyki. Kwerenda tego typu 

materiałów badawczych jest o tyle skomplikowana, że wymaga wielomiesięcznych, a nawet 

wieloletnich analiz treści o tematyce interdyscyplinarnej, selekcji tematycznej i streszczeniu 

wiarygodnym danego tekstu. Jest to praca dla licznych badaczy. Trudność wynika z jakości i 

stanu ponad stuletnich wyblakłych kart zapisanych drukiem maszynowym lub nie do końca 

czytelnym pismem odręcznym starosty lub wojewody, albo komisarza policji. Z tym większą 

satysfakcją oceniam fragmenty niektórych tekstów, które udało się odtworzyć w 

niezmienionej postaci, by przytoczyć je na kartach tejże pracy badawczej. Będą mogły zostać 

wykorzystane w badaniach innych autorów. 
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ROZDZIAŁ I 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA. ASPEKTY 

TEORETYCZNE 

 

1.1. Interdyscyplinarność badań nad bezpieczeństwem państwa 

Termin „bezpieczeństwo” używany jest w różnym znaczeniu, występuje w węższym i 

szerszym ujęciu, nie posiada jednej wyraźnie sprecyzowanej definicji. Definiując pojęcie 

„bezpieczeństwo” badacze często odwołują się do pochodzenia etymologicznego. Termin ten 

wywodzi się z języka łacińskiego, od słowa securitas, utworzonego z dwu członów sine (bez) 

i cura (obawa, strach, zmartwienie). Termin „bezpieczeństwo” w języku polskim zawiera owe 

dwa elementy i jest tłumaczony jako: „bez pieczy”, rozumiane w sensie: „bez obawy”, „bez 

strachu”, „bez zmartwienia”. W niektórych językach zachował większe niż w języku polskim 

podobieństwo do terminologii łacińskiej, przykładem jest język francuski: securité, a także 

angielskich security. Bezpieczeństwo zatem to taki stan, który daje poczucie pewności i 

gwarancję jej zachowania, stan braku zmartwień, stan poczucia spokoju i możliwości działań 

bez obaw, bez lęków, stan politycznej stabilności, stan szansy na doskonalenie. To sytuacja 

odznaczająca się daleko idącą pewnością braku ryzyka utraty czegoś, co człowiek ceni, na 

przykład zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych60. W ujęciu Ryszarda Zięby 

najprościej można zdefiniować bezpieczeństwo jako stan pewności, stan zabezpieczenia od 

jakichkolwiek zagrożeń61. Natomiast w ujęciu Daniela Lernera, cytowanym w słowniku nauk 

społecznych, pojęcie bezpieczeństwo określone jest jako pewność (safety), co oznacza brak 

zagrożenia (danger), albo ochronę przed nim62. Bezpieczeństwo zatem jest synonimem 

pewności i oznacza spokój i pewność rozwoju63. Bezpieczeństwo, jak definiuje Konstanty A. 

Wojtaszczyk, jest stanem pewności, spokoju i przekonaniem o jego istnieniu. W naukach 

społecznych stan bezpieczeństwa wiąże się z zaspokojeniem normalnych potrzeb takich jak: 

istnienie, przetrwanie tożsamości, niezależność, pewność, perspektywy rozwoju i możliwość 

realizacji potrzeb fizycznych i duchowych. Bezpieczeństwo jest potrzebą człowieka. 

Zagwarantowanie stanu bezpieczeństwa wiąże się z pokonywaniem i zapobieganiem 

 

60 Słownik terminów…, s. 14. 
61 R. Zięba, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa 1997, s.3-4, cyt. za M. 

Lorek, L. Pawlikowicz, K. Surowiec, Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne – teoria i praktyka na przykładzie 

wybranych zagadnień w drugiej RP (1918 – 1939), „Humanities and Social Sciences” 2013, vol. XVIII, 

20(3/2013), s. 88. 
62 M. Lorek, L. Pawlikowicz, K. Surowiec, Bezpieczeństwo narodowe…, s. 88. 
63 A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie…, s. 180. 
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zjawiskom zagrożeń, zarówno subiektywnym jak i realnym. Subiektywne zagrożenia 

wynikają ze stanu psychiki człowieka i grup społecznych. Każde społeczeństwo podkreślają 

M. Lorek, L. Pawlikowicz, K. Surowiec, chce czuć się bezpiecznie, zarówno lokalnie jak 

globalnie. Zagrożenie, to stan niepewności, jaki pojawia się w psychice człowieka lub jego 

świadomości, na skutek zjawisk zachodzących wokół jednostek uczestniczących w danym 

niebezpieczeństwie. Bezpieczeństwo wartościowane jako pozytywne zawiera poczucie 

bezpieczeństwa, wartościowane jako negatywne, takiego poczucia nie ma, jeśli wystąpi 

jakiekolwiek zagrożenie należy je eliminować64. „Zagrożenia realne wynikają z zachowań 

różnych uczestników życia publicznego, nierespektujących prawa zarówno 

wewnątrzkrajowego jak i międzynarodowego”65. Człowiek dąży do zapewnienia sobie i 

bliskim bezpieczeństwa usuwając w porę wszelkie zagrożenia. Grupa społeczna, a także 

państwo poprzez odpowiednie struktury i instytucje eliminuje ryzyko zagrożeń, podejmuje 

próby zabezpieczenia przed chaosem, bezładem, anarchią.  

Jednym z wielu poglądów wśród podejść do koncepcji bezpieczeństwa jest pogląd 

socjologiczny, kulturowy i etniczny. Dotyczy istoty narodu, który ma swą tradycję, język, 

kulturę, wspólne terytorium, doświadczenia pozytywne i negatywne. Naród utożsamia się ze 

zbiorowością społeczną zamieszkującą dane terytorium, tożsame z terytorium państwa, naród, 

oznacza tyle co ludność, społeczeństwo, czyli obywatele danego państwa66. 

„Bezpieczeństwo w literaturze naukowej jest definiowane jako wolność od zagrożeń 

zapewniająca pełną suwerenność państwa i jako stan uzyskany w efekcie odpowiednio 

zorganizowanej obrony przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi”67. 

Interdyscyplinarność badań. Bezpieczeństwo w ujęciu kompleksowym, a więc nie 

tylko militarnym, lecz także pozamilitarnym ma charakter „interdyscyplinarny”, przez co 

należy rozumieć, że w większym lub mniejszym stopniu dotyczy wszystkich dziedzin życia. 

Termin „interdyscyplinarny” złożony jest z dwu elementów: inter- (łac. inter = „między”, 

„wśród”, „współ”) oraz „dyscyplinarny” (łac. disciplina = wiedza, dziedzina, gałąź nauki). 

Przymiotnik „interdyscyplinarny” w ujęciu słownikowym oznacza „dotyczący dwu lub więcej 

 

64 M. Lorek, L. Pawlikowicz, K. Surowiec, Bezpieczeństwo narodowe…, s. 88. 
65 K. A. Wojtaszczyk, Istota bezpieczeństwa państwa a proces integracji europejskiej, w: Bezpieczeństwo Polski 

w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, pod red. K. A. Wojtaszczyka, , Warszawa 2002, s. 9. 
66 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP, Warszawa 2011, s. 17, cyt. za M. Lorek, L. Pawlikowicz, K. 

Surowiec, Bezpieczeństwo narodowe…, s. 89. 
67 J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Warszawa 2013, s. 14. 
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dyscyplin naukowych (…) gałęzi wiedzy”68.  Pojawia się we wszystkich dyscyplinach 

naukowych bada się je w ujęciu wielopłaszczyznowym uwzględniając różne podejścia, różne 

jego aspekty. Do dyscyplin tych należą: stosunki międzynarodowe, ekonomia, historia, nauki 

prawne, obronność, politologia, filozofia, psychologia, medycyna, ekologia i inne. Tematyką 

bezpieczeństwa zajmują się różne, najczęściej interdyscyplinarne ośrodki badawcze, 

skupiające prawników, ekonomistów, ekologów, socjologów, politologów, specjalistów nauk 

wojskowych, specjalistów cyberprzestrzeni, informatyków, psychologów, przedstawicieli 

wielu innych dyscyplin naukowo-badawczych. 

Porządkując i sprowadzając rodzaje bezpieczeństwa do płaszczyzn (sfer), dokonuje się 

uporządkowania w sposób względnie usystematyzowany. W wymiarze podmiotowo - 

przestrzennym wyróżniamy bezpieczeństwo personalne (jednostkowe), lokalne (grupowe, 

narodowe, państwowe) i globalne (bezpieczeństwo międzynarodowe). W wymiarze 

przedmiotowym wyróżniamy: bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne, ekonomiczne, 

polityczne, społeczne, militarne. W wymiarze podmiotowo – przedmiotowym wyróżniamy: 

bezpieczeństwo psychospołeczne, zewnętrzne i wewnętrzne, a w wymiarze czasowym 

uwzględniamy ewolucję bezpieczeństwa w wymiarze epokowym69. 

Cytując cenne spostrzeżenia prekursorów, teoretyków i badaczy70 na temat typologii 

bezpieczeństwa J. Gierszewski podkreśla, iż podstawowym kryterium w podziale 

bezpieczeństwa, jest kryterium podmiotowe. Stąd wynika podział na bezpieczeństwo 

narodowe (państwa), które wynika z kategorii dotyczących egzystencjalnych potrzeb i 

interesów społeczności tworzących państwo, oraz bezpieczeństwo międzynarodowe71. 

Zgodnie z systematyką przedstawioną przez J. Gierszewskiego, uwzględniając 

określone kryteria, wyróżniamy następujące rodzaje bezpieczeństwa: ze względu na obszar: 

globalne, międzynarodowe, regionalne, narodowe, ze względu na stosunek do kierunku i 

źródeł zagrożeń państwa: zewnętrzne i wewnętrzne, ze względu na dziedzinę, w której 

występuje: militarne, polityczne, energetyczne, ekologiczne, informatyczne, społeczne, 

kulturowe, fizyczne, strukturalne, personalne, ze względu na dziedzinę: zewnętrzne, militarne, 

 

68 Słownik wyrazów obcych PWN, pod red. B. Pakosz i in., Warszawa 1991, s. 207, 371. 
69 Ibidem, s. 33. 
70 Podział niniejszy został dokonany w oparciu o kryteria określone przez prekursorów w dziedzinie 

bezpieczeństwa, takich jak: R. Zięba, M. Lisiecki, M. Cieślarczyk, K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, 

J. Czaputowicz, J. Stańczyk, J. Kukułka. 
71 J. Gierszewski, Organizacja systemu…, s. 23-24. 
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wewnętrzne, obywatelskie, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, informacyjne  

i telekomunikacyjne72. 

Jak podkreśla J. Gierszewski wymienione sektory bezpieczeństwa związane są  

z przyjętą przez państwo strategią, która winna zawierać opis metod jakimi mają być 

osiągnięte określone cele i które podmioty będą odpowiedzialne za ich realizację, zatem 

kryterium podziału pojęcia bezpieczeństwa będzie zależeć od kryterium celu. Uwzględniając 

ten istotny czynnik i opinie innych badaczy w tym zakresie, J. Gierszewski wyróżnia 

bezpieczeństwo: podmiotowe: narodowe i międzynarodowe, przedmiotowe: polityczne, 

militarne, ekonomiczne, ekologiczne, kulturowe, społeczne, przestrzenne: miejscowe, 

lokalne, regionalne, ponadregionalne, globalne, wartości: negatywne związane  

z przetrwaniem, pozytywne to przetrwanie i rozwój, humanitarne: rozumiane jako wolność od 

zagrożeń i potrzeb, bezpieczeństwo: obywatelskie, zbiorowe: oparte na normach prawa 

międzynarodowego, publiczne: powszechne obywateli, sposobu zorganizowania: unitarne, 

kooperacyjne, blokowe, równowagi sił, poziomu zorganizowania: lokalne, regionalne, 

centralne, sekwencji zmieniających się stanów: funkcjonalne lub procesualne, 

bezpieczeństwo: społeczno-kulturowe, znaczenia: wartości, potrzeb, organizacji, lokalizacji 

źródeł zagrożenia: wewnętrzne, zewnętrzne, oraz bezpieczeństwo fizyczne73. 

Nie kontestując opinii M. Brzezińskiego, który akcentuje mnogość definicji i ich 

niedookreśloność należy uwzględnić także inne oceny. Według M. Cieślarczyka o typologii 

bezpieczeństwa decyduje podmiot (kogo dotyczy), otoczenie, środowisko, relacja podmiot – 

środowisko (skutki, powiązania, kierunki oddziaływań, symetria – asymetria) i 

czasoprzestrzeń74. To usystematyzowanie sprowadza się do ujęcia bezpieczeństwa w trzech 

zasadniczych wymiarach, którymi w opinii Ryszarda Zięby są: podmiotowy: dotyczący 

uczestników życia społecznego, przedmiotowy: dotyczący płaszczyzn, dziedzin 

bezpieczeństwa, procesualny: perspektywiczny, funkcjonalny, akcentujący zmienność i 

dynamizm75. R. Zięba ujmuje bezpieczeństwo „ jako pewność istnienia i przetrwania stanu 

posiadania oraz funkcjonowania rozwoju podmiotu. Pewność jest nie tylko wynikiem braku 

 

72 Ibidem, s. 24-25. 
73 Ibidem, s. 25-26. 
74 M. Cieślarczyk, Teoretyczne, metodologiczne, i praktyczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem [w]: 

Zarządzanie bezpieczeństwem- wyzwania XXI wieku, pod red. M. Lisieckiego, Warszawa 2008, cyt. za J. 

Gierszewski, Organizacja systemu…, s. 26. 
75 Ibidem, s. 27. 
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zagrożenia, lecz powstaje wskutek kreatywnej postawy podmiotu, jest zmienna w czasie, ma 

więc naturę procesu społecznego”76. 

Podobne spojrzenie na te kwestie prezentuje J. Gryz, który podkreśla, że w obliczu 

mnogości różnych opinii o definicji bezpieczeństwa w dobie obecnej należy przyjąć, że w 

każdym przypadku występują cztery zasadnicze elementy, które składają się na paradygmat 

bezpieczeństwa, należą do nich: podmiot bezpieczeństwa, przedmiot bezpieczeństwa i 

środowisko, w którym to bezpieczeństwo jest zapewniane, oraz interakcje między 

poszczególnymi elementami77. Terminem przeciwstawnym do bezpieczeństwa jest 

niebezpieczeństwo, zwane zagrożeniem. W poprzednich wiekach nie było aż tak wielkiej 

liczby zagrożeń. Zagrożenie, to stan niepewności, niepokoju, lęku i obawy o utratę czegoś, co 

człowiek ceni, co zagraża jego bezpieczeństwu w sposób bezpośredni lub pośredni ma 

bowiem charakter ewolucyjny. Zagrożenia spotykamy na każdym polu ludzkiej działalności i 

zdaniem licznych badaczy nigdy dotąd nie było ich aż tak wiele zarówno dla jednostki i dla 

państwa jak w dobie obecnej. Synonimem zagrożenia jest niebezpieczeństwo, słowo o 

znaczeniu przeciwstawnym do terminu bezpieczeństwo. Według M. Brzezińskiego cechą 

charakterystyczną obecnych zagrożeń i niebezpieczeństw jest ich wszechobecność. Masowo 

występują wymykając się możliwościom bezpośredniego postrzegania. Liczne substancje 

zatruwające wodę lub powietrze, są niewidoczne dla oka, a ich niszcząca skuteczność 

odczuwalna może być przez obecne i następne pokolenia. Dodając skutki skażenia 

atomowego niosącego zagrożenia dla wszystkich, można mówić, że obecne zagrożenia są 

wszechobecne i mają charakter wszechstronny78. Dotyczą jednostki lecz także zbiorowości. 

Lista współczesnych zagrożeń jest niestety bardzo długa. Jeśli cechą bezpieczeństwa jest 

interdyscyplinarność, to także cechą zagrożenia jest interdyscyplinarność. Potwierdza to 

cytowany powyżej prekursor w dziedzinie nauk wojskowych Waldemar Kitler. Dostrzega on 

promieniujący charakter niebezpieczeństw, które jak twierdzi przenikają się nawzajem, co 

przypomina zjawisko „naczyń połączonych”79, a ich skutki mają charakter interdyscyplinarny.  

Wśród wielu badaczy problematyki bezpieczeństwa i jego zagrożeń tylko nieliczni 

wskazują wszystkie cele bezpieczeństwa, w szerokim, kompleksowym rozumieniu tego 

 

76 R. Zięba, Bezpieczeństwo w polityce zagranicznej RP rządu koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego 

Stronnictwa Ludowego, „Stosunki Międzynarodowe” Nr 1/2013, s. 10, cyt. za W. Fehler, O pojęciu polityki…, s. 

203. 
77 J. Gryz, Zarys podstaw…, s. 13. 
78 M. Brzeziński, Kategoria bezpieczeństwa…, s. 25. 
79 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Warszawa 2011, s. 43. 
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pojęcia. Nawet jeśli je wymieniają, nie jest to lista kompletna bowiem skala zagrożeń narasta, 

co obliguje organy ustawodawcze do ciągłej kontroli listy zagrożeń i uchwalania bezustannie 

dodatkowych przepisów prawnych w każdej dziedzinie. Jest to niezwykle bogate spektrum 

bowiem, jak podkreślono powyżej bezpieczeństwo ma charakter interdyscyplinarny, dotyczy 

w praktyce każdej sfery życia, zatem lista celów szczegółowych dla każdej dziedziny 

bezpieczeństwa jest odrębna, i zróżnicowana, a przy uwzględnieniu wszystkich sektorów 

bezpieczeństwa wręcz niemożliwa do przedstawienia. W realiach świata współczesnego z 

powodu ciągle zmieniających się zagrożeń liczba celów szczegółowych zapobiegania im jest 

także zmienna, ewoluuje w miarę upływu czasu i nowych, często bardzo innowacyjnych 

odkryć i wynalazków wykorzystanych w celach pozytywnych, ale także niekiedy 

negatywnych. Można zatem mówić tylko o celach ogólnych dla każdego sektora, cele 

szczegółowe są przedstawiane w pracach specjalistycznych. Kluczowym dla danego państwa 

jest bezpieczeństwo narodowe.  

Bezpieczeństwo narodowe, jest definiowane jako wolność od zagrożeń zapewniająca 

suwerenność państwa i jako stan uzyskany w efekcie odpowiednio zorganizowanej obrony 

przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi80. Donat Mierzejewski dowodzi, że 

pojęcie bezpieczeństwa narodowego wywodzi się z kategorii egzystencjalnych potrzeb i 

interesów społeczności  ludzkich zorganizowanych w organizacje państwowe. Jest 

utożsamiane z bezpieczeństwem państwa, ponieważ potrzeby i interesy narodu są realizowane 

przez organy państwowe. Według amerykańskich uczonych ze szkoły „realizmu 

politycznego” M. Berkowitza i P.G. Bocka pojęcie bezpieczeństwa narodowego należy 

rozumieć jako zdolność narodu do ochrony jego wewnętrznych wartości przed zagrożeniami 

zewnętrznymi. Należy do najważniejszych interesów narodowych i jest utożsamiane z 

przetrwaniem i samozachowaniem81. 

Za bezpieczeństwo  narodowe odpowiedzialne są odpowiednie instytucje państwa, a 

wśród nich jednostki samorządu terytorialnego. Na każdym szczeblu, a więc gminy, powiatu 

czy województwa owa odpowiedzialność jest określona przepisami. Mówiąc o 

interdyscyplinarnym charakterze zagrożeń w poszczególnych dziedzinach można zapytać o  

dziedziny, w których nie ma zagrożeń. Czy zatem można wyliczyć takie dziedziny, w których 

 

80 J. Gierszewski, Organizacja systemu…, s. 14 
81 D. Mierzejewski, Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego, w: Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości 

społecznych, pod red. W. A. Maliszewskiego, Bydgoszcz 2005, cyt. za T. Sztaba, Interdyscyplinarny 

charakter…, s. 45 
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zagrożenia nie istnieją? Przykładowo można prześledzić obszary objęte zakresem działań 

województwa, zgodnie z ustaleniami określonymi pierwotnie82 w ustawie z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa83 w art.14 ust. 1. Dotyczą one: edukacji publicznej, 

promocji i ochrony zdrowia, kultury i ochrony jej dóbr, pomocy społecznej, polityki 

prorodzinnej, modernizacji terenów wiejskich, zagospodarowania przestrzennego, ochrony 

środowiska, gospodarki wodnej, dróg publicznych i transportu, kultury fizycznej i turystyki, 

ochrony praw konsumentów, obronności, bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania 

bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy. 

W każdej z tych dziedzin istnieje ryzyko zagrożeń, choć mają one inny charakter i w sposób 

pośredni wiążą się z bezpieczeństwem narodowym.  

Andrzej Szymonik, dokonując pewnych uogólnień podkreślił, że nadrzędnym celem 

systemu bezpieczeństwa państwa jest zapewnienie korzystnych warunków realizacji 

interesów narodowych poprzez eliminację zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń, 

redukowanie ryzyka oraz odpowiednie oszacowanie podejmowanych wyzwań i umiejętne 

wykorzystanie pojawiających się szans84.  

W opinii A. Szymonika do głównych celów strategicznych bezpieczeństwa państwa 

zaliczyć należy: zapewnienie niepodległości, pełnej nienaruszalności i integralności 

terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz suwerenności w decydowaniu o wewnętrznych 

sprawach życia narodu, jego organizacji oraz ustroju państwa, stworzenie warunków do 

wszechstronnego rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego państwa, zapewnienie 

konstytucyjnych wolności, praw człowieka i obywatela, stworzenie warunków do godziwego 

życia obywateli w wymiarze materialnym i duchowym, zapewnienie możliwości aktywnego 

kształtowania dobrych stosunków w otoczeniu międzynarodowym dla obrony interesów 

narodowych i promowania korzystnego wizerunku kraju na arenie międzynarodowej, 

stanowiącego o wiarygodności Polski, zapewnienie odpowiedniej ochrony i opieki nad 

wszystkimi obywatelami Polski mieszkającymi za granicą, promocję polskiej gospodarki i 

kultury i budowę właściwego wizerunku i prestiżu państwa polskiego za granicą, zapewnienie 

 

82 Pewne zmiany następowały w terminie późniejszym. W tym kontekście należy wymienić art. 3 ustawy z dnia 

11 kwietnia 2001 r., o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym o samorządzie 

województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2001 r. Nr 45, poz. 497 ze zm.). Art. 3 rozszerzył zadania wyliczone w pkt 9 o sprawy ochrony 

przeciwpowodziowej, ograniczeniu zaś uległy zadania w zakresie transportu (pkt 10), tylko do transportu 

zbiorowego. Por. P. Chmielnicki, Świadczenie usług…, s. 105. 
83 Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576. 
84 A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie…, s. 16. 
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poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich obywateli, ochronę duchowego i materialnego 

dziedzictwa narodowego (zbiorowego i indywidualnego wszystkich obywateli), ochronę 

środowiska naturalnego i ochronę przed skutkami klęsk żywiołowych i katastrof 

spowodowanych przez człowieka, zapewnienie szerokiego i równego dla wszystkich 

obywateli dostępu do informacji, podniesienie poziomu edukacji, stworzenie zaplecza 

naukowo-badawczego w celu poprawy konkurencyjności kraju.  

Realizacja celów będzie odbywać się z wykorzystaniem działań politycznych, 

gospodarczych, wojskowych i innych, wykorzystujących administrację publiczną, organizacje 

pozarządowe i obywateli85. Jak podkreślono powyżej cele szczegółowe będą uzależnione od 

rodzaju bezpieczeństwa, jego aspektu podmiotowego i przedmiotowego, a także relacji 

między nimi. 

Zagrożenia. W związku z różnorodnością zagrożeń dla bezpieczeństwa, trudno jest 

enumeratywnie wymienić wszystkie. Lista zagrożeń jest dość długa. Najistotniejsze z obszaru 

polityki bezpieczeństwa państwa są przedstawione poniżej.  

Brak kontroli nad handlem bronią. Jednym z najbardziej niebezpiecznych 

współczesnych zagrożeń jest brak kontroli nad obrotem międzynarodowym broni. Ilość  

i jakość konfliktów zbrojnych jakie trwają obecnie na całej kuli ziemskiej, budzą niepokój. O 

niektórych mówi się w środkach masowego przekazu, o innych niewiele. Codziennie 

narastają nowe ogniska konfliktu. Są one trudne do przewidzenia i trudne są do 

zidentyfikowania, świadczą o niezwykle łatwym dostępie do broni i jak podkreśla Maciej 

Macenowicz, „to właśnie brak kontroli nad obrotem uzbrojeniem leży u podstaw konfliktów 

zbrojnych”86. Dowodzi on, że rocznie, wskutek konfliktów zbrojnych ginie około 300 000 

osób, a tysiące rannych i kalek nigdy nie odzyskuje kondycji fizycznej i psychicznej. Tego 

rodzaju konflikty przynoszą niebywałe straty moralne, ale także materialne, trudne do 

oszacowania. Tylko podczas dwudziestu lat: 1980 – 2000 straty finansowe wyniosły ponad 37 

mld dolarów. Są jeszcze inne skutki negatywne konfliktów.  Stwarzają one doskonałe 

warunki do prowadzenia wzmożonej działalności pozyskiwania broni przez groźne grupy 

przestępcze i terrorystyczne, które wykorzystując zawirowania wojenne zniewolonego 

konfliktem kraju lub regionu przemycają broń w celach prywatnych, często handlowych.  

 

 
85 M. Brzeziński, Rodzaje bezpieczeństwa…, s. 17. 
86 M. Macenowicz, Zwalczanie zagrożeń związanych z międzynarodowym obrotem uzbrojeniem, „Przegląd 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego” Nr 17 (9), Warszawa 2017, s. 140. 
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Często broń, oprócz organizacji przestępczych i terrorystycznych przechwytują podmioty 

niepaństwowe, rebelianci, organizacje paramilitarne, firmy ochroniarskie, myśliwi. 

Kosztowna broń ma często decydujące znaczenie dla celów obronnych, ale w dużych 

ilościach wykorzystywana jest przez grupę do ataku na określone cele. 

Jak dowodzi M. Macenowicz w swych badaniach, w latach 1980 – 2000 około 95 % 

uzbrojenia wykorzystywanego w konfliktach pochodziło z importu. Brak było odpowiednich 

regulacji prawnych, dopiero w 2014 roku przyjęto prawnie wiążący dokument o charakterze 

globalnym, mający na celu regulacje międzynarodowego handlu bronią. 

Broń może być przechwycona przez określone grupy w czasie transferu, a więc 

fizycznego jej przemieszczenia przez terytorium jakiegoś państwa, lub w przypadku jej 

wywożenia za granicę, czyli eksportu. Umowa spisana między rządem eksportera i importera, 

towarzysząca ekspedycji winna zawierać jasno określone miejsce docelowe przekazu  

transportu i cel jej wykorzystania.  

Duże trudności pojawiają się przy transferze broni przez kraje o niskich standardach 

prawnych, odmiennych reżimach prawnych, niespójności systemów kontroli. Istotną rolę 

odgrywają pośrednicy, agenci, maklerzy, wśród których nie trudno o fałszywe grupy, które 

korzystając z fałszywych dokumentów przechwytują towar, który nigdy nie dotrze do 

adresata/importera, lecz do grupy przestępczej. Jak podkreśla M. Macenowicz wciąż brak jest 

należytego nadzoru firm transportowych i podmiotów finansujących wszystkie tego typu 

transakcje. Zwalczanie zagrożeń wymaga wprowadzenia profesjonalnej i bardzo 

rygorystycznej kontroli obrotu uzbrojenia87, kontroli zezwoleń, które winny zawierać: miejsce 

przeznaczenia, adres odbiorcy oraz sposób wykorzystania broni. Proces wydawania zezwoleń 

jest realizowany przez MON, MSW, MSZ oraz ministerstwo właściwe ds. gospodarki lub 

handlu. Wzrasta liczba państw produkujących broń strzelecką i lekką. Wzrosła dwukrotnie 

 w latach: 1960 – 1999. Obecnie produkuje ją około 600 firm w 95 krajach. Władze rządowe 

są zobowiązane dokładnie znać wszystkie miejsca produkcji  i wszystkich odbiorców broni. 

Istotną rolę w tym względzie pełnią Certyfikaty Końcowego Użytkownika (EUC), które  

w przypadku, gdy wytwórcą EUC jest podmiot niepaństwowy, winny być poświadczone 

przez rząd, inaczej istnieje obawa, że Certyfikat jest sfałszowany.  

 

87 Ibidem, s. 138 – 144. 
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Terroryzm i przestępczość imigrantów. Istotnym zagrożeniem jest terroryzm  

i przestępczość imigrantów. W obliczu narastającej fali uchodźców kierujących swe kroki do 

Europy, państwa członkowskie Unii Europejskiej podejmują różne działania, by zapobiec 

nielegalnej migracji, niestety ten proceder powtarza się i trudno mówić o jego końcu. 

Zachodzi pytanie jaki jest motyw exodusu ludności i czy jest to zjawisko groźne. 

Niewątpliwie warunki klimatyczne, brak wody i pożywienia, niewydolność władz rządowych 

względem obywateli, głód, ubóstwo i problemy ekonomiczne są czynnikami niezwykle 

ważnymi, ale czy tylko te? Konflikty wojenne w wielu regionach świata zmuszają wręcz do 

poszukiwania schronienia przez wiele zastraszonych osób poza terytorium własnego państwa.  

Badania w tym zakresie przeprowadził Krzysztof Izak, który skupił uwagę na zupełnie innym 

czynniku, czynniku wiary88. Podkreślił, że od przełomu lat 70. i 80. ubiegłego wieku, a więc 

zwycięstwa rewolucji islamskiej w Iranie i wkroczenia wojsk radzieckich do Afganistanu nie 

słabnie potężna siła religijnego zapału, która inspiruje ludzi do działania przeciw 

prawdziwym lub urojonym wrogom własnej wiary. Radykalizm religijny nie omija żadnej 

religii, ani judaizmu, ani chrześcijaństwa, hinduizmu czy buddyzmu lecz najbardziej 

widoczny i niebezpieczny jest przypadek islamu. Wkracza do Europy wypełniając niszę 

wyżłobioną przez postępującą laicyzację. Wzrasta liczba ateistów, w krajach, gdzie jeszcze do 

niedawna była ich znikoma ilość. W badaniach Gallupa przeprowadzonych w 57 państwach 

świata na I miejscu znajdują się Chiny, gdzie ich liczba wynosi blisko 47 %, na drugiej 

pozycji jest Japonia z odsetkiem 31 %, na trzeciej Czechy  - 30 % , a następnie Francja  

z odsetkiem 29 %. To właśnie we Francji skupiona jest największa liczba wyznawców islamu. 

Według oficjalnych danych jest to około 8 proc., ale według innych opinii od 8 do 10 mln 

Francuzów jest wyznania Mahometa. W całej populacji Francji muzułmanie poniżej 18 roku 

życia stanowią już nawet dwadzieścia kilka procent. Lech Jęczmyk dowodzi, że „połowę 

przyrostu naturalnego Francji stanowią już dzieci arabskie”89. 

Muzułmanie bez względu na miejsce ich pobytu czy wybrane państwo, do którego 

trafią nie integrują się ze społecznością, co stanowi niezwykły problem dla otoczenia,  

a ponadto jak podkreśla K. Izak, starają się podkreślić swą odrębność i wyższość. W roku 

2013 przebywający w Niemczech z wizytą premier Turcji Recep Tayyip Erdogan ostrzegał 

 

88 K. Izak, Ograniczenia i problemy w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości imigrantów w Europie, „Przegląd 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego” Nr 17 (9), Warszawa 2017, s. 104 – 108. 
89 L. Jęczmyk, Trzy końce historii czyli Nowe Średniowiecze, Poznań 2006, s. 357, cyt za A. Zamojski, 

Bezpieczeństwo europejskie – aspekt tożsamości Europy, w: Wymiary bezpieczeństwa europejskiego, pod red. M. 

Leszczyńskiego, M. Molendowskiej, T. Pawłuszko, Kielce 2017, s. 21. 
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swą trzymilionową społeczność przed integrowaniem się z „niewiernymi”, wzywał kilka razy 

Allaha i obiecał wysłać 900 imamów do tego kraju, by zapobiegać integracji muzułmanów 

 z pozostałą społecznością. W Europie pozytywnym czynnikiem jest rozbicie muzułmańskiej 

diaspory na różne nurty islamu: sunnizm, szyizm, sufizm, salafizm, czy ahmadiję, lecz także 

podziały ze względu na kryteria etniczne, które są nawet w Polsce. Tatarzy, Pakistańczycy , 

Turcy, Arabowie, wszyscy funkcjonują osobno, co dało się zauważyć w czasie konfliktu  

w roku 2014 wśród gdańskich muzułmanów, dotyczącym imama Haniego Hraisza i w czasie 

sporu w środowisku tatarskim dotyczącym przewodniczącego Najwyższego Kolegium 

Muzułmańskiego Związku Religijnego Tomasza Miśkiewicza. 

Wśród napływających do Europy imigrantów znajdują się potencjalni terroryści, 

którzy w imię Allaha, są gotowi dokonać ataków terrorystycznych. Potwierdzają się 

przypadki osób, które przed kilkoma laty opuściły kraj udając się do Państwa Islamskiego,  

a potem znaleźli się wśród imigrantów. Podejmowane są próby deradykalizacji muzułmanów, 

niestety zawsze kończą się fiaskiem. Uczeni badający ten problem zgodni są co do opinii, że 

problem jest niezwykle istotny. David Thompson przebadał środowisko francuskich dżihady 

stów, którzy działali wcześniej w strukturach Państwa Islamskiego na Bliskim Wschodzie,  

a potem powrócili do kraju. Po przeprowadzeniu badań oświadczył, że nie spotkał się ani 

 z jednym przypadkiem francuskiego islamisty, który zrezygnowałyby ze swej ideologii po 

zakończeniu programu deradykalizacji.   

Parlament Europejski, w lutym 2017 r. poparł unijną dyrektywę o zwalczaniu 

terroryzmu. Uznaje ona za przestępstwo wyjazd za granicę w celu przyłączenia się do grupy 

terrorystycznej, szkolenie terrorystów, udział w szkoleniach, finansowanie terroryzmu. 

Prowadzone są działania zapobiegawcze atakom terrorystycznym na terenie całej Unii, 

 i wciąż słychać sygnały o zapobieżeniu w porę rozlewowi krwi. Społeczność 

międzynarodowa pamięta tragiczne chwile zamachów z 11 marca 2004 r. w Madrycie (w 

pociągach eksplodowało dziesięć bomb-191 ofiar śmiertelnych, 1858 rannych), 7 lipca 2005 

r. w Londynie (trzy eksplozje w metrze i jedna w miejskim autobusie – 52 ofiar śmiertelnych  

i 700 rannych) 13 listopada 2015 r. w Paryżu, w których zginęło 137 osób, a ponad 350 

zostało rannych. Pamięta tragedię na lotnisku Zaventem i na stacji metra Maelbeek  

w Brukseli 22 marca 2016 r. (trzy skoordynowane zamachy bombowe – zginęło 35 osób, 

ponad 300 zostało rannych)90. Niestety dwie trzecie muzułmanów stawia swe zasady religijne 

 

90A. Zamojski, Bezpieczeństwo europejskie…, s. 21. 
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ponad prawem europejskim. Tacy muzułmanie, około 40 tragarzy wyznania mojżeszowego 

wiwatowali i radowali się na oczach wstrząśniętego tłumu pasażerów i policjantów w czasie 

ataku na lotnisku w Brukseli 22 marca 2016 r.91. Te przemiany zachodzące w Europie, 

 z imigrantami w tle wywołują u wielu osób niepewność, strach, obawy. Wprawdzie niektóre 

państwa zaakceptowały zjawisko masowej imigracji, to jednak społeczeństwa w sondażach 

wykazują postawę negatywną do tego procesu.  

 O nowych zagrożeniach bezustannie donoszą środki masowego przekazu i w chwili 

obecnej niemal codziennie słyszymy o narastających konfliktach i niebezpieczeństwach. 

 W tym kontekście większego znaczenia nabierają pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa. Nie 

tylko odzyskaliśmy niepodległość, rozpoczęliśmy przemiany demokratyczne i gospodarcze, 

zmieniło się nasze otoczenie międzynarodowe, zostaliśmy członkiem NATO i UE, ale 

jednocześnie pojawiły się nowe, niespotykane dotychczas zagrożenia. Ponadto weszliśmy do 

Strefy Schengen, co definitywnie zobligowało do zmian w architekturze bezpieczeństwa, 

taktyce i strategii ochrony granicy państwowej92. 

Przestępczość trans graniczna. Obecność Polski w Strefie Schengen z dniem 21 

grudnia 2007 roku, umożliwiła bezkontrolną możliwość przepływu osób i towarów przez 

granicę, co stanowiło wielkie udogodnienie dla turystów i wszystkich osób podróżujących, 

lecz jednocześnie dawało wielką szansę grupom przestępczym na zwiększenie nielegalnych 

działań. Jak motywuje Waldemar Hołodniuk, dokonujący syntezy skuteczności 

funkcjonowania państwa cztery lata po wejściu Polski do Strefy Schengen, „odnotowano 

wzrost aktywności grup przestępczych upatrujących w zniesieniu kontroli możliwości 

zwielokrotnienia zysków z zabronionej działalności. Nasiliła się przestępczość akcyzowa, 

kradzieże pojazdów i przemieszczanie odpadów bez stosownych zezwoleń. Rozpoczął się 

prawdziwy exodus cudzoziemców przebywających w Polsce i przekonanych, że po zniesieniu 

kontroli granicznej – bez względu na rodzaj posiadanego tytułu pobytowego, czy też jego 

brak, mogą oni przemieszczać się do Europy Zachodniej”93. Kontrola Graniczna zapobiegała 

masowym przestępstwom, a po 2007 roku rejon działania został przesunięty do wnętrza kraju, 

co nie ułatwiło kontroli Służbom Granicznym, a działania zapobiegawcze związane zostały  

z analizą ryzyka i pracą operacyjno-rozpoznawczą na szlakach komunikacyjnych. „Sprawcy 

 

91 K. Izak, Ograniczenia i problemy…, s. 129 – 131. 
92 W. Hołodniuk, Cztery lata Polski w Schengen- wzrost, czy spadek poziomu bezpieczeństwa, „Przegląd 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, Nr 6 (4), ABW,  Warszawa 2012, s. 44. 
93 Ibidem, s. 47. 
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przestępstw działają w zorganizowanych i wyspecjalizowanych grupach, wykazując się 

determinacją i często swoistym zanikiem instynktu samozachowawczego, co można 

tłumaczyć wpływem narkotyków lub alkoholu. Niezatrzymywanie się do kontroli, poruszanie 

się z prędkością przekraczającą 200 – 250 km/h, ignorowanie przepisów drogowych oraz 

innych uczestników ruchu drogowego, a także stwarzanie zagrożenia dla osób postronnych  

stało się normą zachowań sprawców”94. Przemieszczanie osób w obu kierunkach, bez kontroli 

ich tożsamości, grozi napływem do Polski przestępców, w tym terrorystów i porywaczy, 

 a także osób o zamiarach zakładania różnego rodzaju stowarzyszeń, nielegalnych klubów 

 i organizacji działających w kraju na rzecz zagranicznych ugrupowań przestępczych. Można 

zatem mówić o wielodyscyplinarnej przestępczości i różnorodności zagrożeń. Skalę 

niektórych zagrożeń ujawnionych w latach 2007 - 2010 obrazuje poniższa tabela. Nie jest to 

skala przedstawiająca obraz statystyczny z wszystkich granic Polski, co stanowiłoby 

zwielokrotnienie danych liczbowych, lecz tylko zachodniej, ale budzący niepokój, zwłaszcza, 

że dane liczbowe w wielu przypadkach mają tendencję wzrastającą. Por. tabela nr 1. 

Tabela 1 Przestępczość transgraniczna po otwarciu granic ujawniona przez funkcjonariuszy 

Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w latach: 2007-2010 

Rodzaj przemycanych 

towarów 

Wartość ujawnionego przemytu w latach 2007 - 2010 

Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 

Papierosy (w zł.) 11 822 335 8 406 635 4 892 098 20 502 713 

Alkohol (w zł.) 7 880 22 298 622 183 810 

Samochody (w zł.) 468 244 630 706 1 447 140 3 336 500 

Narkotyki (w zł.) 2 312 708 305 998 2 359 519 874 736 

Broń (w szt.) 3 6 31 51 

Amunicja (w szt.) 127 16 7 3 463 

Źródło: Materiały Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Por. W. Hołodniuk, Cztery lata Polski 

w Schengen, wzrost, czy spadek poziomu bezpieczeństwa, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” Nr 6 (4), 

ABW, Warszawa 2012, s. 50. 

W badaniach W. Hołodniuka znajdują się jeszcze dane z roku 2011, choć dotyczą 

tylko kilku miesięcy, okresu od stycznia do września. Wartość odzyskanych przez NoOSG 

 

94 Ibidem, s. 51. 
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pojazdów w tych miesiącach roku 2011 wyniosła 8 340 826 zł, ponad dwukrotnie więcej niż 

w roku poprzednim, a wartość przechwyconych narkotyków 5 169 329 zł, co oznacza niemal 

sześciokrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Odnotowano także znaczne ilości 

przemycanej broni, co w dobie ataków terrorystycznych potęguje poczucie zagrożenia. 

Wśród przemycanych towarów nielegalnie przewożonych znajdują się także dzieła 

sztuki i inne przedmioty wymienione w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami95. W czasopismach policyjnych odnotowane są tysiące 

przypadków kradzieży różnych przedmiotów i nielegalnego wywozu poza Polskę lub poza 

sferę Unii Europejskiej. Wśród licznych przykładów spraw przytaczanych przez Wojciecha 

Krupińskiego z Komendy Głównej Straży Granicznej i prowadzonych obecnie wymienić 

można postępowanie przygotowawcze prowadzone przez funkcjonariuszy Karpackiego 

Oddziału Straży Granicznej z listopada 2013 r. w związku z nielegalnym wywozem  

i sprzedażą na aukcji zabytkowych monet z Polski do Niemiec w liczbie 41 sztuk, o łącznej 

wartości 2 700 000 zł.  W listopadzie 2016 r. funkcjonariusze Śląskiego Oddziału SG 

dokonali kontroli i ujawnienia 7500 monet różnych państw, dużą liczbę emblematów 

 i odznaczeń faszystowskich, elementów archeologicznych z okresu II i III wieku naszej ery, 

dużą ilość białej broni. Zatrzymano sprawcę i wniesiono akt oskarżenia. W listopadzie 2017 r. 

funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG wszczęli postępowanie przygotowawcze w sprawie 

nielegalnego wywozu zabytkowego pojazdu marki Rolls Royce z 1937 r. o wartości ponad 

59 000 euro96. 

Walka z zagrożeniami typu kradzieże dzieł sztuki jest niezwykle skomplikowana. 

Niezbędna jest międzynarodowa współpraca policyjna. Policja w tym zakresie współpracuje 

 z UNESCO, ONZ, Europolem, Światową Organizacją Celną / World Customs Organization 

– WCO, Międzynarodową Radą Muzeów / ICOM. Liderem w tym zakresie pozostaje 

Interpol. Organizacja ta skupia 192 państwa członkowskie, dysponuje bazą danych, 

skradzionych dzieł sztuki. Poszukiwanie dzieł poprzez Interpol możliwe jest w językach: 

angielskim, francuskim, hiszpańskim i arabskim97. 

 

95 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o zabytkach i opiece nad zabytkami. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187, z późn. 

zm.). 
96 W. Krupiński, Działania Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości dotyczącej przemytu 

zabytków, „Kwartalnik policyjny”, Nr 1/2018, s. 9-11. 
97 B. Kaleta, Międzynarodowa współpraca policyjna, „Kwartalnik policyjny” Nr 1/2018, s. 16.  
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Walka z zagrożeniami w opinii K. Bondaryka, będzie polegać nie tyle na 

wykorzystaniu siły militarnej, lecz na sprawnie działających służbach wywiadowczych  

i kontrwywiadowczych, dysponujących najnowocześniejszymi technologiami i profesjonalnie 

przygotowaną, dobrze wykwalifikowaną kadrą. Coraz większego znaczenia nabierać będzie 

profilaktyka, zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom, odpowiednia edukacja obywateli. 

Dotyczyć to będzie zwłaszcza zagrożeń asymetrycznych, do których należą między innymi 

terroryzm, cyberterroryzm, proliferacja broni masowej zagłady. Oddziaływanie otoczenia 

zewnętrznego na nasz kraj jest uważnie śledzone przez służby specjalne cywilne i wojskowe 

na zasadach wywiadu i kontrwywiadu. To także ochrona tajnych informacji, bezpieczeństwo 

osobowe i fizyczne w instytucjach państwowych, nadzór i kontrola kancelarii tajnych, obiegu 

ważnych dokumentów, zapobieganie ich ujawnianiu98. 

Tworzenie gospodarki rynkowej, swoboda obrotu towarowego i inne działania 

gospodarcze związane z nowymi instrumentami finansowymi stworzyły także szansę do 

działań przestępczych, na których tracił nie tylko skarb państwa, ale także wspólnota 

obywateli. Uszczuplanie dochodów z powodu braku odpowiedniego systemu podatkowego 

dla korporacji międzynarodowych i działania nieuczciwych uczestników obrotu 

gospodarczego prowadziło do ubóstwa i spadku stopy życiowej  w niewielkim przedziale 

czasowym, czemu wreszcie zapobiegły w ostatnich miesiącach odpowiednie działania rządu. 

Choć jako członek NATO i UE jesteśmy chronieni i mamy większe poczucie 

bezpieczeństwa dzięki tej przynależności, to jednak nie jesteśmy zwolnieni z czujności na 

działania wspominanych grup terrorystycznych. Terroryzm, obecny w świecie zachodnim 

dotarł na razie w formie pogróżek do naszego kraju. W tym celu stworzono Centrum 

Antyterrorystyczne (CAT), wspólne przedsięwzięcie ABW i MSWiA, które analizuje  

i prognozuje zagrożenia, a także opracowuje raporty sytuacyjne, które przedkłada premierowi 

i odpowiednim ministrom.  

Każde działanie terrorystyczne bez względu na jego rozmiary wnosi ogólne poczucie 

zagrożenia i panikę. Cierpią przeciętni obywatele, ale także cała zbiorowość ludzka. Tym 

bardziej wzrasta presja społeczna na służby państwowe, by zapobiegać sytuacjom 

kryzysowym. Wiąże się z tym także zabezpieczenie i ochrona infrastruktury krytycznej,  

 

98 K. Bondaryk, Nowe wyzwania…, s. 124 – 127. 
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a więc obiektów budowlanych, urządzeń, instalacji, ujęć wodnych i kanalizacyjnych, 

wszystkich urządzeń niezbędnych do minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa. 

 Ataki na sieć internetową 

 Do nowych zagrożeń należą ataki na sieć internetową, usługi telekomunikacyjne, co 

jest wielkim wyzwaniem dla podmiotów państwowych odpowiedzialnych za ochronę 

cyberprzestrzeni. Niezwykle groźny jest nieautoryzowany dostęp do informacji 

przechowywanych w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz ich nieuprawniona 

modyfikacja. Ochrony wzmożonej wymagają wszystkie systemy funkcjonowania państwa, 

zarówno sektora obronnego, jak energetycznego, systemy obronne i dyplomatyczne. Groźne 

jest szpiegostwo przemysłowe, wywiady elektroniczne. Duże znaczenie w tych sprawach ma 

funkcjonujący w ramach ABW Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe 

CERT.GOV.Pl, współpraca WBW z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – NASK, 

a także z zespołem CERT Polska. W ramach tej współpracy możliwe jest wdrożenie  

w administracji państwowej systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami z sieci 

Internet – ARAKISGOV, który może wykryć nowe typy ataku. Użytkownicy tego systemu 

otrzymują z ABW szczegółowe informacje o zagrożeniach dla ich systemów. 

Narkotyki i dopalacze 

Do najgroźniejszych niebezpieczeństw, jakie potęgują się w miarę upływu czasu 

należą narkotyki i dopalacze. Zagadnienie powszechnie znane, a jednak niezwykle trudne do 

wykorzenienia, co potwierdzają w swych obszernych badaniach nad dopalaczami Dariusz 

Błachut i Bogdan Szukalski w artykule Dopalacze – właściwości chemiczne, skala zagrożeń 

 i przeciwdziałanie rozpowszechnianiu99. 

 Dopalacze obejmują grupę substancji i środków reklamowanych jako bezpieczna 

alternatywa dla nielegalnych narkotyków. Chemiczne dopalacze mają zapewnić poprawę 

sprawności intelektualnej, bez wywoływania napięcia i tremy, mają poprawić pamięć, ułatwić 

walkę z sennością, mają być tak skuteczne jak narkotyki typu amfetamina, kokaina, Ekstazy, 

ale nie wywołujące uzależnienia. Ziołowe preparaty z grupy „Smoke”, czy „Spice”, są 

odpowiednikiem nielegalnej marihuany. Niebezpieczne produkty pojawiły się początkowo 

 w Nowej Zelandii pod koniec lat dziewięćdziesiątych, a potem w sklepach internetowych 

 

99 D. Błachut, B. Szukalski, Dopalacze –właściwości chemiczne, skala zagrożeń i przeciwdziałanie 

rozpowszechnianiu, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, Nr 6 (4), ABW, Warszawa 2012, s. 111.  
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Europy Zachodniej i USA. Od 2006 r. już substancje te były oferowane w Polsce przez 

Internet, a pierwszy sklep z dopalaczami otwarto w Łodzi w sierpniu 2008 r. 

Jak podkreślają autorzy artykułu, w Polsce w latach 2008-2010 funkcjonowało już 

kilkadziesiąt sklepów, sprzedających preparaty, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia 

użytkownika, głównie z powodu obecności w nich związku chemicznego o nazwie 

fenylopiperazyna.  Macierzystym członkiem tej grupy jest niebezpieczna benzylopiperazyna 

(BZP), stosowana przez narkomanów. Jej średnia doustna dawka 75-150 mg, o czasie trwania 

6-8 godzin, wywołuje drgawki, typu grand mal (wielkie zło), kołatanie serca, brak apetytu, 

wymioty, bóle głowy, bóle brzucha, niepokój, bezsenność, zmiany nastroju, stany splątania, 

drażliwość i dreszcze. Niebezpieczne są także wszystkie jej pochodne typu empatogeny 

 i halucynogeny, które w przedawkowaniu doprowadzają do poważnych zmian skórnych, 

biegunki, wymiotów, a nawet śmierci. Obecność tego związku wywołuje jeszcze inne skutki.  

Trudne do identyfikacji substancje reklamowane były początkowo jako produkty 

kolekcjonerskie, nawóz dla kwiatów lub sól do kąpieli, a po analizach kontrolnych 

odpowiednich służb w laboratoriach kryminalistycznych, producenci często zmieniali ich 

nazwy, dla uniknięcia kar. Obecnie w postaci analogów amfetaminy i innych pochodnych 

oferowane są hurtowo przez producentów z Dalekiego Wschodu100. Niezbędny jest stały 

monitoring rynku światowego narkotyków i dopalaczy, gdyż liczba substancji 

psychoaktywnych wzrasta w zatrważającym tempie. W Europie problematyką syntezy 

 i dystrybucji nowych narkotyków zajmuje się Europejskie Centrum Monitorowania 

Narkotyków i Narkomanii – European Monitoring Center for Drugand Drug Addiction –

EMCDDA, która w latach 90. powołała System Wczesnego Ostrzegania o Nowych 

Narkotykach Syntetycznych, którego podstawą jest sieć szybkiego ostrzegania <<Reitox>>, 

która ma swe punkty kontaktowe w każdym państwie europejskim. 

Jak opiniują D. Błachut i B. Szukalski, pojawienie się dopalaczy nazywanych 

legalnymi narkotykami, stało się problemem medycznym i społecznym, i zrodziło nieznane 

dotąd niebezpieczeństwa. Specyfika dopalaczy polega na wyrafinowanym oszustwie przy 

wprowadzaniu ich na rynek i utrzymaniu się na nim poprzez niezgodne z prawem działania 

mające pozory legalności. Specyfiką dopalaczy jest ich wysoki koszt i zagrożenie dla zdrowia 

i życia. Walka z dopalaczami jest zadaniem bardzo trudnym, wymagającym współpracy służb 

 

100 Ibidem, s. 111- 133. 
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powołanych do walki z narkomanią z laboratoriami naukowymi, dysponującymi bogatym 

zapleczem badawczym i kadrą wyspecjalizowanych analityków. Wstępem do tego procesu 

powinno być zakazanie producentom i sprzedawcom rozmaitych „próbek kolekcjonerskich”, 

„mieszanek ziołowych”, „suplementów diety”, które pojawiają się w sprzedaży bez 

odpowiedniej informacji dotyczącej składu i jego oddziaływania na organizm ludzki. 

 Handel ludźmi i przemyt migrantów 

Jednym z niezwykle niebezpiecznych zagrożeń nasilających się w świecie jest handel 

ludźmi i przemyt migrantów. Jak podkreśla Maciej Kluczyński, handel ludźmi i przemyt 

migrantów jest skutkiem różnic w rozwoju ekonomicznym między państwami rozwiniętymi 

 i rozwijającymi się. Wzrasta liczba osób poszukujących pracy na nielegalnym rynku,  

z drugiej zaś strony wzrasta liczba przedsiębiorców - pracodawców poszukujących taniej siły 

roboczej. Są to okoliczności sprzyjające wzmożonej działalności grup przestępczych, 

organizujących handel ludźmi, których w nieokreślonych okolicznościach zmusza się do 

pracy. 

Definicja tych pojęć należy do skomplikowanych, a może to wynikać, jak podkreśla 

autor M. Kluczyński, z różnego postrzegania tych procederów przez organy ścigania państw, 

na terytorium których dochodzi do takich działań. W kraju tranzytu przemyt migrantów może 

mieć dosłowną definicję, a więc „przemyt migrantów”, natomiast w kraju pochodzenia  lub 

przeznaczenia może być definiowane jako „handel ludźmi”101. Według danych Europejskiego 

Urzędu Policji z 2013 r., w Unii Europejskiej funkcjonuje około 3600 zorganizowanych grup 

przestępczych trudniących się tymi procederami, z których aż 70 %, stanowią grupy 

skupiające przestępców różnych narodowości. Aż 30 % grup przestępczych prowadzi 

różnorodną dochodową działalność zorganizowaną, w tym: handlem ludźmi, handlem 

narkotykami, przemytem migrantów, handlem bronią. Te grupy przestępcze są w stanie 

kontrolować cały proces, począwszy od rekrutacji osób, poprzez przemyt migrantów, 

podrabianie dokumentów, korumpowanie urzędników, kierowanie ofiar do przymusowej 

pracy lub prostytucji102. Mają odpowiednie bazy logistyczne w kilku państwach, dające im 

możliwość „obsługi” wielu osób na wszystkich etapach, i przekazywanie osób z jednego 

państwa do drugiego. Osoby zwerbowane nie posiadają dokumentów, więc funkcjonariusze 

 

101 M. Kluczyński, Przeciwdziałanie procederom handlu i przemytu migrantów w Polsce, „Przegląd 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego” Nr 11 (6), ABW, Warszawa 2014, s. 237 – 138. 

 



46 

 

organów ścigania zakładają, że są to migranci, a nie ofiary zwerbowane przez handlarzy 

ludźmi. 

Do istotnych dylematów współczesnych państw o groźnych skutkach ekonomicznych , 

społecznych i etycznych, o których piszą teoretycy i praktycy w dziedzinie bezpieczeństwa 

należą: lobbowanie, ochrona informacji niejawnych, korupcja. 

Lobbing polega na poufnym i nieformalnym wywieraniu wpływu, określonych osób 

lub grup interesu na jednostki podejmujące decyzje normatywne w strukturach państwowych 

lub samorządowych. Najczęściej do osób lobbujących należą ludzie biznesu, szefowie firm 

lub ich reprezentanci zabiegający o korzystne prawodawstwo dla swej działalności 

gospodarczej. Zabiegają oni o przychylność władz lokalnych, regionalnych, krajowych, 

członków partii politycznych, zwłaszcza posłów i senatorów mających wpływ na regulacje 

prawne poprzez udział w uchwalaniu przepisów prawa lokalnego, krajowego czy 

międzynarodowego. Lobbing , typowy dla kultury amerykańskiej, w USA jest ujęty w ramy 

prawne. Lobbyści muszą się rejestrować, a odpowiednie ustawy określają sposoby ich 

postępowania. Sytuacja w tym przypadku, w opinii A. Barcikowskiego jest raczej przejrzysta. 

Natomiast w Polsce, jest również ustawa, lecz jej oddziaływanie jest raczej ograniczone, gdyż 

za organizacje lobbingowe nie uznaje się izb gospodarczych, stowarzyszeń branżowych, nie 

udało się także ograniczyć nieformalnego i nierejestrowanego wpływu lobby na proces 

ustawodawczy103. Lobbing zatem może wpływać na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, 

gdyż grupy interesu walczą o ewidentne korzyści dla siebie i swych pracodawców, a nie dla 

ogółu obywateli. 

Lobbowanie może przyjmować różne formy, wpływające negatywnie na 

bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Należą do nich między innymi: 

• Składanie politykom obietnic dobrze płatnej pracy w przyszłości, 

• Lokowanie w strukturach parlamentu pozornie neutralnych ekspertów, 

• Finansowanie formalne lub nieformalne kampanii wyborczych, 

• Wykorzystanie dawnych znajomości przez firmę, w której polityk wcześniej pracował, 

• „Kupowanie” dziennikarzy, by pisali w „odpowiedni” sposób o firmie, 

• Zamawianie „czarnego PR-u” w wyspecjalizowanych agencjach, 

• Tworzenie partii politycznej, by poprzez nią wpływać na ustawodawstwo, 

 

103 A. Barcikowski, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 17 – 20. 
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• Zakładanie środków masowego przekazu celem lobbowania, 

• Tworzenie teorii społecznej o uprofilowaniu korzystnym dla instytucji lobbującej. 

Czynnikiem istotnym dla państwa są informacje niejawne, których nie można 

publikować. Ochrona ich jest niezbędna, ze względu na środowiska przestępcze poszukujące 

określonych informacji dla własnych celów. 

Równie groźnym czynnikiem stanowiącym dylemat dla państwa, a niezwykle 

istotnym z praktycznego punktu widzenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego jest „uśpienie” 

czujności. A. Barcikowski nazywa je najgroźniejszym stereotypem odnoszącym się do 

zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym. Określa je jako „usypiające” 

przekonanie państwa, że stan osiągnięty w zakresie bezpieczeństwa jest nieodwracalnie 

niezmienny. Takie przekonanie istniało przed I i II wojną światową, a okazało się fiaskiem.  

Stałość bezpieczeństwa i postępu, może w krótkim czasie stać się „bańką mydlaną”, która 

może szybko pęknąć pod naciskiem destrukcji i regresu. Bezpieczeństwo wewnętrzne, 

zdaniem praktyków, źle znosi wszelkie dogmaty i stereotypy noszące miano bezwzględnej 

pewności. Zalecana jest zatem kartezjańska zasada poddawania wszystkiego w wątpliwość, 

która winna stać się podstawą doktryny w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego, 

zwłaszcza w kraju takim jakim jest Polska, silnie i traumatycznie doświadczona zmiennością 

wektorów historii. Powyższa opinia dotyczy głównie trudnych okresów dziejowych naszego 

kraju, głównie pierwszej i drugiej wojny światowej, ale zasadę kartezjańską należałoby 

rozciągnąć także na inne aspekty życia, z którymi związane jest bezpieczeństwo państwa. 

Korupcja 

Drugim bardzo groźnym zjawiskiem o negatywnych skutkach społecznych jest 

korupcja. W opinii A. Barcikowskiego działania korupcyjne stanowią trudny do wykrycia 

proceder prowadzący do ubóstwa tysiące osób, a nawet całe państwa. Walka z nimi jest 

niezwykle utrudniona, niekiedy wręcz niemożliwa. Powodów, dla których należy ją zwalczać 

jest wiele. Po pierwsze korupcja generuje koszty dla obywateli, którzy nie biorą w niej 

udziału, obciąża efektywność gospodarki i hamuje jej rozwój Drugim czynnikiem jest utrata 

wiarygodności, Polska jako kraj skorumpowany traci wizerunek w oczach podmiotów 

gospodarczych i finansowych za granicą. Po trzecie skorumpowani wysocy urzędnicy 

państwowi podejmują zgubne decyzje dla kraju, by sprostać podmiotom wręczającym 

łapówki. Po czwarte inwestorzy zagraniczni lokujący w kraju swój kapitał biorą pod uwagę 

czynniki korupcyjne. Po piąte urzędnicy, którzy traktują łapówki jako dodatkowe źródło 
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dochodów będą bronić przepisów hamujących rozwój gospodarczy. Po szóste korupcja 

ogranicza dochody budżetowe państwa, znane są przypadki, że politycy za takie działania 

otrzymywali stałe pensje od podmiotów gospodarczych. Ponadto, co istotne, korupcja wpływa 

na utratę zaufania obywateli w rozwój gospodarczy, z powodu utraty zaufania do elit 

politycznych, korupcja jest istotnym czynnikiem ograniczającym prorozwojową konkurencję 

w gospodarce. 

Zagrożenia terrorystyczne  

Ataki terrorystyczne przed pierwszą wojną światową, a potem w okresie 

międzywojennym wstrząsały sceną polityczną świata. Po drugiej wojnie światowej przybrały 

na sile. Frakcja Czerwonej Armii i Czerwone Brygady, to krwawe obrazy Europy lat 

sześćdziesiątych. Utworzony w 1982 r. Hesbollah, a potem w 1987 r. Hamas, wzniecały 

ciągle nowe akcje terrorystyczne, a ukoronowaniem eskalacji terroru w XX wieku były 

zgliszcza World Trade Centre104. Tak jest do chwili obecnej. Terroryzm czerpie siłę 

 z zaskoczenia i efektowności uderzenia oraz niepewności dotyczącej ataku następnego. Owa 

niepewność staje się źródłem lęku. Naturą lęku jest odczuwanie niebezpieczeństwa. Według 

André Glucksmanna lęk dotyczy wszystkiego i rzutuje na stosunek człowieka do świata105. 

Lęk to uczucie nieokreślonego zagrożenia, przenoszące się na całość egzystencji człowieka 

 i w nieodwracalny sposób ją przeobrażające. Stanowi zagrożenie całej osobowości jednostki, 

jej hierarchii wartości, punktów odniesienia. Czyni całe życie niepewnym, a jej otoczeniu 

nadaje wrażenie niebezpiecznego. Różni się od strachu, który jest zewnętrzny i możliwy do 

uniknięcia. O ile strach jest naturalną reakcją emocjonalną na zewnętrzne zagrożenie, o tyle 

lęk staje się elementem osobowości. Z perspektywy określonego państwa lęk wśród obywateli 

jest znacznie niebezpieczniejszy niż strach.106.  

Niespotykane dotąd zagrożenia z jakimi spotykamy się dzisiaj, na tak szeroką skalę, 

muszą być przewidziane z dużym wyprzedzeniem, istnieje wszakże prawdopodobieństwo 

nieoczekiwanych wydarzeń, którym trudno by było zapobiec. Unia Europejska i kraje 

członkowskie opracowały liczne programy zapobiegawcze, które są następstwem decyzji 

podjętej w czerwcu 2004 r. przez Radę Europejską, która zleciła KE opracowanie strategii  

dotyczącej ochrony infrastruktury krytycznej. Wstępnie Komisja opracowała komunikat 

 

104 K. Kozłowski, Terroryzm jako zagrożenie państwa, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 298. 
105 A. Glucksmann, Dostojewski na Manhattanie. Książka o źródłach głębokiego nihilizmu, Warszawa 2003, s. 

11, cyt. za K. Kozłowski, Terroryzm…, s. 302. 
106 K. Kozłowski, Terroryzm…, s. 302 – 303. 
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zatytułowany Ochrona infrastruktury krytycznej w walce z terroryzmem, w którym 

zaproponowano przygotowanie serii innowacyjnych instrumentów europejskiego programu 

ochrony infrastruktury krytycznej – EPOIK, oraz sieci ostrzegania o zagrożeniach dla 

infrastruktury krytycznej SOZIK107. Pod koniec 2005 r. Komisja Europejska wydała Zieloną 

Księgę w sprawie europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej, której celem 

było pozyskanie opinii od państw członkowskich odnośnie kwestii terminologicznych 

związanych z problematyką infrastruktury krytycznej i proponowanych w niej rozwiązań. 

Opinie państw członkowskich zostały przedstawione w Brukseli podczas seminarium, które 

odbyło się 9-10 marca 2006 r., a w grudniu 2006 r. przedstawiono Komunikat Komisji w 

sprawie europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej. Komunikat zawiera cele 

EPOIK i zadania dotyczące licznych kwestii. Do istotnych dokumentów i akt prawnych 

należy uchwalona na bazie tych analiz Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 

r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny 

potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony. W tym dokumencie wprowadzono definicję 

infrastruktury krytycznej, w tym europejskiej infrastruktury krytycznej (EIK), sposób jej 

wyznaczania oraz właścicieli tej infrastruktury. Europejską infrastrukturą krytyczną, zgodnie 

z art. 1 Dyrektywy nazywamy infrastrukturę zlokalizowaną na terytorium państw 

członkowskich. Wszystkie państwa członkowskie zostały zobowiązane do wdrożenia do 

swych regulacji prawnych tej Dyrektywy do 12 stycznia 2011 r., i do sporządzania na bieżąco 

odpowiednich sprawozdań, a także przesyłania ich do Komisji Europejskiej. W Polsce 

organem odpowiedzialnym za realizację tych zadań, w myśl art. 6 c ustawy z dnia 26 kwietnia 

2007r. o zarządzaniu kryzysowym , którą znowelizowano implementując zalecenia aktu 

wspólnotowego, jest dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa108, który wraz  

z ministrami i kierownikami urzędów centralnych odpowiednich sektorów, opracowuje 

odpowiednie raporty. Dyrektor RCB prowadzi rozmowy w kwestiach EIK, a także 

opracowuje uchwały dla Rady Ministrów. Natomiast zalecenia Dyrektywy zostały 

uwzględnione także w ustawie z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym109.  

Zagrożenia energetyczne. Kluczową kwestią dla Polski jest bezpieczeństwo 

energetyczne, wyakcentowane w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej 

 

107 T. Szewczyk, Europejski program ochrony infrastruktury krytycznej, „Przegląd Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego”, Nr 6 (4), Warszawa 2012, s. 157. 
108 Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm. 
109 Dz. U. Nr 240, poz. 1600. 
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Polskiej, zatwierdzonej przez Prezydenta Państwa 12 maja 2020 r. Rynki państw Europy 

Środkowej, w tym Polski oraz Bałkanów, są nadal zdominowane przez dostawy ropy 

naftowej i gazu od Federacji Rosyjskiej. Budowa Nord Stream 2, wzmocni dodatkowo 

zależność ekonomiczną i polityczną krajów europejskich od Rosji, co może prowadzić do 

konfliktu. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej, a zwłaszcza propozycja zamykania kopalń 

w Polsce i ograniczania wydobycia węgla do produkcji energii elektrycznej budzi wiele 

emocji. Analiza obecnej sytuacji skłania do oceny polskiej infrastruktury, sieci przesyłowych, 

elektrowni, sieci elektroenergetycznej i gazowej, magazynów gazu. Wskazana jest wysoka 

skuteczność nadzoru nad rynkami finansowymi i kapitałowymi.  

Główne cele bezpieczeństwa energetycznego, przedstawione w Strategii BNRP – 2020 

w Filarze IV, zatytułowanym „Rozwój społeczny i gospodarczy. Ochrona środowiska”, to: 

rozbudowa i modernizacja mocy wytwórczych w kraju, a także sieci przesyłowych  

i dystrybucyjnych, celem zapewnienia obywatelom ciągłości dostaw i zapobieganie 

nieprzewidywanym przerwom w dostawach, rozwijanie rozproszonych źródeł energii 

elektrycznej w sposób zrównoważony, zgodnie z dyrektywami Krajowego Systemu 

Energetycznego, a także intensywne zwiększanie dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej 

i gazu ziemnego. W związku z wymienionymi celami priorytetowymi, kluczowym zadaniem 

państwa jest rozbudowa zdolności importu gazu ziemnego (terminal LNG w Świnoujściu, 

gazociąg Baltic Pipe, terminal LNG w Zatoce Gdańskiej, rozbudowa szlaku gazowego: 

Północ – Południe) a także realizacja różnorodnych projektów transferu paliwa gazowego 

 w tym Trójmorza i rozbudowa systemów magazynowania gazu ziemnego. Celem państwa 

jest także udoskonalanie projektów transferu gazu (i ropy naftowej), celem stworzenia w 

Polsce hubu gazowego oraz zapobieganie ekspansywnej polityce gazowej innych państw, 

zwłaszcza Rosji, od dostaw gazu do Polski110. 

Zagrożenia militarne. Jak podkreślono powyżej bezpieczeństwo ma charakter 

interdyscyplinarny, co oznacza, że nieoczekiwane zagrożenia w jednym rodzaju 

niebezpieczeństwa skutkują zagrożeniami w innym lub innych rodzajach bezpieczeństwa. 

Kwestie te zostały także wyakcentowane przez współczesnych badaczy w ich publikacjach, 

wymienianych powyżej, ale także w Strategii BNRP – 2020, w której podkreślono, że 

dekompozycja porządku międzynarodowego ma niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo 

Polski i jej realizację zadań strategicznych. Nieprzewidywalność i niepewność zachowań 

 

110 Strategia BNRP – 2020, s. 34. 
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niektórych państw, brak poszanowania prawa międzynarodowego, budzi lęk przed rozwojem 

wydarzeń w dalszej, a nawet bliskiej perspektywie czasowej. Zgodnie z treścią licznych 

dokumentów, w tym strategii opracowywanych w ostatnich dekadach, a także aktualnie 

obowiązującej Strategii BNRP – 2020, najpoważniejsze zagrożenie stanowi neoimperialna 

polityka Federacji Rosyjskiej, realizowana przy użyciu siły militarnej. Działania ekspansywne 

lat minionych, w tym agresja na Gruzję, aneksja Krymu, działania wojenne na Ukrainie, 

podważyły zaufanie do władz Federacji Rosyjskiej, która rozbudowuje swój potencjał 

wojskowy, rozwija systemy antydostępowe w regionie Morza Bałtyckiego, ćwiczy przerzut 

dużych zgrupowań wojsk w różnych kierunkach, gromadzi broń w obwodzie 

kaliningradzkim, prowadzi ćwiczenia wojskowe w oparciu o scenariusze konfliktu 

 z państwami NATO. Prowadzi także działania poniżej progu wojny, o charakterze 

hybrydowym, co niesie ryzyko nieoczekiwanego groźnego incydentu szczególnie militarnego, 

podejmuje działania za pomocą środków pozamilitarnych (cyberataki, dezinformacja), celem 

skłócenia państw sojuszniczych. Przez takie działania następuje osłabienie państw NATO. 

Nasila się presja militarna i rywalizacyjna między Stanami Zjednoczonymi, Chińską 

Republiką Ludową i Federacją Rosyjską. Nasila się szerokie spektrum różnych form 

konfliktów zbrojnych, różniących się skalą, złożonością, czasem trwania, intensywnością, 

zacieraniem granic między pokojem i wojną. Niepewność budzi podważanie traktatów i 

porozumień rozbrojeniowych, proliferacja broni masowego rażenia oraz zagrożenie 

terroryzmem i przestępczością zorganizowaną. Niepokój budzą zagrożenia o charakterze 

hybrydowym, działania w cyberprzestrzeni i przestrzeni kosmicznej. Dynamiczny rozwój 

nowych technologii, bezzałogowych i autonomicznych systemów zrobotyzowanych platform 

uzbrojenia, wykorzystujących sztuczną inteligencję, produkcja różnorodnej broni 

precyzyjnego rażenia, użycie rakiet balistycznych i manewrujących stanowią duże zagrożenie. 

Rozwój szerokopasmowych sieci łączności stacjonarnej i mobilnej (5G i kolejnych generacji), 

Internet Rzeczy, Chmura obliczeniowa, technologia kwantowa, nanotechnologia, stanowią 

nowe zagrożenia. Wyzwaniem dla Polski jest konieczność włączenia się do grona krajów 

 o efektywnej gospodarce i podjęcie natychmiastowej współpracy. Systemy łączności 

 z innymi państwami stanowią istotny element krajowej infrastruktury krytycznej. Konieczna 

jest rozbudowa sieci telekomunikacyjnych.  

Należy uwzględnić rolę cyberprzestrzeni i przestrzeni informacyjnej. Zagrożeniem jest 

dezinformacja i manipulacja informacją, co wymaga niezwykle wytężonych  
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i kosztochłonnych działań z zakresu komunikacji strategicznej111. W żadnym okresie 

dziejowym nie było aż tak wielu innowacyjnych wynalazków w dziedzinie obronności, jakie 

zostały wypracowane dzięki rozwojowi nauki i techniki. Oby skutecznie zapewniły 

bezpieczeństwo człowiekowi, szukającemu pokoju i dobrobytu dla siebie i swych dzieci. 

1.2. Bezpieczeństwo – dylematy definicyjne i typologia zjawiska 

Określenie definicji bezpieczeństwa nie jest sprawą prostą. Pewne jest, że nie ma 

jednej określonej definicji. Dylematy definicyjne dotyczą nie tylko samego pojęcia, lecz także 

obszaru badań. Większość prekursorów w tej dziedzinie, w tym Ryszard Zięba 

„bezpieczeństwo” postrzega jako „brak ryzyka utraty czegoś, co człowiek szczególnie ceni  

i potrzebuje, czyli na przykład zdrowia, pracy, dóbr materialnych”112. Cytując R. Ziębę 

najogólniej można stwierdzić, że bezpieczeństwo to „pewność istnienia, przetrwania 

 i posiadania oraz funkcjonowania i rozwoju podmiotu”. W analizach niniejszych  definicji 

Tomasz Pawłuszko zauważa, że pewność ma naturę procesu społecznego. Proces zakłada 

zmienność w czasie i przestrzeni. Potrzeba dokładnego wskazania, co jest przedmiotem 

badania, a następnie jak się zmienia i dlaczego. Do tego miejsca dotarła nauka w drugiej 

dekadzie XXI wieku podkreśla T. Pawłuszko. Umiemy sformułować kwestię bezpieczeństwa, 

wyodrębniamy wyzwania i zagrożenia, ale dalszy tok pracy ma już charakter rozumowania 

potocznego. Zakładamy, że istnieje bezpieczeństwo i ryzyka, które mu zagrażają. Zdaniem T. 

Pawłuszko nie określamy zmiennych, nie szukamy koincydencji, ani korelacji. Ten typ 

rozumowania prowadzi do nieostrych rezultatów, ponieważ poprzestajemy na diagnozie 

odnośnie stanu, a nie badamy procesu. Aby zbadać proces należy wyodrębnić zmienne, 

których wartość obserwujemy w czasie i przestrzeni113. W dalszym toku rozważań autor 

podkreśla, że istnieją analogie między pojęciem polityki i pojęciem bezpieczeństwa.  Polityka 

jest w wielkim uproszczeniu procesem zarządzania wartościami społecznymi,  

a bezpieczeństwo jest procesem zapewniania przetrwania owych wartości. Obydwa pojęcia 

mają charakter syndromatyczny, czyli zależny od względnych okoliczności. Autor proponuje 

w tego typu badaniach wykorzystanie „matrycy” polityki zagranicznej państwa, stosowanej 

przez R. Ziębę przez ćwierć wieku, przedstawia także własną „matrycę” uwarunkowań 

bezpieczeństwa państwa, złożoną z takich elementów jak: uwarunkowania wewnętrzne 

 

111 Ibidem, s. 5 – 8. 
112 R. Zięba, Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy 

Międzynarodowe”, nr 10/1989, s. 49. 
113 T. Pawłuszko, Indeks bezpieczeństwa państwa w kontekście teorii centrum-peryferie, w: Wymiary 

bezpieczeństwa europejskiego pod red. M. Leszczyńskiego, M. Molendowskiej T. Pawłuszko, Kielce 2017, s. 

101. 
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obiektywne, uwarunkowania zewnętrzne obiektywne, uwarunkowania wewnętrzne 

subiektywne, uwarunkowania zewnętrzne subiektywne114.  

Bezpieczeństwo wiąże się z takimi wartościami jak: przetrwanie, integralność 

terytorialna, niezależność polityczna i jakość życia. Cenne dla niniejszego charakteru badań 

okazały się także sceptyczne spostrzeżenia Michała Brzezińskiego, który w swym artykule 

Rodzaje bezpieczeństwa państwa podkreśla, że współczesne bezpieczeństwo ma bardzo wiele 

postaci, jednak zainteresowaniu bezpieczeństwem nie towarzyszy porządek. Odkrywane, 

wciąż nowe rodzaje bezpieczeństwa charakteryzuje niedookreśloność treści, co prowadzi do 

zamieszania definicyjnego. M. Brzeziński dodaje jednakże, że zwiększająca się liczba 

rodzajów bezpieczeństwa nie powinna być kwestionowana, jest ono bowiem wartością 

szczególną, która wszystko przenika, łączy i warunkuje, stąd pojawia się w tak wielu 

odmianach. Obejmuje obecnie nie tylko tradycyjne zagadnienia militarne i polityczne, ale 

również sprawy ekologii, surowców naturalnych, demografii czy kwestii socjalnych. 

W obliczu tak wielkich zagrożeń w jakich żyjemy w dobie obecnej, by państwo mogło 

zapewnić odpowiedni stan bezpieczeństwa, zabezpieczyć przed chaosem i anarchią niezbędna 

jest odpowiednia kultura, respekt wobec prawa krajowego i lokalnego, odpowiedzialność 

 i dojrzałość społeczeństwa, co wymownie podkreśla Adam Korczyński, badacz w zakresie 

teorii bezpieczeństwa. „Aby państwo mogło realizować swoje cele i zadania, czy nawet po 

prostu istnieć, podkreśla autor, musi zachować wewnętrzną spoistość, poprzez ustalenie 

odpowiednich zasad postępowania dla swoich członków. W żadnej bowiem zorganizowanej 

społeczności jej członkowie nie mogą realizować swojej woli, bez żadnych ograniczeń, 

ponieważ taka sytuacja doprowadziłaby w końcu do rozpadu takiej organizacji. W grupie 

społecznej zasady postępowania i współżycia jej członków określone są przez różnego 

rodzaju unormowania, takie jak obyczaje, normy moralne i religijne oraz typowe dla 

organizacji państwowej normy prawne”115. Normy prawne określone są w Konstytucji, a więc 

ustawie zasadniczej, która jest aktem o nieograniczonym zakresie przedmiotowym. Państwo 

jest organizacją, która musi egzekwować stosowanie się do regulacji zawartych w konstytucji 

i innych aktach prawa krajowego lub miejscowego. Inne ustawy dotyczące szerokiego kręgu 

spraw dotyczących obywateli mają pozostać w zgodzie z treściami zawartymi w Konstytucji 

 

114 Ibidem, s. 103. 
115 A. Korczyński, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 18. 
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 i w umowach międzynarodowych116. Aktem prawnym jest także rozporządzenie, stanowi ono 

akt wykonawczy do ustawy, to znaczy jest ściśle związane z konkretną ustawą, ale także 

zgodne jest z innymi ustawami dotyczącymi określonej materii, a także z Konstytucją. Jak 

motywuje Paweł Chmielnicki, rozporządzenia nie są jedynymi aktami wykonawczymi do 

ustaw, obok nich funkcjonują akty prawa miejscowego, które mogą być wydawane przez 

terenowe organy administracji rządowej (wojewodę i organy administracji niezespolonej) 

oraz organy jednostek samorządu terytorialnego117. 

Często w definicji bezpieczeństwa pojawia się aspekt teoretyczny i praktyczny. 

Według J. Gierszewskiego trzecim elementem, który w nazewnictwie należy uwzględnić, 

oprócz aspektu teoretycznego i praktycznego, jest kryterium. Uwzględniając ten czynnik 

mówimy o: kryterium przestrzeni: bezpieczna gmina, powiat, region, kraj, kontynent, 

kryterium przedmiotu: bezpieczeństwo ekonomiczne, ekologiczne, militarne, polityczne, 

technologiczne, kryterium podmiotu: bezpieczeństwo narodowe, międzynarodowe, kryterium 

stopnia zorganizowania: bezpieczeństwo indywidualne, zbiorowe, kryterium sposobu 

zorganizowania: bezpieczeństwo instytucjonalne, kooperacyjne, kryterium analizy 

systemowej: bezpieczeństwo obiektu, systemu118. 

Typy bezpieczeństwa według K. A. Wojtaszczyka, który dokonał podziału także 

 z uwzględnieniem określonych kryteriów, przedstawia tabela nr 2. 

Tabela 2 Typy bezpieczeństwa 

Kryterium Bezpieczeństwo 

Podmiotowe Narodowe (państwa) 

Międzynarodowe (grupy państw) 

Przedmiotowe 

 

 

Polityczne 

Militarne 

Ekonomiczne 

Społeczne 

 

116 P. Chmielnicki, Świadczenie usług…, s. 136. 
117 Ibidem, s. 138 – 139. 
118 J. Gierszewski, Organizacja systemu…, s. 13-14. 
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Kulturowe 

Ekologiczne 

Terytorialne 

 

 

Lokalne 

Subregionalne 

Regionalne 

Ponadregionalne 

Światowe 

Mechanizmów 

zabezpieczania 

Indywidualne np. izolacjonizm, nieangażowanie, neutralność, hegemonia 

Równowagi sił np. podstawowy, dwubiegunowy, oparty na wzajemnym 

strachu 

Blokowe: koalicje, różnego rodzaju sojusze 

Bezpieczeństwo kooperujące (oparte na różnych podmiotach) 

Bezpieczeństwo zbiorowe np. regionalne, globalne 

Źródło: K. A. Wojtaszczyk, Istota bezpieczeństwa państwa a proces integracji europejskiej, w: 

Bezpieczeństwo Polski w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa 2002, s. 10. 

W literaturze przedmiotu sporo uwagi poświęca się także tzw. sektorowym, czyli 

dziedzinowym rodzajom bezpieczeństwa. A. Szymonik, autor celów bezpieczeństwa, do 

sektorowych rodzajów bezpieczeństwa zalicza: zewnętrzne, militarne, wewnętrzne, 

obywatelskie, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, informacyjne i telekomunikacyjne119. 

Bezpieczeństwo zewnętrzne odnosi się do zagrożeń występujących na zewnątrz 

państwa. Zadaniem kluczowym państwa jest więc troska o jak najkorzystniejsze relacje 

 z sąsiednimi państwami, troska o mocną pozycję w organizacjach międzynarodowych do 

których dane państwo należy, utrzymywanie dobrych stosunków nie tylko z partnerami 

gospodarczymi, lecz także zachowanie dobrego wizerunku i utrzymanie odpowiedniej 

„postawy” państwa w całym środowisku międzynarodowym, przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom konfliktów, troska o nienaruszanie międzynarodowego porządku prawnego120. 

 

119 A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie…, s. 19. 
120 Ibidem, s. 18. 
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Bezpieczeństwo militarne państwa wciąż pozostaje priorytetem w dynamicznie 

zmieniającej się sytuacji międzynarodowej. Dotyczy problematyki obronności terytorium 

kraju i zachowania niepodległości. W przypadku agresji o charakterze zbrojnym władze są 

zobowiązane wykorzystać swój potencjał obronny, by ochronić kraj przed zniszczeniami i nie 

dopuścić do narażenia swych obywateli na utratę zdrowia i życia. Cenną decyzją jest zawarcie 

sojuszu z państwami i organizacjami międzynarodowymi o wysokim potencjale obronnym  

i potencjale odstraszania, które w razie ataku mogą udzielić pomocy. 

Bezpieczeństwo wewnętrzne ( omówione szerzej w dalszej części pracy), dotyczy 

polityki wewnętrznej kraju, związane jest z kwestiami dotyczącymi życia, zdrowia obywateli, 

ich mienia i bezpieczeństwa publicznego, a także majątku narodowego. Ten cel można 

osiągnąć poprzez tworzenie spójnych przepisów prawnych, kształtowanie odpowiednich 

postaw społecznych, doskonalenie działalności wszystkich podmiotów państwowych 

 i społecznych, których zadania dotyczą bezpieczeństwa obywateli. Cenny dla utrzymania 

porządku publicznego jest stały monitoring przestępczości121. 

Bezpieczeństwo obywatelskie zgodnie z opinią A. Szymonika, to stan otoczenia 

cywilizacyjnego i środowiska naturalnego umożliwiający obywatelom i ich wspólnotom życie 

bez zagrożeń ani swego istnienia, ani realizacji swych interesów życiowych. Ten rodzaj 

bezpieczeństwa można osiągnąć poprzez sprawnie działające sądy i prokuraturę, skuteczne 

wykonywanie orzeczeń, zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu towarowego. 

Bezpieczeństwo społeczne dotyczy stanu bezpieczeństwa egzystencjalnego ludzi, 

zaspokajania ich potrzeb socjalnych i aspiracji życiowych dotyczących bytu, pracy 

 i nauki. Potencjał społeczny, w tym kapitał ludzki, wpływa na potencjał ekonomiczny, a tym 

samym na ogólną poprawę jakości życia. Odpowiedni system szkolnictwa, różne formy 

uczenia się przez całe życie, aktywność i przedsiębiorczość młodych, kreatywność  

i innowacyjność zmienia obraz polskich miast i wsi, zapobiega stagnacji i peryferyzacji. 

Istotnym elementem rozwoju kapitału ludzkiego jest edukacja na rzecz bezpieczeństwa122. 

Ważnym problemem jest starzenie się ludności, co będzie powodowało obciążenia dla 

finansów publicznych123. Tak więc pogarszająca się sytuacja demograficzna i emigracja 

 

121 Biała Księga…, s. 172. 
122 Strategia BNRP z 2014 …, s. 14. 
123 Ibidem, s. 23. 
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zarobkowa stają się wielkim wyzwaniem dla Polski124. Odpowiednie instytucje państwowe 

oraz podmioty rządowe i pozarządowe działające w kraju na rzecz zapewnienia 

odpowiedniego poziomu życia i bezpieczeństwa socjalnego zapewniają pomoc ludziom, 

którzy są niezdolni do pracy lub żyją w trudniejszych warunkach materialnych, by nie 

dochodziło do wykluczeń, alienacji, ubóstwa. 

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa dotyczy poziomu społeczno - gospodarczego  

w wymiarze państwowym, wyraża się jako cel w zapewnieniu ogólnego poziomu rozwoju 

gospodarczego kraju, odpowiednich korzystnych z ekonomicznego punktu widzenia 

powiązań międzynarodowych, wyraża się w skuteczności ochrony i obrony potencjału 

gospodarczego. Trwałe podstawy gospodarcze w tym zakresie dotyczą: energetyki (polityki 

dotyczącej handlu w zakresie takich produktów jak ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel 

kamienny, dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw paliw, budowy nowych mocy 

 w oparciu o zróżnicowane technologie wytwarzania), finansów (poziomu zadłużenia, inflacji, 

stopy procentowej, PKB), przemysłu obronnego, infrastruktury transportowej i łączności.  

Bezpieczeństwo ekologiczne dotyczy właściwego stanu środowiska, eliminacji 

wszelkich zagrożeń związanych z działalnością wielkich zakładów przemysłowych  

w środowisku i ich skutków ubocznych, typu zanieczyszczenia powietrza, wody. Niezbędny 

jest stały, dokładny „monitoring skażeń powietrza, wód, gleby, prowadzenie badań 

kontrolnych i pomiarowych”125. Niezbędne są tu odpowiednie regulacje prawne, które 

uniemożliwiają ekspansywną działalność podmiotów gospodarczych typu korporacje 

międzynarodowe, bądź państw transportujących na tereny swych sąsiadów radioaktywne 

odpady. 

Bezpieczeństwo informacyjne i telekomunikacyjne dotyczy ochrony danych 

osobowych, informacji niejawnych istotnych dla odpowiednich działań obronnych państwa, 

cyberbezpieczeństwa, rozumianego jako bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych. 

„Wraz z pojawieniem się nowych technologii teleinformatycznych oraz rozwojem sieci 

Internetowej, pojawiły się nowe zagrożenia, takie jak cyberprzestępczość, cyberszpiegostwo, 

cyberterroryzm, cyberkonflikty, cyberwojna, czyli konfrontacja w przestrzeni między 

państwami”126. Cele ochronne państwo osiąga dzięki zapobieganiu próbom destrukcyjnego 

 

124 Ibidem, s. 24-25. 
125 Biała Księga…, s. 189. 
126 Strategia BNRP -2014…, s. 19. 
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oddziaływania na infrastrukturę telekomunikacyjną państwa, redukowaniu i minimalizowaniu 

możliwości ataków hakerskich, tworzeniu planów i systemów zabezpieczeń, tworzeniu  

i wdrażaniu przejrzystych dla swych uprawnionych służb, różnych systemów ochronnych, 

uwzględniając bezpieczeństwo Polski127.  

Każdy rodzaj bezpieczeństwa jest istotny dla obywatela danego państwa. Ponadto, jak 

podkreślono powyżej wszystkie rodzaje bezpieczeństwa w różnym stopniu są ze sobą 

powiązane i uwarunkowane. Główna problematyka niniejszej pracy dotyczy polityki 

bezpieczeństwa wewnętrznego, zatem na kwestiach tej dziedziny w głównej mierze zostanie 

skupiona uwaga w dalszej części pracy.  

1.3. Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego państwa „to element składowy polityki 

bezpieczeństwa państwa, ukierunkowany na tworzenie bezpiecznych warunków egzystencji  

i rozwoju dzięki działaniom koncentrującym się na stabilizowaniu i harmonizowaniu 

wewnętrznych procesów i mechanizmów decydujących o sprawnym funkcjonowaniu  

państwa i jego obywateli”128. Utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa 

wewnętrznego jest nadrzędnym celem każdego  państwa. Stara się ono realizować ten cel w 

ramach polityki bezpieczeństwa wewnętrznego, stanowiącej ważny składnik ogólnej polityki 

państwa realizowanej w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym. Determinanty 

szczegółowe polityki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, to: poziom stabilności systemu 

politycznego, sprawność zarządzania państwem, sprawność odpowiednich instytucji 

państwowych, efektywność współpracy międzynarodowej, odpowiedni poziom jakości życia 

obywateli, stan bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, stan pokoju 

społecznego, zakres udziału obywateli i ich aktywność w kształtowaniu bezpieczeństwa 

wewnętrznego129. Działania praktyczne w zakresie polityki bezpieczeństwa wewnętrznego 

podejmowane są dzięki środkom, instrumentom i metodom, jakimi dysponuje państwo. 

„Środki”, to całokształt zasobów materialnych i niematerialnych, które ma do dyspozycji 

państwo, „instrumenty”, to zbiory działań (typu kontrola ruchu drogowego), instytucje 

(policja, sądownictwo), procedury (np. egzekwowanie mandatów). Metody polityki 

bezpieczeństwa wewnętrznego obejmują sposoby posługiwania się środkami. Ze względu na 

 

127 A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie…, s. 20-23. 
128 W. Fehler, O pojęciu polityki wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, „Studia prawnoustrojowe”, nr 23/2014, 

s. 209. 
129 Ibidem, s. 210. 
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kryterium przedmiotowe są to: środki prawne (akty prawne, normy), środki organizacyjne 

(systemy i subsystemy bezpieczeństwa, centra, komitety), środki koncepcyjno-planistyczne 

(programy, plany), środki informacyjne (edukacja, alarmowanie, monitoring), środki 

materialne (budowle ochronne, drogi). Ze względu na kryterium sposobu wyróżniamy środki 

prewencyjne (kary), a ze względu na kryterium zasięgu środki o zasięgu: lokalnym, 

regionalnym, ogólnopaństwowym, ze względu na kryterium czasu: środki krótkotrwałe 

(doraźne), średniotrwałe i długotrwałe. Środki polityki bezpieczeństwa wewnętrznego mogą 

dotyczyć funkcji wewnętrznej państwa (sprawność instytucji) i zewnętrznej (udział  

w organizacjach międzynarodowych). Istotnym elementem jest (przedstawiony poniżej) 

system bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W realizacji polityki bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa winno uwzględniać się obiektywne i subiektywne aspekty 

bezpieczeństwa. Przez obiektywne należy rozumieć wyzwania i zagrożenia, przez 

subiektywne percepcję i koncepcję ich rozwiązywania. Polityka może mieć wersję: 

defensywną i ofensywną. Pierwsza koncentruje się na negatywnym rozumieniu 

bezpieczeństwa i zapewnianiu ochrony, a druga nawiązuje do pozytywnego postrzegania 

bezpieczeństwa i tworzeniu warunków do utrzymania jego wysokiego poziomu130. W opinii 

Włodzimierza Fehlera o kształcie i zakresie polityki bezpieczeństwa wewnętrznego decyduje 

sposób rozumienia terminologii dotyczącej bezpieczeństwa131, dlatego znaczna część 

niniejszych rozważań zostanie poświęcona kwestiom definicyjnym.  

 Jak podkreślono powyżej jednym z ujęć „bezpieczeństwa” cytowanych przez 

Ryszarda Ziębę jest pewność istnienia i przetrwania stanu posiadania oraz funkcjonowania 

rozwoju przedmiotu, pewność braku zagrożeń. Podobną opinię w kontekście pojęcia 

bezpieczeństwa prezentuje Michał Brzeziński. W przypadku bezpieczeństwa wewnętrznego  

podkreśla, że bezpieczeństwo wewnętrzne jest pojęciem złożonym, a jego elementy składowe 

to: bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny i bezpieczeństwo ustrojowe132. Definicję tę 

poszerza W. Fehler. Zgodnie z jego opinią do najważniejszych obszarów bezpieczeństwa 

wewnętrznego należy zaliczyć: bezpieczeństwo ustrojowe, pokój społeczny, bezpieczeństwo 

personalne, bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny. „Bezpieczeństwo ustrojowe” 

według W. Fehlera, to stan stosunków polityczno-społecznych, zapewniających ochronę 

istniejącego systemu politycznego oraz przypisanych mu wartości i praw (zawartych  

 

130 Ibidem, s. 209-213. 
131 Ibidem, s. 203. 
132 M. Brzeziński,  Rodzaje bezpieczeństwa…, s. 39-40. 
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w konstytucji). „Pokój społeczny” to porządek, równowaga społeczna, zabezpieczenie 

egzystencji społeczeństwa. Tak rozumiany pokój społeczny wiąże się z celami polityki 

społecznej, do których należą: wyrównywanie warunków życia i pracy, zaspokajanie potrzeb 

ludności w różnym wieku, usuwanie nierówności społecznych, asekuracja przed ryzykami 

życiowymi. Niski poziom pokoju może destabilizować bezpieczeństwo wewnętrzne. 

„Bezpieczeństwo personalne”, to stan wolny od zagrożeń dla takich wartości jak: życie, 

zdrowie, wolność, nietykalność osoby i mienia, swoboda przekonań i głoszenia poglądów, 

prawo do pracy. „Bezpieczeństwo publiczne”, to oparty na normach prawnych stan wewnątrz 

państwa, zapewniający sprawne funkcjonowanie organizacji państwowej, realizującej cele 

ponadjednostkowe, skutecznie egzekwującej obowiązki i prawa obywateli (dotyczące życia, 

zdrowia, mienia). „Porządek publiczny”, to zgodny z normami prawnymi stan przestrzegania 

zasad współżycia społecznego (…), funkcjonowania obiektów wspólnego użytkowania, 

pozwalających na realizację potrzeb zbiorowości społecznych133.  

W praktyce często używane są formy: „polityka bezpieczeństwa wewnętrznego”  

i „polityka bezpieczeństwa międzynarodowego”. Pierwsza z nich to element składowy 

polityki bezpieczeństwa państwa, jest atrybutem nadal aktualnej choć systematycznie 

ograniczanej przez procesy integracji i internacjonalizacji suwerenności wewnętrznej 

państwa. Druga, czyli polityka bezpieczeństwa międzynarodowego, jest definiowana, jako 

celowa i zorganizowana działalność państwa prowadzona w ramach ogólnej polityki 

bezpieczeństwa, ukierunkowana na nawiązywanie i utrzymanie korzystnych  

i bezkonfliktowych stosunków z podmiotami stosunków międzynarodowych134. Różne są 

interpretacje pojęć bazowych z obszaru tej problematyki, wypowiadane przez teoretyków,  

a także praktyków. W opinii Andrzeja Barcikowskiego, bezpieczeństwo wewnętrzne nie jest 

tradycyjną, wyraźnie wyodrębnioną dziedziną badawczą. Można je uznać za najbliższe 

naukom politycznym lub prawu konstytucyjnemu, a analizy w tym zakresie mają nie tylko 

znaczenie scjentystyczne, lecz także praktyczne. Tak więc precyzyjna kategoryzacja, 

eksplikacja i predykcja w tej dziedzinie powinny wpływać na dobór instrumentów i obszarów 

działania państwa135. A. Barcikowski podkreśla, cytując Stanisława Sulowskiego, który 

bezpieczeństwo postrzega jako pewność istnienia i przetrwania, ale także rozwoju 

określonego podmiotu, że pojęcie bezpieczeństwo wewnętrzne należy poddać regule 

 

133 W. Fehler, O pojęciu polityki…, s. 206-207. 
134 Ibidem, s. 209. 
135 A. Barcikowski, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 11. 



61 

 

pesymizmu definicyjnego, bowiem zakres jego desygnatów nie ma charakteru stałego i ulega 

ciągłym zmianom. Jest pojmowane subiektywnie, relatywnie i emocjonalnie. Każda 

wypowiedź z zakresu bezpieczeństwa ma kontekst kulturowy i polityczny, więc definicja  

w tej sytuacji jest labilna136. A. Barcikowski podkreśla także, że uwzględniając semantyczną 

analizę pojęcia i dorobek definicyjny, należy podkreślić, iż w istocie chodzi  

o zagwarantowanie „pieczy” państwa nad trwaniem i rozwojem społeczeństwa jako całości, 

 a nie parcjalnych komponentów, dlatego wszystkie analizy powinny eksplorować czynniki 

istotne dla całości państwa oraz dla wspólnych interesów ogółu obywateli137. 

Bezpieczeństwo wewnętrzne danego państwa traktować można jako stan uzyskiwany 

w efekcie spełniania przez państwo funkcji wewnętrznej realizowanej w ramach określonej 

strategicznej polityki bezpieczeństwa narodowego, przejawiający się ochroną: w ujęciu 

wąskim – porządku konstytucyjnego, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa 

narodowego, w ujęciu szerszym – porządku konstytucyjnego, życia i zdrowia obywateli, 

majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami, a także skutkami klęsk żywiołowych  

i katastrof technicznych138. 

Przez bezpieczeństwo wewnętrzne, w opinii M. Brzezińskiego, należy rozumieć 

określony stan struktur społecznych, politycznych i ekonomicznych zaspokajających aspiracje 

państwa i jego obywateli lub pozytywny i pożądany stan wewnątrz państwa, gwarantujący 

jego istnienie i prawidłowy rozwój. Bezpieczeństwo wewnętrzne jest pojęciem złożonym, 

składa się z wielu pojęć cząstkowych o nie zawsze precyzyjnie określonych zakresach. Nie 

negując podejścia W. Fehlera, zgodnie z opinią M. Brzezińskiego do podstawowych 

elementów składowych bezpieczeństwa wewnętrznego należy zaliczyć: bezpieczeństwo  

i porządek publiczny, bezpieczeństwo powszechne oraz bezpieczeństwo ustrojowe139.  

Spotykamy różne definicje bezpieczeństwa i porządku publicznego. Według M. 

Brzezińskiego bezpieczeństwo publiczne odnosi się do określonego stanu, umożliwiającego 

normalne funkcjonowanie państwa i jego obywateli. Stan ten może być zakłócony 

zagrożeniami publicznymi skierowanymi przeciwko państwu, jego celom, interesom  

 

136 S. Sulowski, W poszukiwaniu definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Bezpieczeństwa 

wewnętrznego”, Nr 1 , Warszawa 2009, cyt. za A. Barcikowski, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 11. 
137 A. Barcikowski, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 12. 
138 Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, pod red. B. 

Wiśniewskiego, S. Zalewskiego, Bielsko Biała 2006, s. 26, cyt. za G. Rydlewski, Kształt systemu 

instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 133. 
139 M. Brzeziński, Rodzaje bezpieczeństwa państwa…, s. 40. 
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i ustrojowi140. W opinii A. Barcikowskiego, należy unikać mieszania pojęć bezpieczeństwo 

 i porządek publiczny. Porządek publiczny ma z reguły charakter ograniczony w czasie 

 i przestrzeni, natomiast elementy bezpieczeństwa wewnętrznego mają status pozwalający na 

trwalszy wpływ na bieg spraw odnoszących się do trwania i rozwoju danego 

społeczeństwa141. A.W. Kubala przez porządek publiczny rozumie „istniejący stan stosunków 

i urządzeń społecznych zapewniających bezpieczeństwo, spokój, oraz ład w miejscach 

ogólnie dostępnych, regulowany normami prawnymi i zasadami współżycia społecznego”142. 

Natomiast E. Ura podkreśla, że „bezpieczeństwo publiczne (i porządek publiczny) to stan,  

w którym ogółowi obywateli indywidualnie nieoznaczonych, żyjących w socjalistycznym 

państwie i społeczeństwie, nie grozi żadne niebezpieczeństwo i to niezależnie od tego, jakie 

byłoby jego źródło”143. 

Podobną opinię w kwestiach bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego 

prezentowali badacze okresu międzywojennego. W. Czapiński wiązał te dwa pojęcia z ich 

treścią, których jednak w sposób dokładny nie interpretował, natomiast W. Kawka, autor 

książki Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, stwierdził, że „porządek publiczny, 

spokój i bezpieczeństwo, to elementy charakterystyczne dla pewnego stanu, umożliwiające 

zorganizowanemu społeczeństwu niezakłócone współżycie oraz rozwój”144. W. Kawka, 

twierdził, że bezpieczeństwo publiczne, to „stan, w którym ogół społeczeństwa i jego 

interesy, jak też państwo ze swymi celami, mają zapewnioną ochronę od szkód zagrażających 

im z jakiegokolwiek źródła”145. Natomiast porządek publiczny według tego autora, to zespół 

norm, nie tylko prawnych, których przestrzeganie warunkuje normalne współżycie jednostek 

ludzkich w organizacji państwowej146. Według S. Glasera, „porządek publiczny, to stan 

bezpieczeństwa istniejący w społeczeństwie, stan niezakłóconego panowania porządku 

 

140 Ibidem. 
141 A. Barcikowski, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 12. 
142 W. Kubala, Porządek publiczny – analiza pojęcia, Warszawa 1981, nr 3, Szerzej: A. Korczyński, 

Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 15. 
143 E. Ura, Pojęcie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, Państwo i Prawo nr 2/1974, s. 76, cyt. za A. 

Korczyński, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 16. 
144 J. Zaborowski, Prawne środki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 1977, s. 7, cyt. 

za A. Korczyński, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s.18. 
145 W. Kawka, Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939, s. 46, cyt. za A. Korczyński, 

Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s.18. 
146 Ibidem, cyt. za A. Korczyński, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 67 – 69. 
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prawnego albo też z punktu widzenia podmiotowego, stan świadomości społeczeństwa  

o istnieniu tego stanu”147.  

Bazując na powyższej terminologii można przyjąć, że „polityka bezpieczeństwa  

państwa, to celowa, planowa i zorganizowana w ramach państwa, oraz pod kierownictwem 

organów państwowych , działalność podmiotów państwowych, społecznych i prywatnych, 

ukierunkowana na uzyskanie i utrzymanie optymalnego w danych warunkach 

bezpieczeństwa”148. Musi uwzględniać aspekty wewnętrzne i zewnętrzne. 

Zgodnie z treścią (p. 87) określoną w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 

Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 roku, podstawą utrzymania bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na odpowiednim poziomie jest bezustanne i skuteczne przedwczesne 

zapobieganie ich naruszeniu, a jeśli już zaistnieją, obowiązkowe wykrywanie przestępstw  

i wykroczeń godzących w życie, zdrowie oraz mienie obywateli, a także w interesy państwa. 

Zadania dla upoważnionych służb w tym zakresie dotyczą wykrywania różnego rodzaju 

czynów zabronionych, w tym przestępczości pospolitej, indywidualnej i zorganizowanej  

o charakterze ekonomicznym, kryminalnym lub narkotykowym. Działania zostaną 

ukierunkowane na zwiększenie efektywności w przeciwdziałaniu i wykrywaniu przestępstw, 

surowe karanie ich sprawców, odzyskiwanie utraconego mienia i minimalizowanie strat 

budżetu państwa. Istotna będzie koordynacja wszystkich działań i ścisła współpraca z innymi, 

upoważnionymi do tych celów podmiotami systemu bezpieczeństwa, również z właściwymi 

organami administracji publicznej, wewnętrznymi organami ochrony. Dominującą rolę w tym 

zakresie pełni Policja149. Częścią składową bezpieczeństwa wewnętrznego jest 

bezpieczeństwo powszechne. 

Bezpieczeństwo powszechne określane jest jako stan zapewniający ochronę życia  

i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed skutkami klęsk żywiołowych i katastrof 

technicznych. Zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego (ratownictwo i ochrona ludności), 

zgodnie z treścią Strategii BNRP z 2014 roku polega na działaniach związanych  

z ratowaniem życia, zdrowia, mienia i środowiska przed różnymi klęskami żywiołowymi lub 

katastrofami spowodowanymi działalnością człowieka, oraz innymi miejscowymi 

zagrożeniami. Kluczową rolę w tym zakresie pełni Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

 

147 S. Glaser, Polskie prawo karne w zarysie, Kraków 1933, s. 355, cyt. za A. Korczyński, Bezpieczeństwo 

wewnętrzne…, s. 67. 
148 W. Fehler, O pojęciu polityki…, s. 208. 
149 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa 2014, s. 36. 
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Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) to system, którego celem jest ratowanie 

życia i zdrowia, a także niesienia pomocy poszkodowanym, lub będącym w stanie możliwego 

zagrożenia życia lub zdrowia. W praktyce najskuteczniejszą formą kontaktu z systemem  

w Polsce jest powiadomienie centrum ratunkowego poprzez połączenie telefoniczne 999, lub 

wykorzystanie innych połączeń typu: 112, 997, 998, które przekazują informację w systemie 

błyskawicznym do właściwych służb ratowniczych. W skład systemu wchodzą zespoły 

ratownictwa medycznego i karetki, które dzielą się na specjalistyczne, podstawowe i lotnicze 

oraz szpitalne oddziały ratunkowe, określane skrótem SOR. Przed kilkunastoma latami PRM 

funkcjonowało w oparciu o przepisy prawne ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym z 25 lipca 2001 roku150. Obecnie PRM funkcjonuje w oparciu o regulacje prawne 

ustawy z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym151. 

Państwowa Straż Pożarna, która jako podstawowy element systemu ratowniczo – 

gaśniczego działa na rzecz rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom, przygotowania  

i prowadzenia działań ratowniczych (także w sytuacjach kryzysowych, takich jak katastrofy 

 i wypadki komunikacyjne, budowlane, chemiczne, zdarzenia radiacyjne) Istotnym wsparciem 

w tym przypadku jest współpraca ze służbami i podmiotami ratowniczymi, uwzględniająca 

również podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (w tym organizacje 

pozarządowe, takie jak ochotnicza straż pożarna, podmioty ratownictwa górskiego  

i ratownictwa wodnego152. Zgodnie z treścią P. 54 cytowanej Strategii, główne wyzwania  

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa powszechnego dotyczyć będą: ochrony 

ludności przed różnymi zagrożeniami, bezpieczeństwa imprez masowych i ruchu drogowego, 

ochrony przed przestępczością zorganizowaną: gospodarczą, narkotykową, handlu ludźmi153. 

 Bezpieczeństwo ustrojowe opiera się na zasadach określonych w ustawie zasadniczej 

czyli Konstytucji, która zawiera zasady ogólne dotyczące katalogu wartości respektowanych 

w danym państwie, regulacje prawne dotyczące zadań naczelnych organów państwa  

i wzajemnych relacji między tymi organami. Bezpieczeństwo ustrojowe występuje w trzech 

odmianach, demokratycznej, totalitarnej i autorytarnej, z których demokratyczna jest 

najwłaściwsza względem obywateli, którzy poprzez przedstawicieli wybranych w wolnych 

wyborach wpływają na kierunki rozwoju państwa. Bezpieczeństwo wewnętrzne nie powinno 

 

150 Dz. U., 2001, Nr 113, poz. 1207 ze zm. 
151 Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1868 z 

późn. zm.). 
152 Strategia - 2014…, s. 36. 
153 Ibidem, s. 25. 
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być postrzegane w sposób wąski lecz szeroki, analogicznie do bezpieczeństwa 

narodowego154. 

Klasyczne definicje bezpieczeństwa wewnętrznego wskazują na państwo jako główny 

podmiot. W idei tych definicji bezpieczeństwo wewnętrzne można utożsamiać ze stabilnym  

i harmonijnym funkcjonowaniem struktur państwa. Składają się nań struktury władzy oraz 

procedury decyzyjne, a więc relacje między władzą a obywatelami. W opinii Janusza 

Symonidesa bezpieczeństwo wewnętrzne, to stan stabilności i równowagi wewnętrznej. 

Państwo w trosce o bezpieczeństwo określa zbiór wartości, które winny być chronione przed 

zagrożeniami155. 

Zgodnie z założeniami wymienionego powyżej Raportu UNDP z 1994 r., celem 

państw oraz innych podmiotów międzynarodowych, np. organizacji ONZ, ma być 

zagwarantowanie spokojnego i bezpiecznego życia ludziom poprzez zagwarantowanie ich 

codziennych potrzeb, np. dostępu do żywności, wody pitnej, edukacji, opieki zdrowotnej, 

godnej pracy, życia w kraju wolnym od konfliktów i wojen156. 

Definiując bezpieczeństwo wewnętrzne można odwołać się także do leksykonów  

i ujęć encyklopedycznych. Istotę problemu oddają wiernie także definicje zawarte w trzech 

kolejnych Strategiach wydanych w 2007 r. 2014 r. i 2020 r. Strategia Bezpieczeństwa 

Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 13 listopada 2007 r.157, podpisana przez Prezydenta 

Polski na wniosek Prezesa Rady Ministrów kierowana została do wszystkich organów 

administracji publicznej w Polsce i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu 

bezpieczeństwa. Zgodnie z treścią punktu 147, za wdrażanie jej ustaleń odpowiadają 

ministrowie kierujący działaniem administracji rządowej, kierownicy urzędów centralnych, 

wojewodowie, organy samorządu terytorialnego oraz inne podmioty158. Na podstawie 

Strategii, odpowiednie instytucje administracji rządowej opracowują własne strategie. 

 

154 M. Brzeziński, Rodzaje bezpieczeństwa państwa…, s.41-42. 
155 K. P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 77. 
156 Ibidem. 
157 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007. Aktualizacji dokumentu  

i weryfikacji jego treści, zgodnie z punktem 148 niniejszej Strategii dokonuje się w miarę wyzwań czasowych, 

w ramach cyklicznie przeprowadzanych Strategicznych Przeglądów Bezpieczeństwa Narodowego. Strategia  

z 2007 roku została zastąpiona nowym dokumentem z dnia 5 listopada 2014 roku, o tym samym tytule,  

a Strategia z roku 2014 została zaktualizowana nową Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej 

Polskiej w dniu 12 maja 2020 roku.   
158 Ibidem, s. 37. 
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Naczelnym celem działań państwa w zakresie polityki bezpieczeństwa wewnętrznego 

jest utrzymanie zdolności do szybkiego reagowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa 

publicznego i powszechnego związanych z ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia 

obywateli oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk 

żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych159. 

Osiągnięcie niniejszego celu, zgodnie z treścią powyższych Strategii, wymaga 

tworzenia spójnych regulacji prawnych, kształtowania odpowiednich postaw społecznych, 

udoskonalenia wszechstronnej działalności wszystkich, państwowych i społecznych 

podmiotów, których aktywność związana jest z bezpieczeństwem wewnętrznym. Jest to 

możliwe poprzez zwiększenie efektywności działania administracji publicznej, podnoszenie 

poziomu profesjonalizmu funkcjonariuszy i pracowników podmiotów państwowych 

realizujących zadania w tej dziedzinie, a także upowszechnianie wiedzy na temat 

różnorodnych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego.  

Wszelkie działania w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 

wewnętrznego winny być skierowane na realizację określonych zadań  

w zakresie wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego, budowy Systemu Ochrony 

Ludności poprzez zapewnienie właściwego funkcjonowania Systemu Ostrzegania  

i Alarmowania Ludności oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego, a także integracji  

i konsolidacji z działaniami NATO, UE i ONZ oraz innych, określonych  organizacji 

międzynarodowych, których Polska, bądź polskie instytucje państwowe są członkami. 

Pierwszy z wymienionych dotyczy budowy, nowoczesnego zintegrowanego systemu 

zarządzania kryzysowego, drugi integracji i konsolidacji z działaniami NATO i UE. 

Kształtując bezpieczeństwo wewnętrzne należy bezustannie uwzględniać możliwość 

wystąpienia zagrożeń terrorystycznych i w porę przeciwdziałać ich powstaniu. Trzeba przy 

tym zapewniać prawidłową mobilność, sprawną organizację i umiejętność właściwego 

zachowania się obywateli w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia. Zagrożenie to 

należy określać w sposób szeroki, mając na uwadze nie tylko samo zagrożenie atakiem, lecz 

występujące, ukryte, grupy wsparcia, jego międzynarodowy charakter, źródła finansowania, 

międzynarodowe zaangażowanie kraju oraz techniczne metody realizacji. Dlatego więc 

istotnym pozostaje współdziałanie służb i organów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie 

 

159 Ibidem, s. 15. 
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zagrożeniom terrorystycznym oraz profesjonalizm w wykonywaniu zadań ustawowych. 

Ponadto należy zapobiegać innym działaniom godzącym w bezpieczeństwo wewnętrzne 

państwa, w tym naruszającym porządek konstytucyjny oraz promującym totalitarne ideologie, 

w tym nienawiść rasową i narodowościową160. 

Wskutek przemian cywilizacyjnych  ciągle pojawiają się nowe zagrożenia. Dotyczą 

one przestępczości w jej zorganizowanych formach, przemytu narkotyków, terroryzmu, 

korupcji, prania brudnych pieniędzy. Inne zagrożenia, typu: powodzie, susze, pożary, mogą 

być spowodowane zmianami klimatycznymi. Te cechy posiadają także zagrożenia narodowe i 

międzynarodowe, zatem jak opiniuje M. Brzeziński, na bezpieczeństwo należy patrzeć w 

sposób kompleksowy161. 

W kwestii polityki bezpieczeństwa wewnętrznego w miarę pełny obraz celów 

przedstawia ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

i Agencji Wywiadu, gdzie do dziedzin priorytetowych przedstawionych w art. 5 należą: 

ochrona porządku konstytucyjnego państwa, przeciwdziałanie zagrożeniom: suwerenności, 

osłabienia wizerunku kraju na arenie międzynarodowej, niepodległości i naruszalności 

terytorium kraju, przeciwdziałanie szpiegostwu, terroryzmowi, naruszeniu tajemnicy 

państwowej, zwalczanie korupcji zwłaszcza osób pełniących funkcje państwowe, 

przeciwdziałanie przestępstwom grożącym osłabieniem poziomu ekonomicznego państwa,  

a tym samym jego obywateli, przeciwdziałanie produkcji i obrotu towarami, technologiami  

i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, przeciwdziałanie 

produkcji broni, amunicji, materiałów wybuchowych, środków odurzających, zakaz ich 

posiadania i obrotu, ochrona informacji stanowiących tajemnicę państwową162. 

Podsumowując należy podkreślić, że polityka bezpieczeństwa wewnętrznego ma 

charakter ewolucyjny, co przejawia się w wielu aspektach, w tym aspekcie definicyjnym 

pojęcia bezpieczeństwa. Jak słusznie ujmuje W. Fehler, jest realizowana do wnętrza państwa, 

ale musi uwzględniać także stan jego otoczenia zewnętrznego oraz relacje ze środowiskiem 

międzynarodowym. Skutki tej polityki oddziałują nie tylko na wewnętrzna sferę 

funkcjonowania państwa, lecz na jego postrzeganie i relacje w przestrzeni międzynarodowej. 

 

 

160 Ibidem, s. 16. 
161 M. Brzeziński, Rodzaje bezpieczeństwa…, s. 42-43. 
162 A. Barcikowski, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 16. 
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1.4. Bezpieczeństwo wewnętrzne w aktach prawnych 

Podstawę prawną obecnego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce stanowi 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, oraz ustawy i rozporządzenia ( art. 87, ust. 2 163),  

a także akty prawa miejscowego, opracowane na ich podstawie, na obszarze objętym 

działaniem organów, które je ustanawiają. Rozporządzenie to podstawowy typ aktu 

wykonawczego do ustawy. Jak podkreśla Paweł Chmielnicki, rozporządzenia może wydawać 

jedynie: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, 

przewodniczący określonych w ustawie komitetów powołanych w skład Rady Ministrów, 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji164. Regulacje zawarte w art. 94 Konstytucji RP stanowią 

uzupełnienie tego przepisu, poprzez dodanie, że organy samorządu terytorialnego oraz 

terenowe organy administracji rządowej na podstawie i w granicach uprawnień zawartych w 

ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych 

organów, przy czym zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Akt 

prawa miejscowego, to źródło prawa o charakterze podstawowym, powszechnie 

obowiązujący, obowiązujący na terenie działania organów, które go ustanowiły, stanowiony 

na podstawie i w granicach ustaw, ogłoszony (co jest warunkiem wejścia w życie)165. Istotne 

znaczenie mają w tym zakresie przepisy art. 29 ust.1 ustawy z dnia 4 września 1997 r.  

o działaniach administracji rządowej166. Najważniejszym organem kolegialnym utworzonym 

na mocy zarządzenia nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. jest Zespół do 

spraw Kryzysowych. 

Konstytucja RP określa priorytetową rolę Prezydenta jako głowy państwa w systemie 

bezpieczeństwa wewnętrznego. Zasadnicze znaczenie mają tu regulacje określone w art. 126, 

ust. 1 i ust. 2 Konstytucji, zgodnie z którymi Prezydent RP jest najwyższym przedstawicielem 

RP i gwarantem ciągłości władzy państwowej, czuwa nad przestrzeganiem ustawy 

zasadniczej, stoi na straży suwerenności, nienaruszalności, integralności terytorialnej, 

bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Prezydent ma możliwość, zgodnie  

z art. 141 Konstytucji zwołać Radę Gabinetową, którą tworzy Rada Ministrów obradująca 

 

163 Pełny zapis art. 87 ust. 1, to „Źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP są: Konstytucja, ratyfikowane 

umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia”, zatem w pewnych uwarunkowaniach przepisy międzynarodowe 

będą mieć także wpływ na treść regulacji prawa miejscowego. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997, Dz. U. z 

2009 r., Nr 114, poz. 946. 
164 P. Chmielnicki, Świadczenie usług…, s. 138. 
165 B. Dolnicki, Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” Nr 5/2004, cyt. za 

P. Chmielnicki, Świadczenie usług…, s. 139. 
166 Dz. U. z 1999 roku, nr 82, poz. 928 ze zm., oraz art. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 

Pożarnej, Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1230 i nr 153 poz. 1271. 
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pod przewodnictwem Prezydenta RP, może także podjąć decyzję o stanie wojennym w myśl 

art. 116, ust.2 Konstytucji, gdy Sejm nie może się zebrać na posiedzenie. Organem 

doradczym Prezydenta RP w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego jest 

Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Jej obsługą zajmuje się Biuro Bezpieczeństwa 

Narodowego, sprawujące zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi, które realizuje swe zadania 

zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej167. Biurem Bezpieczeństwa Narodowego kieruje sekretarz stanu 

wyznaczony przez Prezydenta. Istotnym ogniwem w strukturze Biura Bezpieczeństwa 

Narodowego jest Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego Państwa, który ma obowiązek 

opracowania raportów i propozycji dla Biura i Prezydenta RP w sprawach zarządzania 

kryzysowego168. 

Drugim ważnym organem w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa jest 

Rada Ministrów, która zgodnie z art. 146 ust.1 Konstytucji prowadzi politykę wewnętrzną  

i zagraniczną RP. Rada Ministrów ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa 

wewnętrznego. Zgodnie z art. 146 ust. 4 pkt. 7 odpowiedzialna jest za zapewnienie 

wewnętrznego bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego, co obejmuje 

„wprowadzenie porządku i spokoju w miejscach publicznych, eliminowanie przestępczości  

i innych patologicznych zjawisk społecznych, eliminowanie pochodzących od czynników 

wewnętrznych - zamachów na wszelkie dobra publiczne i prywatne, zapewnienie instytucjom 

publicznym właściwego funkcjonowania, wolnego od ingerencji wszelkich nieuprawnionych 

czynników i możliwość niezakłóconego korzystania, w ustawowych ramach z praw 

obywatelskich, zaś w szerszym znaczeniu, zapewnienie ładu konstytucyjnego  

i przewidzianego w konstytucji właściwego funkcjonowania wszystkich władz 

publicznych”169. Rada Ministrów ma prawo wnioskowania do Prezydenta o wniesienie (lub 

zniesienie) stanu wojennego. 

Najważniejszym organem kolegialnym dotyczącym bezpieczeństwa wewnętrznego  

jest Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego D.U.2020.1856, złożony z ministrów: 

finansów, infrastruktury, obrony narodowej, rolnictwa i rozwoju wsi, spraw zagranicznych, 

 

167 Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, ze zm. 
168 G. Rydlewski, Prezydent RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne 

państwa, pod red. S. Sulowskiego, M. Brzezińskiego, Warszawa 2009, s.142 – 148. 
169 P. Sarnicki, Komentarz do art.146, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. 

Garlickiego, Warszawa 2001, s. 13, cyt. za G. Rydlewski, Rada Ministrów i inne naczelne organy administracji 

rządowej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, pod red. S. 

Sulowskiego, M. Brzezińskiego, Warszawa 2009, s. 149.  
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sprawiedliwości, gospodarki, środowiska, edukacji narodowej i sportu, kultury, pracy  

i polityki społecznej, zdrowia, oraz komendantów głównych: Policji, Państwowej Straży 

Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a także Szef Służby Ochrony Państwa, 

Szef Sztabu Generalnego WP. W pracy Zespołu na zaproszenie przewodniczącego biorą 

udział reprezentanci innych organów i eksperci. Zadaniem Zespołu jest analiza zagrożeń  

i zapewnienie koordynacji działań wszystkich organów w zakresie  zapobiegania 

zagrożeniom, reagowania w czasie kryzysu, likwidacji ewentualnych skutków zagrożeń.  

Organem opinio doradczym Rady Ministrów jest Rządowy Zespół Zarządzania 

Kryzysowego. Obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego zapewnia utworzone w 2008 r. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do jego 

zadań należy: planowanie cywilne, monitorowanie zagrożeń, organizowanie szkoleń  

i ćwiczeń170. 

Fundamentem stabilnego i bezpiecznego państwa jest Policja, która na podstawie 

ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji171, chroni życie, zdrowie i mienie ludzi, czuwa nad ich 

bezpieczeństwem, pilnuje porządku publicznego. Centralnym organem administracji rządowej 

Policji jest Komendant Główny, natomiast na obszarze województwa wojewoda i Komendant 

Wojewódzki, na obszarze powiatu – komendant powiatowy policji. 

Straż Graniczna, zgodnie z ustawą z dnia 12 października 1990 r. o straży 

granicznej172, wykonuje zadania dotyczące ochrony granic na lądzie i morzu, kontroluje ruch 

graniczny, wykonuje liczne zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego. 

Ważną rolę w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego pełni system ratowniczo-

gaśniczy. Jego funkcjonowanie opiera się na zasadach określonych ustawą z dnia 24 sierpnia 

1991 roku o ochronie przeciwpożarowej173. Ustawa określa jego zadania, do których należy 

koordynacja działań ratowniczych w przypadku zagrożeń zdrowia, mienia, życia, co ma 

miejsce w czasie różnych klęsk żywiołowych typu pożar, powódź i inne kataklizmy. Szefem 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) jest komendant Główny Państwowej 

Straży Pożarnej, a w województwie i w powiecie odpowiednio – wojewoda i starosta,  

w gminie – burmistrz, lub wójt, natomiast w mieście prezydent. Państwowa Straż Pożarna 

 

170 Szerzej: G. Rydlewski, Rada Ministrów…, s. 153. 
171 Dz. U. z 2002 r., nr 7, poz. 58. 
172 Dz. U. z 2002 r., nr 171, poz. 1399. 
173 Dz. U. z 2002 r., nr 147, poz. 1229. 
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 i Ochotnicza Straż Pożarna należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, do 

którego należą także inne instytucje upoważnione do realizacji zadań w zakresie ratownictwa 

wodnego i górskiego podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub Ministrowi Obrony 

Narodowej. KSRG złożony jest z trzech pionów: powiatowego, wojewódzkiego i centralnego. 

W sumie w Polsce jest 16 komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, 335 Komend 

powiatowych lub miejskich, 500 jednostek ratowniczo-gaśniczych i 4307 jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Obowiązek ochrony ludności na wypadek wojny, kataklizmów lub klęsk żywiołowych 

spoczywa na Obronie Cywilnej Kraju, która funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 21 

listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony174. Na jej czele stoi Szef Obrony 

Cywilnej Kraju, a w terenie szefami obrony są odpowiednio: wojewoda, starosta, burmistrz  

i prezydent miasta, wójt. 

Stany nadzwyczajne zostały przedstawione w Rozdziale IX polskiej Konstytucji. 

Odpowiedzialność za ochronę ludności powierzono w tym zakresie Rządowemu Zespołowi 

Koordynacji Kryzysowej. Wśród licznych zagrożeń z zakresu stanów nadzwyczajnych, 

niezwykle istotny jest stan wyjątkowy, warunki jego wprowadzenia określone są w ustawie  

z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym175.  

Dominujące znaczenie w kraju o zasadach zdecentralizowanych mają władze 

samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele administracji rządowej. Zgodnie z ustawą  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej176, wojewoda jest przedstawicielem Rady 

Ministrów w województwie. Do jego obowiązków należy: zapobieganie zagrożenia życia, 

zdrowia i mienia obywateli, utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

zapobieganie klęskom żywiołowym, w razie ich wystąpienia – usuwanie skutków, ochrona 

praw obywatelskich. 

Kwestie bezpieczeństwa w powiatach reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym177 (u. s. p.), a w gminach ustawa z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym178 (u. s. g.). Priorytetowe zadania władz poszczególnych jednostek 

 

174 Dz. U. z 1992 r., nr 4, poz. 16 wraz z późn. zm. 
175 Dz. U. z 2002 r., nr 113, poz. 985 i nr 153, poz. 1271. 
176 Dz. U. z 2002 r., nr 113, poz. 985 i nr 153, poz. 1271. 
177 Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592. 
178 Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591. 
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dotyczą: bezpieczeństwa obywateli, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, 

ochrony przeciwpowodziowej179. 

Istotnym aktem prawnym w dziedzinie bezpieczeństwa obywateli jest ustawa z 26 

kwietnia 2007 r.180 o zarządzaniu kryzysowym. Określa organizację, zadania, zasady 

finansowania zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy. Zgodnie z art. 19, ust. 1 ustawy 

najważniejszym organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego jest wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta, co oznacza, że jest to odpowiedzialność jednoosobowa. Na 

wyższych szczeblach taką odpowiedzialność posiadają: starosta, wojewoda, minister  

i kierownik urzędu centralnego. Wyjątkiem od tej zasady jest Rada Ministrów, która sprawuje 

zarządzanie kryzysowe na terenie całego kraju. Drugim organem jest Zespół Zarządzania 

Kryzysowego, określony w art. 19 ust. 4 jako organ pomocniczy wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta. Zespół ten składa się z osób zatrudnionych w urzędzie gminy, 

pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, przedstawicieli organizacji ratowniczych  

i powołanych ekspertów. Trzecim podmiotem wymienionym w ustawie jest gminna komórka 

zarządzania kryzysowego i gminne centrum zarządzania kryzysowego, jako organ 

fakultatywny. Istotną rolę pełnią podmioty pozaustawowe, skonsolidowane w trzy grupy. Do 

pierwszej należą: rada gminy, komórki organizacyjne gminy, jednostki organizacyjne gminy. 

Drugą grupę stanowią techniczne służby miejskie: służby specjalistyczne, pogotowie 

energetyczne, gazowe, dźwigowe, sieciowe, wodno-kanalizacyjne itp. Do trzeciej grupy 

należą ochotnicze straże pożarne.  

Zadania zarządzania kryzysowego, według Michała Brzezińskiego można podzielić na 

dwie grupy. Do pierwszej z nich należą: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, 

reagowaniem oraz usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy, realizacja zadań z zakresu 

planowania cywilnego (realizacja zaleceń do planu zarządzania kryzysowego, opracowanie 

 i przedłożenie staroście do zatwierdzenia planu zarządzania kryzysowego), zarządzanie, 

organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania 

kryzysowego, wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego 

funkcjonowania gmin, zapobieganie, przeciwdziałanie natychmiastowe usuwanie skutków 

 

179 A. Korczyński, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 61 – 67, http://adamkorcz.w.interiowo.pl/wewn.pdf [dostęp: 

10. XII. 2016].  
180 Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166 z późn. zm. Pełniejsza lista aktów prawnych dotyczących zarządzania 

kryzysowego znajduje się w publikacji Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym, pod red. W. Kitlera, 

Warszawa 2011, s. 68 – 90, Por. także: M. Brzeziński, Zarządzanie kryzysowe jako wyzwanie dla samorządu 

gminnego, w: Samorząd terytorialny w Polsce- reforma czy kontynuacja, pod red. J. Itrich –Drabarek i in., 

Warszawa 2015, s. 133. 

http://adamkorcz.w.interiowo.pl/wewn.pdf
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zdarzeń o charakterze terrorystycznym, współdziałanie z szefem Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania, usuwania skutków zdarzeń  

o charakterze terrorystycznym, realizacja zadań w zakresie infrastruktury krytycznej, 

koordynowanie układu Sił Zbrojnych w realizacji przypisanych im zadań. 

Do drugiej grupy należą następujące zadania: zapewnienie całodobowego dyżuru,  

przepływu informacji i dokumentowania wydarzeń, współdziałanie z wszystkimi centrami 

zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, nadzór nad funkcjonowaniem 

systemu wykrywania, alarmowania i ostrzegania ludności, współpraca z instytucjami 

prowadzącymi monitoring środowiska, współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje 

ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby 

podwyższania gotowości obronnej państwa181. 

Kwestie bezpieczeństwa i porządku publicznego dotyczące powiatu zostały ujęte  

w art. 4 ust 1 pkt.  15  u. s. p. jako (…) wykonywanie zadań w zakresie porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli i w pkt. 16 tego samego przepisu jako wykonywanie zadań  

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobieganie innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Te regulacje są 

obowiązujące o ile nabierają charakteru ponadgminnego i nie mają charakteru 

wojewódzkiego. W opinii P. Sarneckiego nie jest to układ przejrzysty, gdyż podobne zapisy 

obowiązują gminy i województwa182. Przy podejściu systemowym, gdy za cel stawia się nie 

tylko poprawę poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu lokalnym lecz 

ponadlokalnym sytuacja komplikuje się. Pojawia się problem standaryzacji działań w skali 

kraju, co jest sprawą trudną przy całej różnorodności jednostek lokalnych. Rola powiatu 

sprowadza się wówczas do roli węzła koordynującego działania prewencyjne i reaktywne. 

Nowelizacja z 11 kwietnia 2001 r. nałożyła na radę powiatu obowiązek uchwalania 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego (art. 12 pkt. 9 b u. s. p.). Ponadto rada, na podstawie nowelizacji  

z dnia 27 lipca 2001 r. w uzasadnionych przypadkach, jeśli sprawa dotyczy zdrowia i życia 

obywateli na obszarze większym jak jedna gmina może uchwalać dodatkowe przepisy 

 

181 M. Brzeziński, Zarządzanie kryzysowe…, s. 139 – 140. 
182 K. Bednarzewski, Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, Warszawa 2005, s. 81. 
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porządkowe (art. 41, ust. 1 u. s. p.), w sytuacjach nie cierpiących zwłoki takie przepisy może 

uchwalać także zarząd183. 

Administracja rządowa w terenie, a także jednostki samorządu terytorialnego są 

zobowiązane ściśle współpracować z Policją na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Współpraca 

ta może przybierać różne formy, należą do nich między innymi: organizowanie wspólnych 

programów profilaktycznych dla dorosłych i młodzieży, finansowanie działalności policji 

(rada gminy lub powiatu ma wpływ na zwiększenie liczby etatów policyjnych finansowanych 

przez samorząd), stawianie żądań natury prewencyjnej przez władze gminne lub powiatowe 

dla służb policyjnych, współudział Policji w tworzeniu prawa miejscowego  

z zastosowaniem przepisów porządkowych184. 

Zważywszy  na interdyscyplinarność przedmiotowej dziedziny należy podkreślić, że 

wymienione powyżej akty prawne są istotne, lecz stanowią tylko ułamek w pełnym zestawie 

regulacji w szeroko rozumianym ujęciu kwestii bezpieczeństwa. Odwoływanie się do szerszej 

gamy regulacji prawnych jest konieczne przy interpretacji szczegółowych sektorów 

bezpieczeństwa. Każde państwo w swych strategiach działań na rzecz obywatela winno 

uwzględniać międzynarodowe akty prawne, przede wszystkim te, które dotyczą kwestii 

zrównoważonego rozwoju, wypracowane przez ekspertów ONZ i prezentowane podczas 

konferencji zwoływanych podczas Szczytów Ziemi. Realizowana dotychczas przez różne 

państwa Agenda 21 wypracowana podczas szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r., była 

zastąpiona Agendą Post – 2015. Tym samym cele  przedłożone także w Milenijnych Celach 

Rozwoju (Millenium Development Goals)185 w roku 2000, realizowane do 2015 r. zostały 

zastąpione innymi celami, zgodnymi z wyzwaniami czasu. 

Bardzo istotnym dokumentem, w sposób bardzo ścisły związanym z bezpieczeństwem 

wewnętrznym jest Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (inaczej Agenda Post-

2015), która jest planem rozwoju dla wszystkich państw świata w perspektywie roku 2030. 

Głównym jej celem jest eliminacja ubóstwa, godne życie dla wszystkich ludzi oraz pokój na 

całej kuli ziemskiej. Jest to swego rodzaju apel do państw, by ratować świat przed globalnym 

zagrożeniem, które zawisło nad światem. Treść Agendy została opracowana przez Panel 

Wysokiego Szczebla w sprawie Agendy Rozwoju po 2015 r. (High Level Panel on the Post – 

 

183 Ibidem, s. 82 – 84. 
184  A. Korczyński, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 72. 
185 Agenda Rozwoju 2030, http://stat.gov.pl/zrownowazony-rozwoj/agenda-/  [dostęp: 10. IV.2018]. 

http://stat.gov.pl/zrownowazony-rozwoj/agenda-/
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2015 Development Agenda – HLP), czyli ekspertów ONZ i przedstawiona w Raporcie z 30 

maja 2013 r. Po uzgodnieniu z  ekspertami 193 państw członkowskich ONZ Agenda 

zaprezentowana została w Nowym Jorku w siedzibie ONZ podczas Szczytu 

Zrównoważonego Rozwoju w dniach 25 – 27 września 2015 r. Zawiera 17 Celów 

Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDG) oraz powiązanych  

z nimi 169 zadań (targets) z odpowiednimi wskaźnikami. Każde państwo zostało 

zobowiązane do szczegółowej analizy niniejszych celów i wypracowanie własnego 

dokumentu dostosowanego do swych możliwości z zachowaniem wszystkich 169 zadań, 

korespondujących z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju, do których należą: Cel 1. Koniec 

z ubóstwem, Cel 2. Zero głodu, Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia, Cel 4. Dobra jakość 

edukacji, Cel 5. Równość płci, Cel 6. Czysta woda i warunki sanitarne, Cel 7. Czysta  

i dostępna energia, Cel 8. Wzrost gospodarczy i godna praca, Cel 9. Innowacyjność, przemysł 

, infrastruktura, Cel 10. Mniej nierówności, Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności, Cel 

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu, Cel 14. 

Życie pod wodą, Cel 15. Życie na lądzie, Cel 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje, Cel 

17. Partnerstwa na rzecz celów186.  

Dla monitorowania celów SDG, powołano grupę ekspertów pod nazwą Inter-agency 

Expert Group on SDG Indicators, złożoną ze specjalistów odpowiednich dziedzin z krajów 

członkowskich oraz obserwatorów z agencji regionalnych i międzynarodowych, która 

zaproponowała listę wskaźników, zaakceptowaną w marcu 1916 r. przez Komisję 

Statystyczną Narodów Zjednoczonych podczas 47. Sesji Plenarnej ONZ.  W roku 2017 

podczas 48. Sesji Plenarnej przyjęto tzw. „zrewidowaną listę wskaźników”, która ma 

charakter otwarty, jest ciągle rozwijana i modyfikowana. Kluczową rolę koordynacyjną  

w monitorowaniu i realizacji zadań pełni statystyka publiczna. Polskie działania w tym 

zakresie prowadzone są na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Ich analizę 

wspomaga Aplikacja wyposażona w narzędzia zawierające wizualizację danych w postaci 

wykresów i map. Przestrzeganie odpowiedniego poziomu wskaźników zapobiega ubóstwu, 

jest realizacją wszystkich zasad zrównoważonego rozwoju i zapewnieniem pokoju  

i bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. 

Przedstawiona powyżej Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, przyjęta 

przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2015 wskazuje, że świat 

 

186 Ibidem. 



76 

 

stoi w obliczu wyjątkowych wyzwań, jakimi są: ubóstwo, narastające nierówności, 

bezrobocie, ogromne dysproporcje w zakresie poziomu życia, brak możliwości dostępu do 

otwartych instytucji publicznych, zagrożenia klimatyczne187. Odpowiedzią na te wyzwania 

jest dokument, którego nasz kraj jest sygnatariuszem, zatytułowany: Przekształcamy nasz 

świat: Agenda zrównoważonego rozwoju do roku 2030 (Transforming Our World: The 2030 

Agenda for Sustainable Development), integrujący aspekty gospodarcze, społeczne  

i środowiskowe. Agenda wskazując, wymienionych powyżej, 17 ambitnych celów do 

osiągnięcia w perspektywie 2030 roku uznaje odpowiedzialność każdego państwa za ich 

realizację na poziomie swego kraju, regionu, świata, z uwzględnieniem własnych możliwości. 

Polska, będąc członkiem ONZ, opracowała dokument o niezwykle istotnym znaczeniu 

spójny z założeniami powyższej Agendy. Nowa wizja rozwoju kraju została zaprezentowana 

w przyjętym przez Radę Ministrów 16 lutego 2016 r. Planie na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju. Zostały w nim przedstawione propozycje działań wokół pięciu zasadniczych filarów 

rozwojowych. Na bazie tego dokumentu oraz pomysłów zgłaszanych przez obywateli  

i środowiska opiniotwórcze zostały opracowane projekty założeń i przedstawione Komitetowi 

Koordynacyjnemu ds. Polityki Rozwoju 16 maja 2016 r. Jest to data rozpoczęcia pracy nad 

Strategią przez 12 zespołów międzyresortowych, o następujących nazwach: Zespół ds. 

reindustrializacji, Zespół ds. innowacyjności, Zespół ds. małych i średnich przedsiębiorstw, 

Zespół ds. kapitału i rozwoju, Zespół ds. ekspansji zagranicznej, Zespół ds. spójności 

terytorialnej, Zespół ds. energii, środowiska i transportu, Zespół ds. kapitału ludzkiego  

i społecznego, w tym spójność społeczna, Zespół ds. regulacji i sprawności instytucjonalnej, 

Zespół ds. efektywności wykorzystania środków UE, Zespół ds. finansów publicznych oraz 

dodatkowo, Zespół ds. bezpieczeństwa188.   

W pracach poszczególnych zespołów zaangażowani byli przedstawiciele 

poszczególnych ministerstw, partnerów społeczno-gospodarczych, środowisk naukowych  

i ekspertów zewnętrznych. Wyniki prac zostały przekazane Komitetowi Koordynacyjnemu 

ds. Polityki Rozwoju, który 25 lipca 2016 r. zaopiniował projekt Strategii i przekazał do 

konsultacji społecznych. Strategia zawiera suwerenną wizję rozwoju kraju oraz zasady i cele 

w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym. Jest aktualizacją dokumentu 

polskiego średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020, przyjętej 25 września 2012 r., 

 

187 Strategia na rzecz…, s. 13. 
188 Ibidem, s. 3. 
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realizowaną zgodnie z zasadami najważniejszego dokumentu Unii Europejskiej: Strategia: 

Europa 2020. Jest podstawowym instrumentem elastycznego zarządzania procesami 

rozwojowymi kraju. 

1.5. Determinanty systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego 

 w Polsce 

Kluczowym zadaniem polityki bezpieczeństwa wewnętrznego każdego państwa jest 

zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, dlatego państwa narodowe opracowują system 

bezpieczeństwa wewnętrznego, powołują liczne podmioty odpowiedzialne za realizację 

nadrzędnych celów. System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, to „uporządkowany 

zbiór rozwiązań prawnych, organizacyjnych i materialnych, których celem jest osiąganie  

i utrzymywanie optymalnego w danych okolicznościach poziomu bezpieczeństwa 

wewnętrznego oraz realizowanie zadań związanych z prowadzoną przez państwo polityką  

w tym obszarze”189. Kształt systemu określają kierunki strategiczne polityki bezpieczeństwa 

wewnętrznego, istniejące unormowania prawne, oraz dostępność zasobów państwa. Na 

system bezpieczeństwa składają się organy i instytucje należące do władz ustawodawczych, 

wykonawczych i sądowniczych. Szczególne znaczenie mają instytucje policyjne, służby 

ratownicze, służby porządkowe, służby specjalne, straże ochronne, rządowe i samorządowe 

podmioty upoważnione do zapobiegania zagrożeniom zewnętrznym, prowadzenia działań 

prewencyjnych, ochrony ludności i mienia w sytuacjach nadzwyczajnych. 

W Polsce po roku 1989, nastąpiły radykalne zmiany w tej dziedzinie z powodu 

formułowania się nowego porządku demokratycznego i z powodu zmian w przynależności do 

ponadnarodowych organizacji bezpieczeństwa, które wymuszają wprowadzenie do porządku 

wewnętrznego rozwiązań służących współdziałaniu między państwami członkowskimi oraz 

między tymi państwami i organizacjami. Doniosłe znaczenie ma obecność Polski w Unii 

Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim. Zgodnie z atestacją zawartą w Strategii 

Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2014 roku, a także jej zaktualizowaną wersją z 2020 r., 

NATO pozostaje najważniejszym sojuszem polityczno - wojskowym i gwarantem 

bezpieczeństwa Polski190, a Stany Zjednoczone Ameryki najważniejszym partnerem 

 

189 W. Fehler, O pojęciu polityki…, s. 212. 
190 Strategia BNRP - 2014…, s. 19. W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 

(SBNRP), zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów 12 maja 2020 r. problematyka Sojuszu 

Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej stanowi zasadniczą treść Filaru II. Por. Strategia BNRP - 2020, s. 23. 
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pozaeuropejskim191. Ważną rolę dla Polski pełni rozwijana w ramach UE Wspólna Polityka 

Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). Polska jest także członkiem ONZ, odpowiedzialnej za 

utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego i OBWE – Organizacji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jest aktywnym członkiem takich ugrupowań 

regionalnych jak Trójkąt Weimarski i Grupa Wyszehradzka. Poszukuje nowych płaszczyzn 

współpracy z Łotwą, Litwą, Estonią, Grupą Nordycką, Rumunią192. RP wspiera reformy 

państw Partnerstwa Wschodniego i opowiada się za ich ścisłą współpracą z UE i NATO. 

Aktualizacji Strategii 2014 dokonano także treścią przedstawionej poniżej Koncepcji 

Obronnej RP z 2017 r. Cytowane poniżej fragmenty świadczą, że podtrzymana została jednak 

główna, zasadnicza idea obronna prezentowana wcześniej w Strategii z 2007 r., Strategii  

z 2014 r. oraz przedstawiona potem w Strategii z 2020 r., a doświadczenia z ostatnich lat 

umożliwiły wcielenie dodatkowych procedur udoskonalających system obronny w kraju.  

Koncepcja Obronna RP193, opracowana w maju 2017 r., stanowi istotny wkład  

w rozwój myśli obronnej, stanowiącej reformę programów obronnych z roku 2016. 

Koncepcja Obronna RP - 2017, została opracowana przez zespół wojskowych i cywilnych 

pracowników o bogatym doświadczeniu, wysokim wykształceniu i zróżnicowanej 

specjalizacji z rożnych ministerstw, w tym z MSZ, MSWiA, MR, oraz innych instytucji. W 

opracowaniu nowej koncepcji pracowało 5 zespołów specjalistycznych, o następujących 

nazwach: Zespół Badawczy nr 1: Środowisko i Bezpieczeństwo RP, Zespół Badawczy nr 2: 

Podsystem Kierowania Obroną Narodową, Zespół Badawczy nr 3: Zdolności operacyjne Sił 

Zbrojnych RP, Zespół Badawczy nr 4: Pozamilitarne przygotowania obronne, Zespół 

Badawczy nr 5: Proces planowania obronnego. 

Zasadniczym celem poszczególnych zespołów było wypracowanie odpowiednich 

stanowisk na temat udoskonaleń związanych z zagrożeniami globalnymi, które mają zmienną 

dynamikę, co skłania do wypracowania zmian w systemie dowodzenia silami Zbrojnymi RP. 

Analizy dokonane przez poszczególne zespoły potwierdziły konieczność reformy  

w perspektywie roku 2032 najważniejszych struktur wojskowych. Ćwiczenia dowódczo – 

sztabowe „Zima 2017”, to najambitniejsze przedsięwzięcia z zastosowaniem symulacji 

realistycznych. Tego typu działania są podejmowane ze względu na zagrożenia płynące  

z różnych stron, głównie ze strony Rosji, która w przeciągu krótkiego czasu podejmowała 

 

191 Ibidem, s. 9. 
192 Ibidem, s. 10. 
193 Koncepcja Obronna RP, maj 2017, www.mon.gov.pl, dostęp:10.06.2018. 

http://www.mon.gov.pl/
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konfliktowe działania, a należały do nich: wojna z Gruzją w 2008 r., aneksja Półwyspu 

Krymskiego i napaść na Ukrainę w 2014 r.194. 

Niepokojące jest w opinii MSZ niestabilne sąsiedztwo wschodniej flanki NATO, gdyż 

Białoruś popada w coraz większą zależność od Rosji, a konflikt w Naddniestrzu „trapi” 

Mołdawię. Niepokojące są wydarzenia na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, co 

stanowi wielkie wyzwanie dla NATO, i jej członków. Plany reform polskiej obronności, 

uzależnione będą w dużym stopniu od skutecznej realizacji wymienionej powyżej Strategii na 

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 2030, której realizacja umożliwi osiągnięcie 

odpowiedniego poziomu wydatków na obronność, stanowiących 2,5 % PKB195.  

W nadchodzącym czasie wzrośnie rola systemów zautomatyzowanych, wzrosną ułatwienia 

 w dostępie do technologii śmiercionośnych dla przestępczych organizacji. Już teraz 

cyberprzestrzeń i pole walki informacyjnej stają się frontem nowego rodzaju. Do celów 

wojskowych będą wykorzystywane technologie, będące dziś we wczesnym etapie rozwoju, 

np. 3D, maszyny uczące się, nanorobotyka, wysoko wydajne baterie, inteligentne materiały. 

Mogą te techniki wykorzystywać także aktorzy niepaństwowi. Będzie wzrastać konkurencja 

między państwami, choć liderem mocarstw militarnych wciąż będą USA. Dla Polski 

najważniejszą kwestią jest pozostanie w NATO i wzmocnienie współpracy z państwami 

Grupy Wyszehradzkiej, Rumunią, całą flanką NATO.  

Strategia zakłada, że siły zbrojne do 2030 roku będą jedną z najliczniejszych  

i najnowocześniejszych armii w Europie. Będą złożone z 5 rodzajów sił zbrojnych: 

Marynarka Wojenna, Siły Powietrzne, Wojska Lądowe, Wojska Obrony Terytorialnej, 

Wojska Specjalne. Niezbędna jest integracja i koordynacja działań. Niezbędne są wojska 

cybernetyczne zapewniające walkę w cyberprzestrzeni. Aparat rozpoznawczy będzie oparty  

o własne zdolności satelitarne, pozyskanie nowych sensorów. Jednym z priorytetów będzie 

rozbudowa dalekosiężnej artylerii lufowej i rakietowej, co umożliwi w połączeniu z nowymi 

śmigłowcami dalekosiężny manewr ogniowy. Zostaną wprowadzone nowe zestawy rakietowe 

obrony przeciwpowietrznej, zakupione w ramach programów „Narew” i „Wisła”. Istotną rolę 

będą pełnić Siły Powietrzne posiadające broń dalekiego zasięgu. Wzrośnie liczba żołnierzy do 

200 tysięcy. W zreformowanym systemie rolę „pierwszego żołnierza” będzie pełnił Szef 

Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jemu będą podlegać wszyscy dowódcy 

 

194 Ibidem, s. 22-24. 
195 Ibidem, s. 31. 
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poszczególnych sił zbrojnych. Obrona państwa zostanie objęta ustawą. Wzmocniony zostanie 

Pion Polityki Obronnej w urzędzie Centralnym Ministerstwa Obrony Narodowej. Zbudowane 

zostaną zdolności analityczne w zakresie oceny niebezpieczeństwa. Obrona narodowa winna 

być wysiłkiem całego państwa. Gotowe do mobilizacji muszą być Rada Ministrów, organy 

centralne, władze samorządowe, przedsiębiorstwa o szczególnym znaczeniu obronnym. 

„Raport ze Strategicznego Przeglądu Obronnego 2016” będzie najważniejszym dokumentem 

resortu obrony196. 

 Za bezpieczeństwo kraju są odpowiedzialne organy ogólne jak: Sejm, Senat, Rada 

Ministrów, prezydent RP i terenowe organy władzy administracji rządowej i samorządowej. 

Terenowe organy obejmują swymi kompetencjami obszary wyznaczone mapą granic 

jednostek samorządu terytorialnego: województw, powiatów i gmin. Do grupy drugiej, 

funkcjonującej w oparciu o określone akty prawne, dla których bezpieczeństwo wewnętrzne 

stanowi główny zakres działań należą: Policja, Państwowa Straż Pożarna, służby specjalne, 

Siły Zbrojne RP197.  

W państwach demokratycznych, gdzie prawa człowieka i podstawowe wolności 

obywateli są konstytucyjnie zagwarantowane, w obliczu zagrożeń, zapewnienie 

bezpieczeństwa jest sprawą trudną. Badania wykazują, że społeczeństwo nie zupełnie rozumie 

istotę zagrożeń i nie zawsze chce się podporządkować regułom zasad narzuconych przez 

odpowiednie organy w specyficznych okolicznościach. Jak podkreśla A. Szymonik po 11 

września 2001 r. obywatele świadomi zagrożeń terrorystycznych zaczęli się domagać lepszej 

ochrony ze strony państwa, by zapobiec katastrofie na polskiej ziemi. Zostały podjęte liczne 

działania w kontekście rozrostu służb, uprawnionych do działań operacyjno-rozpoznawczych. 

Odpowiednie działania zostały powierzone takim służbom jak: ABW, AW, CBA, SKW, SW, 

Straż Graniczna, Policja, Wywiad Skarbowy, Żandarmeria Wojskowa.  Kontrolne działania 

prewencyjne, zapobiegawcze mogą jednak burzyć porządek i ład w życiu „przeciętnych” 

obywateli, może być to odbierane jako zagrożenie praw i wolności, sianie strachu  

i niepewności, zwłaszcza wśród ludzi nie mających związku z zamachami. Dlatego, zdaniem 

A. Szymonika należałoby przeprowadzić badania wśród ludzi, czy godzą się na ograniczenie 

praw i swobód obywatelskich w zamian za lepszą gwarancję bezpieczeństwa198. 

 

196 Ibidem, s. 30 – 61. 
197 A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie…, s. 28. 
198 Ibidem. 
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W ujęciu encyklopedycznym system bezpieczeństwa państwa określany jest jako 

„skoordynowany wewnętrznie zbiór elementów organizacyjnych, ludzkich i materiałowych 

ukierunkowanych na przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom państwa, w szczególności 

politycznym, gospodarczym, psychospołecznym, ekologicznym, militarnym”199. Obejmuje 

siły, środki i zasoby przeznaczone przez państwo do realizacji skoordynowanych działań  

w tym obszarze. Składa się z dwu podsystemów, „podsystemu kierowania” i „podsystemów 

wykonawczych” ( pozostających do dyspozycji organów kierowania), w tym „podsystemów 

operacyjnych” (do których należą obronny i ochronne) oraz „podsystemów wsparcia” 

(społeczne i gospodarcze). Podsystemy operacyjne przeznaczone są do wykorzystywania 

szans, podejmowania wyzwań, redukowania ryzyk, przeciwdziałania zagrożeniom  

o charakterze polityczno-militarnym i pozamilitarnym. Podsystemy wsparcia zasilają je 

odpowiednimi zdolnościami i zasobami200.  

„Podsystem kierowania” tworzą organy władzy publicznej: parlament, prezydent, szef 

rządu, ministrowie, centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji 

rządowej, samorządy terytorialne, organy dowodzenia Sił Zbrojnych, szefowie jednostek 

organizacyjnych, które wykonują zadania związane z bezpieczeństwem państwa201. 

„Podsystem wykonawczy” (operacyjny i wsparcia) złożony jest z następujących 

ogniw: sprawy zagraniczne, obrona narodowa, służby specjalne, administracja publiczna  

i sprawy wewnętrzne, informatyzacja i telekomunikacja, sprawiedliwość, gospodarka, 

gospodarka morska, budżet i finanse publiczne, skarb państwa, transport, budownictwo, 

gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rozwój 

regionalny, praca, zabezpieczenie społeczne i sprawy rodzinne, zdrowie, nauka i szkolnictwo 

wyższe, oświata i wychowanie, kultura, środowiskowe, terenowe organy administracji 

rządowej, organy samorządu terytorialnego202. 

 Podsystem kierowania odpowiedzialny jest za: monitorowanie źródeł, rodzajów, 

kierunków i skali licznych zagrożeń, zapobieganie powstawaniu zagrożeń w kraju i poza jego 

granicami, zapobieganie skutkom tych zagrożeń, usuwanie ich, kierowanie obroną narodową. 

 

199 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002, s. 139, cyt. za A. Szymonik, 

Organizacja i funkcjonowanie…, s. 28. 
200 Strategia BNRP – 2014…, Punkt 17, s. 13. 
201 W. Fehler, O pojęciu polityki…, s. 212. 
202 A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie…, s. 29. 
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Podsystemy wykonawcze tworzą siły i środki pozostające w gestii właściwych 

ministrów, kierujących działaniami administracji rządowej, centralnych organów 

administracji rządowej, wojewodów, organów samorządu terytorialnego. Zadania 

podsystemów wykonawczych dotyczą: wczesnego rozpoznania wyzwań, zapobiegania 

zagrożeniom bezpieczeństwa kraju, w razie ich wystąpienia - przeciwdziałania negatywnym 

następstwom, zwiększenia potencjału państwa i jego zdolności do realizacji interesów 

narodowych, zwiększenia efektywności wysiłków wszystkich instytucji odpowiedzialnych za 

realizację zadań, należytego informowania obywateli o międzynarodowej sytuacji 

bezpieczeństwa i podejmowanych przez państwo działaniach w tym zakresie203. 

Podsystem wykonawczy w ramach wyżej wymienionych ogniw jest odpowiedzialny 

za funkcje, do których należą: 1. Sprawy zagraniczne – zapewnienie bezpieczeństwa państwa 

wymaga wysokiej aktywności jego organów w sferze polityki zagranicznej, głównie 

ekonomicznej, 2. Obrona narodowa – zapewnienie bezpieczeństwa państwa wymaga pełnej 

gotowości do przeciwstawienia się agresji innych państw, 3. Służby specjalne – rola wywiadu 

i kontrwywiadu polega na pozyskaniu, przetworzeniu i przekazywaniu informacji, które mogą 

być przydatne w sferze bezpieczeństwa, 4. Administracja publiczna i sprawy wewnętrzne – 

celem administracji rządowej szczebla centralnego, wojewódzkiego i organów samorządu 

terytorialnego, a także Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej w dziedzinie bezpieczeństwa są działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, 5. 

Informatyzacja i telekomunikacja- celem działań w tym zakresie jest podnoszenie sprawności 

systemów teleinformatycznych stosownie do rozwiązań w krajach wysoko rozwiniętych, 6. 

Sprawiedliwość - podstawą systemu prawnego winna być troska o ochronę bezpieczeństwa  

i spokoju obywateli, 7. Gospodarka – kluczowym celem polityki gospodarczej jest utrzymanie 

równowagi finansowej, stabilności energetycznej surowcowej oraz zdolności rozwojowej  

w przemyśle i usługach, 8. Gospodarka morska- celem systemu jest wzmocnienie roli portów 

morskich w łańcuchu lądowo-transportowym, poprawa infrastruktury portowej, wdrożenie 

standardów unijnych w zakresie zarządzania i eksploatacji portów, 9. Budżet i finanse 

publiczne- poprawa stanu finansów publicznych i właściwe wykorzystanie ich, pobudzanie 

przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw, 10. Transport – budowa nowoczesnego 

systemu transportowego, dróg publicznych, portów lotniczych, modernizacja kolei, 

śródlądowych dróg wodnych, 11. Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa- 

 

203 Ibidem, s. 30. 
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realizacja zadań ukierunkowanych na przeciwdziałanie powstawaniu katastrof budowlanych, 

wywoływanych przez żywioły, wady konstrukcyjne budynków, zły stan techniczny zasobów 

mieszkaniowych, 12. Rozwój regionalny –trwały rozwój w perspektywie długookresowej jest 

możliwy, gdy będzie oparty na innowacyjności i konkurencyjności, zwiększeniu nakładów na 

B+R, 13. Praca, zabezpieczenie społeczne i sprawy rodzinne – celem polityki społecznej jest 

osiągniecie standardów europejskich poprzez poprawę warunków bytowych, stopy 

zatrudnienia, spadku bezrobocia, wsparcie grup i osób zagrożonych wykluczeniem, 14. 

Zdrowie - zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludności, 15. Nauka i szkolnictwo wyższe – 

celem różnorodnych działań w tej dziedzinie jest wspieranie bezpieczeństwa państwa poprzez 

budowanie społeczeństwa w ukierunkowaniu na gospodarkę opartą na wiedzy, promowanie 

innowacyjnych rozwiązań, wzmacnianie przedsiębiorczości, aktywizacja pracowników 

naukowych i studentów do pogłębiania wiedzy na temat obronności i bezpieczeństwa. 

  Jak dowodzi W. Fehler dla zapewnienia szybkiego przepływu informacji tworzona jest 

siatka powiązań w postaci komitetów, centrów, sztabów. Obok subsystemu (podsystemu) 

kierowania należy wyróżnić następujące subsystemy (podsystemy) wykonawcze. Są to: 

subsystem bezpieczeństwa ustrojowego, subsystem bezpieczeństwa publicznego, subsystem 

porządku publicznego, subsystem bezpieczeństwa informacyjnego, subsystem ochrony 

granic, ratowniczy, sanitarno-epidemiologiczny, zarządzania kryzysowego204.   

Terenowe organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego  

w dziedzinie bezpieczeństwa mają za zadanie ochronę ludności przed zagrożeniami, 

zapewnienie skutecznego działania podmiotów ratowniczych, właściwego reagowania  

w sytuacjach kryzysowych205. Wnikliwa analiza dziedzin umożliwia odkrycie związków 

pomiędzy poszczególnymi rodzajami bezpieczeństwa, zagrożenia z zakresu jednej dziedziny 

wpływają na zachwianie równowagi w innej. Niewątpliwie najważniejszy jest tu potencjał 

obronny, który wspiera państwo w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego. 

Zgodnie z założeniami Strategii BNRP z 2014 r., ale także założeniami Strategii BNRP  

z 2020 r. potencjał obronny tworzony jest przez: wymiar sprawiedliwości, służby specjalne, 

służby, straże i inspekcje wyspecjalizowane w ochronie porządku publicznego, służby 

ratownictwa i ochrony ludności, elementy zarządzania kryzysowego, straż graniczną, służbę 

celną, podmioty sektora prywatnego (firmy ochrony osób i mienia), organizacje pozarządowe, 

 

204W. Fehler, O pojęciu polityki…, s. 213.  
205 A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie…, s. 32. 
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zwłaszcza społeczne organizacje ratownicze, podmioty ochrony bezpieczeństwa 

cybernetycznego, podmioty odpowiedzialne za zwalczanie terroryzmu i ekstermizmu206. 

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w każdej dziedzinie jest sprawą 

niezwykle skomplikowaną, wymaga wszechstronnej wiedzy interdyscyplinarnej,  

a jednocześnie specjalistycznej, bowiem w przypadku sytuacji kryzysowej zachodzi zjawisko 

synergii, co muszą przewidzieć ogniwa odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Niezbędna jest 

stała koordynacja funkcjonalna i instytucjonalna wszystkich podmiotów państwowych  

i społecznych, spójne zarządzanie, uporządkowana współpraca podmiotów ogólnych  

i specjalistycznych, podsystemów kierowniczych i wykonawczych, a także czytelny podział 

obowiązków i odpowiedzialności207. 

Kluczowe zadania w tej dziedzinie pełnią Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów 

oraz minister właściwy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Istotne znaczenie ma 

Kolegium ds. Służb Specjalnych funkcjonujące przy Radzie Ministrów, które  

w sytuacjach kryzysowych, uaktywnia system zarządzania kryzysowego, wdraża system 

ochrony ludności, w tym System Ostrzegania i Alarmowania Ludności oraz Zintegrowany 

System Ratowniczy. Te spójne, skoordynowane i uporządkowane działania błyskawiczne (np. 

w przypadku wojny) uruchamiają wszystkie ogniwa systemu instytucjonalnego: na szczeblu 

najwyższym, centralnym: Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i Rządowe Centrum 

Bezpieczeństwa, na poziomie województwa – wojewodę (działającego poprzez wojewódzkie 

centrum zarządzania kryzysowego oraz odpowiedni zespół służb, inspekcji i straży), na 

poziomie powiatu – starostę (działającego poprzez powiatowy zespół zarządzania 

kryzysowego i powiatowe centrum zarządzania kryzysowego), a na poziomie gminy: wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta (działających poprzez odpowiednią komórkę do spraw 

zarządzania kryzysowego oraz zespołu gminnego zarządzania kryzysowego i gminnego lub 

miejskiego centrum zarządzania kryzysowego). Władze samorządu terytorialnego mogą 

zaangażować w tym celu instytucje prywatne, wykonujące zadania zlecone, wewnętrzne 

służby ochrony, mogą to być służby uzbrojone i umundurowane, a także straże gminne  

i miejskie208.  

 

206 Punkt 19, Strategia BNRP - 2014…, s. 14. 
207 G. Rydlewski, Kształt systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, w: Bezpieczeństwo 

wewnętrzne państwa, pod red. S. Sulowskiego, M. Brzezińskiego, Warszawa 2009, s. 138. 
208 Ibidem, s. 139 – 141. 
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Obecny system instytucjonalny w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego złożony z 

wielu ogniw jest bardzo rozbudowany ze względu na skalę różnorodnych zagrożeń. Nie 

wszystkie z tych zagrożeń istniały w dwudziestoleciu międzywojennym. Nie był znany 

jeszcze komputer, Internet, telefon komórkowy, żaden z leksykonów nie zawierał haseł typu 

cyberterroryzm lub ataki hakerskie. Istniały jednak inne, groźne niebezpieczeństwa, z którymi 

państwo polskie musiało sobie poradzić. Dotyczyły troski o obecność państwa polskiego na 

mapach Europy, konsolidacji i normalizacji życia i bezustannej walki o przetrwanie. Poniższe 

rozważania dotyczyć będą kształtu II Rzeczypospolitej, problemów z jakimi przyszło żyć 

Polakom w latach 1918-1939, sytuacji społeczno-politycznej w województwie kieleckim. 
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ROZDZIAŁ II 

DRUGA RZECZPOSPOLITA W PERSPEKTYWIE 

SYSTEMOWEJ 

2.1. Sytuacja międzynarodowa Polski 

Zakończenie pierwszej wojny światowej i rozejm w Rethondes, w lasach pod 

Compiègne 11 listopada 1918 r. zawieszający działania wojenne wniósł radość i pokój 

Europie i światu, nadzieję na wyczekiwaną od wielu lat stabilizację. Jednakże nie wszystkim 

państwom udało się zamknąć szybko ten problemowy rozdział historii i jeszcze przez długi 

okres czasu borykały się z ustaleniem ostatecznych granic i nakreśleniem nowej mapy 

administracyjnej dla swego kraju. O granice walczono poprzez czyn zbrojny wzorując się na 

opinii wielkiego wodza generała Tadeusza Kościuszki, który niegdyś przekonywał, że  

w warunkach braku państwowości, to walka zbrojna i reformy społeczne są najskuteczniejszą 

drogą do odzyskania niepodległości. Ideę tę przejął Józef Piłsudski, który wraz z armią 

polską, tuż po wyzwoleniu, wywalczył Polsce obszar, o jakim nie myśleli zaborcy209, a nawet 

nie ośmielili się myśleć sami Polacy. Piłsudski był przekonany, o czym pisał już dużo 

wcześniej, w swym artykule Polityka walki czynnej z 1906 r., że żadne powstanie narodowe,  

i walki jakie prowadzono w czasie zaborów, nie uwolnią Polaków spod jarzma zaborców, 

jeśli nie będą połączone z kataklizmem dziejowym210. Tym kataklizmem okazała się pierwsza 

wojna światowa, wojna pomiędzy zaborcami, która mimo ogromu zniszczeń była swego 

rodzaju szansą dziejową dla Polski, szansą na wyzwolenie spod jarzma zaborców, szansą nie 

zmarnowaną. Niepodległość Polski została zatwierdzona w traktacie wersalskim, ale walka  

 

209 Jak podkreślał Konstanty Grzybowski, jeszcze przed 1918 rokiem państwa zaborcze dopuszczały 

możliwość utworzenia państwa polskiego. Świadczy o tym proklamacja gubernatora niemieckiego i 

austriackiego z dnia 5 listopada 1916 roku powołująca się na wspólną decyzję cesarza Niemiec i cesarza Austrii, 

by z ziem polskich zaboru rosyjskiego utworzyć Królestwo Polskie, jednak bez oznaczenia jego granic. W 

podobnym tonie brzmiało oświadczenie cesarza rosyjskiego z dnia 23 grudnia 1916 r. o „Polsce wolnej z trzech 

części dotąd rozdzielonych”. Świadczyła o tym wypowiedź T.W. Wilsona prezydenta USA, z dnia 22 stycznia 

1917 r. wysuwająca jako jeden z celów traktatu pokojowego „Polskę zjednoczoną, niepodległą, rządzącą się 

samą” i wypowiedź z dnia 8 stycznia 1918 r. powstanie niepodległego państwa polskiego. Kropkę nad „i” 

postawił dekret rządu radzieckiego z 29 sierpnia 1918 r., który wypowiedział traktaty rozbiorowe Polski.  Por. K. 

Grzybowski, Historia państwa…, s. 32.  
210 Treścią artykułu J. Piłsudski przekonywał Polaków o konieczności wykorzystania właściwego 

momentu w dziejach narodu w walce  o niepodległość. Wierzył, że taki moment kiedyś nadejdzie, choć wtedy 

nie znał jeszcze jego dokładnego terminu. Por. Polityka walki czynnej, „Trybuna”, nr 1, Kraków 1906, s.12-20, 

https://jozefdarski.pl/1015-polityka-walki-czynnej-1906 oraz Józef Piłsudski, Polityka walki czynnej, „Pisma 

zbiorowe”, T II, Warszawa 1937, s. 263 – 271, https://jpilsudski.org/artykuły-historyczne-pilsudski/jozefa 

pilsudskiego-pisma-zebrane/item/25-polityka-walki-czynnej.    

https://jozefdarski.pl/1015-polityka-walki-czynnej-1906
https://jpilsudski.org/artykuły-historyczne-pilsudski/jozefa
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o granice i kształt ustrojowy państwa trwała jeszcze dłuższy okres, a niektóre wielkie 

mocarstwa nie godzące się z nowymi granicami Polski, przez cały okres dwudziestolecia 

międzywojennego kontestowały jej nowe granice. O granice walczono z Ukrainą, Litwą, 

Niemcami, Rosją, Czechosłowacją. 

Wśród licznych walk, jakie stoczyło Wojsko Polskie należy wymienić między innymi 

wojnę polsko-ukraińską o Przemyśl toczącą się w dniach 3-12 listopada 1918 r., bitwę  

o Lwów trwającą od 1 listopada 1918 r. do 22 maja 1919 r. z udziałem uczniów i harcerzy 

nazywanych „Orlętami Lwowskimi”, walki o Wilno w okresie od 31 grudnia 1918 r. do 5 

stycznia 1919 r., w których polskie oddziały walczyły początkowo z wojskiem niemieckim, 

miejscowymi komunistami, a potem nacierającą Armią Czerwoną. Walka z Armią Czerwoną 

w dniach 4-5 stycznia 1919 r. w opinii wielu historyków stanowiła początek wojny polsko-

bolszewickiej, określanej potem jako bitwa warszawska 15 sierpnia 1920 r., zakończonej 

ostatecznie traktatem w Rydze 18 marca 1921 r.. 

Po zakończeniu I wojny światowej, w której klęskę poniosły państwa zaborcze: Rosja, 

Niemcy i Austria, ożywiły się nadzieje licznych państw o próbę tworzenia własnej 

państwowości. Dotyczyło to: Polaków, Słowaków, Ukraińców, Litwinów, Czechów, Łotyszy 

i Białorusinów. Zarówno Rosja jak Niemcy były przeciwne tym zamiarom. Dążenia 

narodowościowe rodziły liczne konflikty na tle etnicznym. Centralne położenie Polski  

i roszczenia do jej terytoriów różnych grup rodziły konflikty zbrojne trudne do przewidzenia. 

Polacy znaleźli się w stanie wojny ze swymi wszystkimi sąsiadami, oprócz Rumunów  

i Łotyszy. Niezwykle trudna sytuacja panowała w zachodniej części kraju na granicy  

z Niemcami. 

Z kolei dla relacji polsko-niemieckich duże znaczenie miało podpisanie traktatu 

wersalskiego. Został on podpisany 28 czerwca 1919 r., a ratyfikowany przez Sejm 31 lipca 

1919 r. Zgodnie z ustaleniami paryskimi z Gdańska utworzono wolne miasto pod patronatem 

Ligi Narodów, natomiast tereny Powiśla, Warmii, Mazur i Górnego Śląska, pozostawiono bez 

rozstrzygnięć zasadniczych, aż do plebiscytu. Powołano Front Pomorski pod dowództwem 

gen. Hallera. Opracowano umowę o opuszczeniu wojsk niemieckich. W listopadzie 1919 r. 

ewakuowano wojska niemieckie z terenów Polski. 10 stycznia 1920 r. wojska polskie 

obejmowały poszczególne garnizony, a 10 lutego obsadzono Wybrzeże na odcinku: Gdynia 

Puck, Władysławowo. 
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Głosowanie plebiscytowe na Powiślu, Warmii i Mazurach, obszarze o powierzchni 17 

tys. km2  i liczbie mieszkańców 1 mln odbyło się 11 lipca 1920 r., w czasie wojny polsko – 

sowieckiej. W wyniku tego plebiscytu tylko 8 miejscowości przygranicznych przeszło na 

stronę Polski. W lipcu 1920 r., przegrany przez Polskę plebiscyt na Warmii i Mazurach ustalił 

niekorzystną dla odradzającego się państwa polskiego granicę z Prusami Wschodnimi211. 

Wynik trzeciego powstania śląskiego w 1921 r. umożliwił przyłączenie do Polski części 

Górnego Śląska, ale granice wytyczono znacznie później, po licznych starciach między 

Polakami i Niemcami. 

Wywalczone w latach 1918-1922 granice były wielkim sukcesem dla Polski, 

nieobecnej na mapach Europy przez długi okres, ale stały się zarzewiem konfliktów  

w relacjach z najbliższymi sąsiadami, które trwały podczas całego okresu międzywojennego. 

Sytuacja geopolityczna w świecie była wówczas niezwykle skomplikowana. Brak było 

ufności w rozbrojenie, do którego nawoływano państwa europejskie na forum Ligi Narodów. 

Oprócz jawnych porozumień i oficjalnych spotkań polityków prowadzono nieoficjalne 

relacje, groźne dla polskiej sceny politycznej. Do takich należał przywołany powyżej układ 

między Niemcami i Rosją, które 16 kwietnia 1922 r. w Rapallo zawarły umowę dwustronną 

otwierającą drogę do wieloetapowej współpracy gospodarczej, politycznej i wojskowej. Jak 

podkreśla W. Pobóg-Malinowski, Rapallo wiązało dwóch największych wrogów traktatu 

wersalskiego, „dwie najbardziej pokrzywdzone i najbardziej nieszczęśliwe ofiary traktatu”. 

Układ w Rapallo pozwalał Niemcom realizować swe inicjatywy militarne na ziemi 

sowieckiej. „Wysyłano odtąd do Rosji niemieckich inżynierów i fachowców dla przemysłu, 

oficerów zaś i instruktorów dla armii sowieckiej. Niemiecki przemysł zakładał w Rosji, nad 

Kamą i Wołgą fabryki produkcji czołgów, samolotów, broni pancernej i chemicznej, 

tworzono olbrzymie ośrodki doświadczalne i obozy ćwiczebne”. Najściślej związani byli  

z tymi działaniami generałowie, którzy w terminie późniejszym, w kampanii wrześniowej 

poprowadzili do Polski armię Hitlera212.  

  Obradujące we wrześniu 1924 r. Zgromadzenie Ligi Narodów dyskutowało w 

kręgach politycznych sprawę gwarancji pokoju, bezpieczeństwa i rozbrojenia. Premier 

Wielkiej Brytanii Ramsay MacDonald wysunął propozycję zwołania konferencji 

rozbrojeniowej, a także poszerzenia Ligi Narodów o Stany Zjednoczone, Niemcy i ZSRR. 

 

211 I. Kostrowicka, P. Przeciszewski, Bilans otwarcia, w: Problemy gospodarcze w Drugiej Rzeczypospolitej pod 

red. K. Kozłowskiego, Warszawa 1989, s. 26. 
212 W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski. Okres 1914 – 1939,  Gdańsk 1990, s. 587. 
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Przygotowano Protokół Genewski, przyjęty 2 października 1924 r., w którym, by już nigdy 

nie dopuścić do nowej wojny i zapobiec rozlewowi krwi na szeroką skalę, przewidziano 

pokojowe załatwianie wszystkich sporów międzynarodowych, odpowiednie, i odpowiednio 

wysokie sankcje dla agresora, który zaatakuje, a państwom zaatakowanym, bezwzględną, 

natychmiastową pomoc. Najpilniejszą sprawą była redukcja sił zbrojnych, nie tylko 

lądowych, lecz także morskich. Każde państwo uczestniczące w Zgromadzeniu przedstawiło 

swój pogląd na kwestie uwzględnione w Protokole. Polskie stanowisko w tej sprawie 

przedstawił gen. Kazimierz Sosnkowski, podkreślając pozytywne strony samej idei, ale także 

niekorzystne dla Polski szanse obrony (wąski dostęp do morza) w razie ataku. Ostatecznie  

w obliczu braku wzajemnego zaufania głównie ze strony Wielkiej Brytanii, ta cenna 

inicjatywa rozbrojeniowa, jaką był protokół genewski nie weszła w życie. 

 Dla Warszawy sygnałem niepokojącym była postawa Niemiec wobec polskiej granicy 

zachodniej, a także poufne rozmowy prowadzone przez Berlin z Paryżem pod koniec 1924 r., 

na temat granic wschodnich Niemiec, a w lutym 1925 r. rozmów Paryża z Londynem, także  

w sprawie granic wschodnich Niemiec. Te kwestie dyskutowano również na sesji 

Zgromadzenia Ligi Narodów 5 października 1925 r. w szwajcarskiej miejscowości Locarno z 

udziałem Niemiec, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Włoch. Polska nie była zaproszona na 

konferencję do Locarno, choć polski minister spraw zagranicznych tam przyjechał213. Polska 

nie chciała osłabić relacji polsko-francuskich, pragnęła zachować wszystkie granice niedawno 

wywalczone. Mimo obaw dyplomatów polskich, granice naszego kraju w Locarno nie zostały 

zakwestionowane, ale też nie potwierdzone. Niekorzystnie na sytuację polsko-niemiecką 

wpływała także wojna celna z Niemcami zapoczątkowana w 1925 r. Polska zaproponowała 

likwidację sporu w 1926 r., w odpowiedzi na tę decyzję Berlin oświadczył, że „nie widzi 

rozwiązania tego sporu, bez rewizji granicy polsko-niemieckiej”.  

Tymczasem relacje niemiecko – radzieckie poprawiały się. Jeszcze w trakcie 

konferencji lokarneńskiej Niemcy podpisały umowę handlową z ZSRR, co spowodowało 

zbliżenie tych dwu potęg, a 24 kwietnia 1926 r. w Berlinie został zawarty układ niemiecko-

radziecki o przyjaźni i neutralności. Jak podkreśla Wojciech Roszkowski „Pomimo 

dzielących ich różnic wrogowie systemu wersalskiego znów podali sobie ręce i wzmocnili 

swe pozycje. Dla Polski oznaczało to ponowne zwiększenie zagrożenia”214. W 1927 r. relacje 

 

213 M. Wiśniewska, L. Wyszczelski, Bezpieczeństwo narodowe…, s. 139 – 144. 
214 W. Roszkowski, Historia Polski…, s. 49 – 84. 
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polsko - niemieckie nie poprawiły się, wręcz pogorszyły. Sytuacja stawała się napięta. Prasa 

niemiecka wzniecała psychozę wojenną, informując o przygotowaniach wojennych Polski, 

propaganda potęgowała spór polsko-gdański, podkreślano złe relacje polsko-litewskie, zatargi 

na Górnym Śląski na tle szkolnictwa niemieckiego. 

 Po objęciu władzy przez Adolfa Hitlera, kanclerza Rzeszy od 30 stycznia 1933 r., 

tylko pozornie stosunki poprawiły się. Niemcy mówili o potrzebie normalizacji stosunków, a 

nowy poseł w Berlinie Józef Lipski, na spotkaniu z Adolfem Hitlerem 15 listopada 1933 r. 

usłyszał mocne zapewnienie o gotowości Niemiec do ułożenia pozytywnych stosunków  

z Polską, w sposób wykluczający wojnę. Doszło nawet do sformułowania układu o nieagresji 

w formie deklaracji, która została podpisana 26 stycznia 1934 r. Podpisano także 7 marca 

1934 r. protokół o zakończeniu wojny celnej. Świadczyło to o długo oczekiwanym ociepleniu 

relacji polsko – niemieckich, co uśpiło nieco w Polsce obawy przed atakiem ze strony 

groźnego sąsiada. Wszelkie nadzieje na dobre ułożenie relacji z Niemcami prysły ostatecznie, 

gdy w Moskwie doszło do podpisania paktu o nieagresji między Niemcami i ZSRR przez 

ministra spraw zagranicznych  III Rzeszy Joachima von Ribbentropa z komisarzem spraw 

zagranicznych Rosji Wiaczesławem Mołotowem, w dniu 23 sierpnia 1939 r. Pakt Ribbentrop 

– Mołotow oznaczał między innymi, że ZSRR zrywa rozmowy z Anglią i Francją, dając 

Hitlerowi wolną rękę w działaniach przeciwko Polsce. 

Najważniejsze zmiany zachodziły jednak w Niemczech, gdzie wzrastały dynamicznie 

nakłady na uzbrojenie armii, która już w 1935 r. osiągnęła stan 380 tys. żołnierzy, 

przekraczając liczebnie stan armii w Polsce. Ustawą z 1935 r. wprowadzono w Niemczech 

powszechny obowiązek wojskowy, co niepokoiło Polskę. Poważnie już chory Piłsudski 

przeczuwał dalszy bieg wydarzeń. Pomimo podpisania przez Polskę i Niemcy 26 stycznia 

1934 r. wspólnej deklaracji o niestosowaniu przemocy we wzajemnych stosunkach, a w dniu 

5 maja 1934 r. w Moskwie protokołu polsko – radzieckiego przedłużającego pakt o nieagresji 

na następne 10 lat, Piłsudski powiedział: „Polska siedzi teraz na dwóch stołkach. To nie może 

trwać długo. Musimy wiedzieć, z którego naprzód spadniemy i kiedy”215. 

2.2. Ochrona granic Polski – wyzwania i możliwości 
Zadaniem priorytetowym dla kraju była ochrona granic. Po przeszło 120 latach ten 

problem był niezwykle istotny, bowiem kraj znajdował się w fazie braku stabilizacji 

 

215 W. Roszkowski, Historia Polski…, s. 71. 
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wewnętrznej i zagrożenia zewnętrznego. Strzeżenie granic pełniło dwie zasadnicze funkcje. 

Pierwsza dotyczyła zabezpieczenia przed napływem towarów pochodzących z przemytu, 

natomiast druga  związana była z uszczelnieniem granic pod względem wojskowym na 

rubieżach kraju objętych konfliktami zbrojnymi216. 

Wstępnie, sprawy ochrony granic powierzono szefom resortów: spraw wojskowych, 

aprowizacji i skarbu, zamierzano utworzyć w ten sposób jednolitą formację podporządkowaną 

Ministerstwu Aprowizacji, o nazwie Straż Gospodarczo-Wojskowa, potem przekazano te 

kwestie ministrowi spraw wewnętrznych. W strzeżenie granic w sprawie poboru podatków 

zaangażowane było także Ministerstwo Skarbu, które utworzyło Straż Skarbową. Również 

wojsko wzięło udział w tworzeniu formacji granicznych. Istotne znaczenie w tych kwestiach 

miał wydany 18 grudnia 1918 r. dekret Tymczasowego Naczelnika państwa w sprawie 

utworzenia Straży Granicznej, podporządkowanej ministrowi aprowizacji rekrutującej się  

z oddziałów wojskowych Ministerstwa Spraw Wojskowych. W 1921 r. ustalono odpowiednie 

zasady organizacji służb ochronnych i określono nowe zadania dla głównego podmiotu, 

którym było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych217, odpowiedzialne  za stan bezpieczeństwa 

na granicach II Rzeczypospolitej Polskiej. Po 13 stycznia 1921 r. zgodnie ze statutem, MSW 

składało się z czterech departamentów, w którym za bezpieczeństwo odpowiadał Departament 

III – Bezpieczeństwa Publicznego i Prasy przemianowany po zmianach z 18 maja 1925 r. na 

Departament I – Polityczny. Kolejna zmiana w strukturach MSW nastąpiła po przewrocie 

majowym w 1926 r. gdzie utworzono nowe dwa departamenty, departament polityczny -

zajmował się zadaniami kontrwywiadu politycznego, a departament administracyjny był 

odpowiedzialny za sprawy związane z porządkiem publicznym218. 

Uchwałą Rady Ministrów z 3 listopada 1921 r. MSW przejęło od Ministerstwa Skarbu 

Bataliony Celne. Celem udoskonalenia kontroli granicę wschodnią podzielono na odcinki 

zgodnie z granicami województw: nowogródzki, poleski, wołyński i tarnopolski, które z kolei 

podzielono na odcinki powiatowe. Taki podział spowodował, że odpowiedzialność za 

 

216 A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa…, s. 199 i nast. 
217 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zostało powołane Dekretem Rady Regencyjnej z dnia 3 stycznia 1918 r., 

o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim (Dz. P. KP z 1918 r. nr 1, poz. 1) na miejsce 

funkcjonującego wcześniej Departamentu Spraw Wewnętrznych. W niniejszym dekrecie przedstawiono także 

określone kompetencje dla administracji MSW, przedstawione wstępnie w postaci 13 kluczowych zadań. 

Ulegały one redukcji, w miarę powstawania nowych resortów. Por. A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa…, 

s.170 -171. 
218 A. Misiuk, Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764-

1990, Warszawa 2015 s. 122-135. 
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odpowiednie odcinki graniczne spadła na wojewodów i starostów. Utworzono też Główny 

Inspektorat Wojskowy Granicy Wschodniej. Jednak nie zrezygnowano z pomocy Batalionów 

Celnych, które podlegały ministrowi skarbu i Ministerstwu Spraw Wojskowych. Funkcje 

wojewódzkich inspektorów pełnili rotmistrzowie, majorowie lub pułkownicy. Granicę 

polsko-litewską także zabezpieczało wojsko. Na granicach z Niemcami, Czechosłowacją  

i Rumunią granic strzegli celnicy podlegli Ministerstwu Skarbu. W 1922 roku w miejsce 

Batalionów Celnych powołano Straż Graniczną, podlegającą Ministerstwu Spraw 

Wewnętrznych, zorganizowaną na wzór wojskowy, która zabezpieczała granicę wschodnią  

i granicę z Litwą. 

Każdej Komendzie Powiatowej przyznano po 3 bataliony piechoty, około 22 tys. 

żołnierzy i oficerów. Na czele tej formacji stał Komendant Główny. Komenda Główna Straży 

Granicznej była aparatem pomocniczym, złożonym z czterech wydziałów, do których 

należały: ogólno-organizacyjny, informacyjno-dyscyplinarny, personalny, gospodarczo-

budżetowy. Służbę graniczną pełniono na szczeblu powiatowym, która polegała na: 

niedopuszczeniu do bezkarnego przekraczania granicy, ściganiu przemytników, kontroli 

granicznych łodzi i statków, rewizji w przypadku podejrzewania o uprawianie przemytu, 

sprawowanie nadzoru nad budownictwem na pograniczu219. Komendanci wojewódzcy  

i komendanci powiatowi byli zobowiązani wykonywać polecenie wojewodów i starostów. 

Wiosną 1923 roku rząd zdecydował na wykorzystanie Policji Państwowej do ochrony 

granicy na Kresach Wschodnich, a następnie jesienią Policja przejęła ochronę granic : polsko-

litewskiej, polsko-łotewskiej i polsko-radzieckiej. Wzmocniono stan policji o dodatkowych 

20 tys. etatów. W sierpniu 1924 roku, na posiedzeniu Komitetu Politycznego Rady 

Ministrów,  Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało rozkaz o utworzeniu Korpusu Ochrony 

Pogranicza (KOP), w celu zabezpieczenia zwłaszcza wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej. 

KOP stanowił część składową Sił Zbrojnych i podlegał Ministrowi Spraw Wewnętrznych (od 

maja 1938 Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych). Jednostki KOP-u przewidziane były do 

zadań osłonowych. Pierwsze oddziały  KOP przejmowały odpowiednie odcinki granicy 

polsko-sowieckiej już pod koniec 1924 r., co odpowiadało życzeniom lokalnych władz 

administracyjnych.  W 1928 r. w szeregach KOP na granicy wschodniej służyło prawie 25 

tys. żołnierzy i oficerów, co dawało średnio 10 żołnierzy na kilometr granicy. Było to 

 

219 Ibidem, s. 200 – 204. 
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pięciokrotnie więcej niż na granicy zachodniej i południowej220. Powołując KOP zakładano, 

że nowa formacja składać się będzie głównie z narodowości polskiej. Jednak w 1926 r. 

wprowadzono limity, 80 % mieli stanowić Polacy, a 20 % inne narodowości (Niemcy, Czesi, 

Białorusini). W drugiej połowie lat 30 służyło 90 % Polaków i 10 % Niemców221. W 1930 

roku utworzono jednostki artyleryjskie KOP-u. W 1934 r. dodano kolejne trzy kompanie 

strzeleckie, tym samym siły KOP wzrosły do 27 tys. żołnierzy, w tym 900 oficerów, którzy 

mieli za zadanie podejmować działania wojskowe o charakterze obronnym. Prezydent II 

Rzeczypospolitej, 9 lipca 1936 r. wydał rozporządzenie o granicach państwa, a w lipcu 1938 

r. wydał następne rozporządzenie wprowadzające restrykcyjne zasady ruchu osobowego na 

granicach222. 

Po I wojnie światowej zarysowały się znaczne rozbieżności w dążeniach państw 

zwycięskiej koalicji. Jak podkreśla W. Roszkowski Francja pragnęła wzmocnienia Europy 

Wschodniej, ale także rekompensaty utraconych wierzytelności w Rosji, zwrotu swych 

należności skonfiskowanych przez bolszewików oraz wyegzekwowania maksymalnych 

reparacji od Niemiec. Anglia natomiast dążyła do osłabienia wpływów dominacji francuskiej 

na kontynencie i niechętna była daleko idącemu osłabieniu Niemiec. Podstawą tych działań 

były głównie względy ekonomiczne Anglii ukierunkowanej na rozwój eksportu do Niemiec  

i ponownym uaktywnieniu rynku rosyjskiego. Niezadowolone z wyników I wojny światowej 

Włochy wykazywały podobną do angielskiej postawę w roku 1922. Rosja bolszewicka, choć 

była krajem terroru i bezprawia, po utworzeniu ZSRR w 1922 r. prowadziła politykę 

propagandową w państwach Europy Zachodniej przedstawiającą się jako państwo 

„postępowe”, „ludowe” i „demokratyczne”223. 

W polskiej polityce zagranicznej okresu międzywojennego można wymienić trzy 

zasadnicze okresy. Są to: 

lata: 1919 – 1926 

lata: 1926 – 1935 

lata: 1935 – 1939 

 

220 W. Śleszyński, Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich 

II Rzeczypospolitej, Warszawa 2007, s. 138-139. 
221 M. Jabłonowski, Formacja specjalna. Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939, Warszawa 2002/2003, s. 76, 

cyt. za W. Śleszyński, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 140. 
222 Dz. U. z 1938 roku, nr 65, poz. 489. 
223 Ibidem, s. 40. 
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W latach 1919 – 1926 głównym zadaniem w polskiej polityce zagranicznej  

w początkowym okresie była walka o granice, obrona uzyskanego status quo i umacnianie 

położenia państwa na arenie międzynarodowej, zapewnienie bezpieczeństwa państwa, 

zawarcie sojuszy z partnerami o podobnych interesach politycznych, uznanie wywalczonych 

granic. Kanonem był sojusz polsko-francuski. Jak podkreślono powyżej największe 

zagrożenie płynęło ze strony dwu sąsiadów Niemiec i ZSRR. Nieprzyjazne stosunki 

panowały także z Litwą, ze względu na problem Wileńszczyzny, a także z Czechosłowacją  

z powodu Zaolzia i Śląska Cieszyńskiego. Sojusznikami byli tylko Łotwa i Rumunia, a także 

Węgry i Francja. 

Do najważniejszych wydarzeń w polskiej i europejskiej polityce zagranicznej tego 

okresu należał traktat wersalski, którego nazwa pochodzi od miejsca konferencji pokojowej, 

która odbyła się 28 czerwca 1919 r. w Galerii Lustrzanej w Wersalu  

z uczestnictwem 27 państw. Częścią kulminacyjną konferencji było podpisanie traktatu 

między Niemcami i Aliantami, co było datą symboliczną zakończenia I wojny światowej. 

Prace zdominowane były przez czterech polityków, do których należeli: prezydent Stanów 

Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson, przewodniczący Rady i premier Francji Georges 

Clemenceau, premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George i Vittorio Emmanuel Orlando  - 

premier Włoch. Wiodącą postacią tej konferencji był prezydent USA T. Woodrow Wilson, 

który wspierał dążenia niepodległościowe wszystkich państw europejskich, w tym Polski. To 

właśnie Wilson wprowadził do obrad hasło „prawa narodów do samostanowienia”, które 

dotyczyło Polaków, Czechów, Węgrów, Rumunów, Słowaków, Chorwatów. Traktat ukarał 

Niemcy za wywołanie I wojny światowej i nałożył na nie klauzule militarne, ekonomiczne  

i terytorialne. Skłonił Niemcy do oddania Francji Alzacji i Lotaryngii, stworzenie korytarza  

z dostępem do Gdańska dla Polaków, jako wolnego miasta pod patronatem Ligi Narodów  

i umożliwienie ludności Warmii i Mazur na drodze plebiscytu podjęcia decyzji, czy chce 

należeć do Polski, czy do Niemiec.  

  Z jego inicjatywy powołano Ligę Narodów, której Statut został przyjęty 

podczas konferencji wersalskiej. Wilson, już 8 stycznia na konferencji w Paryżu mówił  

o utworzeniu organizacji gwarantującej wolność i niezależność małym krajom. W styczniu 

1919 r. powrócił do tej idei, proponując opracowanie Statutu, który został przyjęty 28 

czerwca 1919 r. w Wersalu. Ustalono także siedzibę Ligi Narodów, którą została Genewa  

w Szwajcarii. Art. 10 Statutu gwarantował członkom pomoc w razie ataku ze strony 

jakiegokolwiek państwa, co było przyjęte z ulgą przez słabszych członków Ligi. Art. 19 
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jednak dawał możliwość ponownej analizy postanowień traktatu, gdy zasady sformułowane  

w traktacie mogą dawać szansę niektórym państwom do nieposłuszeństwa. Ten artykuł stał 

się zarzewiem i podstawą dla Niemców, by doszukiwać się braku pozytywnej postawy 

niektórych państw względem Niemiec, co powodowało, że nie akceptowali ustaleń 

wersalskich i wytyczonej tam granicy polsko – niemieckiej. Liga Narodów nie odegrała 

większej roli w dziejach narodów. USA nie zostały jej członkiem, a liczne kraje w tym: 

Włochy, Niemcy i Japonia wycofały się z członkostwa w latach 30. Liga Narodów istniała do 

20 kwietnia 1946 r. Jej idee przejęła utworzona po drugiej wojnie światowej inna organizacja 

międzynarodowa - ONZ 

Istotnym wydarzeniem dla Europy miała być konferencja w Genui w kwietniu 1922 r., 

zorganizowana przez państwa zachodnie z udziałem 29 państw celem nawiązania wzajemnej 

współpracy. Zaproszono także Rosję, której przedstawiciele przybyli na konferencję.  Jednak 

okazała się ona  fiaskiem dla większości państw, a sukcesem wyłącznie dla Niemiec i Rosji, 

które podpisały między sobą 16 kwietnia 1922 r. układ o współpracy zwany Traktatem  

w Rapallo. Jak podkreślono powyżej główne ustalenia dotyczyły budowy przez ekspertów 

niemieckich kompleksu zakładów zbrojeniowych na terenie Rosji, w których oprócz 

produkcji nowoczesnej broni powstanie zakład szkoleniowy dla udoskonalenia technik 

wojennych. 

Z kolei zaznaczyć trzeba stosunkowo dobre w tym czasie relacje polsko-francuskie.  

Po zakończeniu działań wojennych były jednak one uwarunkowane splotem różnych 

wydarzeń i wpływów innych potęg europejskich na ten kraj. Znakomicie rozumiał postawę 

Francji Józef Piłsudski, który widział agresywną postawę Moskwy (wobec Polski 

poświadczoną przy okazji konferencji państw bałtyckich  w lipcu 1921 r. w Helsinkach), 

która ostrzegła państwa bałtyckie, że bliższe związki któregokolwiek z nich z Polską zostaną 

uznane przez Kreml za powód do wojny224. Ani Rosja, ani Anglia nie były przychylne Polsce, 

czego była świadoma Francja. Podczas przygotowań do konferencji Międzynarodowej  

w Genui (rok 1923), na którą zamierzał udać się minister spraw zagranicznych Polski K. 

Skirmunt, z misją uznania naszych granic przez państwa europejskie, Francja czyniła starania 

już w grudniu 1921 r., by Anglia poparła dążenia Polaków. Jak zauważa Pobóg-Malinowski 

napastliwa postawa Lloyda George`a wobec Polski musiała działać hamująco na stanowisko 

Francji, która bezskutecznie zabiegała w Londynie o pakt gwarancyjny dla siebie  

 

224 W. Pobóg - Malinowski, Najnowsza historia…, s. 586 -587. 
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i powiązanie spraw własnego bezpieczeństwa z zagadnieniami Polski. Ambasador Francji hr. 

St. Aulaire przedkładał Anglikom, że, w razie najazdu Niemiec na Polskę, Francja byłaby 

osamotniona. W reakcji na te słowa George oświadczył, że naród brytyjski nie jest 

zainteresowany tym, co dziać się może na granicy wschodniej Niemiec i na pewno nie zechce 

wciągania go w spory dotyczące Górnego Śląska i Gdańska.   

 Polska wciąż liczyła na przychylność państw europejskich w kwestii swych granic  

i akcentowała to podczas konferencji międzynarodowych. Traktat w Locarno z 16 

października 1925 r., zwany także Paktem z Locarno, został podpisany podczas konferencji 

trwającej od 5 do 16 października w miejscowości szwajcarskiej - Locarno. Zapewnił 

Francuzów i Belgów o akceptacji ich granic przez Niemcy, lecz dla Polaków nie stanowił 

zapewnienia o akceptacji przez Niemcy granic określonych traktatem wersalskim. Zupełnie 

nowym i zaskakującym wydarzeniem było utworzenie w Niemczech w 1919 r. Niemieckiej 

Partii Robotników – DAP, i przekształcenie jej w 1921 r. przez Adolfa  Hitlera w groźną  

w skutkach, masową Narodowosocjalistyczną Partię Robotników NSDAP, która dokonała 

próby zbrojnego zdobycia władzy w Monachium w 1923 r. Po nieudanej próbie Hitler znalazł 

się w więzieniu, gdzie napisał książkę Mein Kampf  (Moja Walka), w której przedstawił swój 

program polityczny i plany na przyszłość. Z więzienia wyszedł w 1925 r., wkrótce odbudował 

NSDAP i rozpoczął realizację swego planu. 

W latach  1926 – 1935, czyli od zamachu stanu 12 maja 1926 r., Józef Piłsudski 

rozpoczął rządy sanacji i rządy silnej ręki w kraju. W sprawach zagranicznych okres ten dla 

Polski nacechowany był dążeniem do zachowania pokoju w oparciu o Ligę Narodów, a po 

objęciu teki ministra spraw zagranicznych przez Józefa Becka w 1932 r., realizacją polityki 

równowagi pomiędzy ZSRR a Niemcami. Polityka ta uzupełniona była polityką 

Międzymorza, polegającą na skupieniu wokół Polski sąsiadów na północy i południu, o kraje 

położone między Bałtykiem a Morzem Czarnym i Adriatykiem. Polska podpisała 25 sierpnia 

1932 r. z ZSRR pakt o nieagresji na 3 lata, przedłużony w 1934 r. na 10 lat. Istotną datą dla 

tego okresu była 30 stycznia 1933 r., dojście Hitlera do władzy i 26 stycznia 1934 r., data 

podpisania paktu o nieagresji z Niemcami.  

Od 1935 r. nasiliło się zagrożenie ze strony Niemiec. W latach 1935 – 1936  

dyplomacja niemiecka nakłaniała Polskę do współpracy w kierunku wschodnim i wstąpienie 

do paktu antykominternowskiego. Niniejsze propozycje przedłożył niemiecki minister spraw 

Zagranicznych Joachim von Ribbentrop 24 października 1938 r. ambasadorowi Polski  
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w Berlinie Józefowi Lipskiemu. Polska nie zaakceptowała tej propozycji, co zapoczątkowało 

pogorszenie stosunków z tym krajem. Niemiecka propaganda dotycząca spraw polskich 

przybierała już wtedy różnorodne formy, łącznie z komunikowaniem perswazyjnym, 

propagowanym w różnych gatunkach prasowych, kontynuowanym w okresie wojny225. 

Polska jednak wciąż poszukiwała odpowiedniej formuły stworzenia systemu bezpieczeństwa 

z Niemcami,  utrzymując poprawne stosunki z III Rzeszą.  28 czerwca 1939 r. Adolf Hitler 

wymówił Polsce układ o nieagresji z 1934 r. Najgroźniejszym wydarzeniem tego okresu było 

podpisanie układu Ribbentrop – Mołotow, w przededniu drugiej wojny światowej, w dniu  23 

sierpnia 1939 r., w którym Niemcy i ZSRR dokonały podziału wpływów w Europie 

Środkowej, a w tajnym protokole podziału terytorium Polski226. 

 Polska, osłabiona wieloletnią, zaborczą polityką trzech mocarstw, od początku 1918 r. 

szukała wsparcia w państwach zachodnich, nie tyle wojskowego, co pomocy materialnej w 

sprzęcie wojennym. O pomoc finansową będzie zabiegać przez cały okres dwudziestolecia 

międzywojennego, ale niezwykle istotna była pomoc zwłaszcza w fazie wstępnej, fazie walk 

o granice państwa, zwłaszcza w latach: 1918 - 1922. 

 Jak podkreśla W. Roszkowski spośród państw Europy Zachodniej najlepsze stosunki 

do 1926 r. łączyły Polskę z Francją. Właśnie z Francji nadeszła pomoc. 23 kwietnia, następnie 

14 czerwca i 24 października 1919 r. Francja przekazała Polsce łącznie, w fazie wstępnej 375 

mln franków kredytu na zakup uzbrojenia. Pod koniec roku 1919 wydano z tej kwoty 298 mln 

franków zakupując sprzęt i broń: 3 tys. wagonów materiału wojennego, w tym 2 300 

wagonów sprzętu artyleryjskiego, 455 wagonów sprzętu samochodowego, 260 wagonów 

sprzętu lotniczego. W 1920 r. Francja przyznała Polsce nowy kredyt na zakup uzbrojenia  

i wyposażenia. Sprowadzono wówczas z Francji 1494 działa, ponad 10 mln pocisków 

artyleryjskich, 327 tys. karabinów, 2 800 karabinów maszynowych, 291 samolotów, 800 

samochodów ciężarowych, 250 samochodów osobowych, 60 mln sztuk amunicji do 

 

225S. Piątkowski, Elity władzy przedwojennej Polski w polskojęzycznej propagandzie niemieckiej lat: 1939-1940, 

w: Pomiędzy światem polityki, a życiem naukowym, pod red. J. Jaskierni, R. Kubickiego, Kielce 2015. W 

polskojęzycznej prasie „gadzinowej” Generalnej Guberni (GG), podejmowano m.in. próby skonfliktowania 

społeczeństwa polskiego z przedstawicielami władz, o czym pisze S. Piątkowski: „ Druga Rzeczypospolita 

została przedstawiona jak kraj przypominający afrykańską lub azjatycką kolonię, w której rolę „białych 

władców” odgrywali członkowie wąskiej elity, a rolę „tubylców” eksploatowani chłopi, robotnicy i handlowcy 

(…). Żydzi byli przedstawiani przez propagandzistów jako monolit - nacja nastawiona zawsze i wyłącznie (…) 

na szeroko rozumiane wykorzystywanie Polaków”. Por. S. Piątkowski, Elity władzy…, s. 260. 
226 M. Chmaj, W. Sokół, J. Wrona, Historia dla kandydatów na studia prawnicze, administracyjne, 

politologiczne, historyczne i socjologiczne, Bydgoszcz – Warszawa 2001, s. 262. 
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karabinów niemieckich Mauser, a ponadto 500 kompletów umundurowania i 780 tysięcy par 

butów227.  

Ponownie Polska zwróciła się do Francji o pomoc kredytową na dostawę uzbrojenia  

i ekwipunku wojskowego w 1920 r. Istotne znaczenie dla Polski miało podpisanie w Paryżu 

19 lutego 1921 r. przez Piłsudskiego deklaracji o przyjaźni i zawarcie układu politycznego 

wraz z konwencją wojskową przewidującą pomoc wzajemną w razie napaści Niemiec na 

jedną ze stron228. Bardzo pomocna, wysoko ceniona przez Piłsudskiego, okazała się decyzja  

o wysłaniu do Polski blisko tysiącosobowej Francuskiej Misji Wojskowej dla wzmocnienia 

organizacji i szkolenia Wojska Polskiego. Francuska polityka względem sojuszników 

doprowadziła do pogłębienia relacji polsko – francuskich, które przejawiały się również  

w pozytywnych relacjach między elitami politycznymi. W maju 1923 r. marszałek Francji 

Ferdinand Foch otrzymał buławę marszałka Polski i przedstawił ewentualność wzajemnej 

akcji zbrojnej na wypadek wojny z Niemcami. 

Z czasem stosunki polityczne z Francją ulegały stopniowemu osłabieniu choć 

Piłsudski  dążył do ich poprawy. To osłabienie zainteresowania Francji Polską Warszawa 

motywowała głównie zacieśnieniem relacji francusko-niemieckich i francusko-brytyjskich. 

„Już w 1933 r. jasnym stało się, że o polityce rządu francuskiego decyduje stanowisko rządu 

brytyjskiego. Anglia przodowała w taktyce ustępstw dla Adolfa Hitlera i w gotowości rewizji 

traktatu wersalskiego, zarówno co do wschodnich granic Niemiec, jak i przyzwolenia na ich 

zbrojenie”229. Rozmowy ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, a następnie 

Piłsudskiego z ministrem spraw zagranicznych Francji Louisem Barthou w kwietniu 1934 r. 

w Warszawie oprócz spraw ogólnikowych i kurtuazyjnych nie poprawiły relacji między 

Paryżem i Warszawą, które po śmierci Piłsudskiego, wielkiego zwolennika dobrych relacji  

z Francją, pogorszyły się jeszcze bardziej230. Ze zdziwieniem i zaniepokojeniem władze II 

Rzeczypospolitej przyjęły wiadomość o podpisaniu 2 maja 1935 r. francusko-radzieckiego 

paktu o wzajemnej pomocy. W obliczu narastającej agresji Hitlera, Francja pragnęła 

powstrzymać jego politykę ekspansywną, lecz nie własnymi siłami. Jak podkreśla Witold 

Pronobis, dyplomacja francuska usiłowała wymusić na Polsce zgodę na wpuszczenie na 

terytorium naszego kraju i stacjonowanie w granicach Polski Armii Czerwonej, celem 

 

227 M. Wiśniewska, L. Wyszczelski, Bezpieczeństwo narodowe Polski w latach: 1918 – 1939, Toruń 2009, s. 20. 
228 W. Roszkowski, Historia Polski…, s. 41. 
229 Ibidem, s. 858. 
230 M. Wiśniewska, L. Wyszczelski, Bezpieczeństwo narodowe…, s. 195. 
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ewentualnej pomocy dla zagrożonej w 1938 r. hitlerowską interwencją Czechosłowacji231. 

Polska nie wyraziła zgody na taką propozycję. 

Trafne zatem okazało się stwierdzenie W. Pobóg-Malinowskiego, który opiniował, że 

„w całokształcie polityki europejskiej od roku 1935, aż do wiosny 1939 r. dominowała  

w dalszym ciągu ta nieszczęsna cecha, którą już w roku 1933 Piłsudski określał jako „ślepotę 

mocarstw zachodnich na rzeczywistość”. Rządy Francji i Anglii wciąż szukały zachowania 

pokoju na błędnej drodze - zarówno w swej polityce niemieckiej jak sowieckiej”232. 

Będąc sojusznikiem Francji Polska nie mogła liczyć na dobre relacje z Anglią, gdzie 

przedstawiano Polskę, wskutek propagandy niemieckiej i bolszewickiej, jako kraj niestabilny 

o skłonnościach zaborczych wobec sąsiadów. Anglia ponadto pragnęła minimalizacji 

wpływów Francji na arenie międzynarodowej. Jednak w momencie kryzysu finansowego 

Polska  skierowała prośbę o pomoc także do rządu brytyjskiego. W styczniu 1920 r.  

z demobilu brytyjskiego Polska otrzymała na zasadzie darowizny 50 tys. karabinów ręcznych, 

80 dział, 50 mln amunicji do ręcznej broni strzeleckiej, 179 tys. pocisków artyleryjskich, 30 

samolotów oraz znaczną ilość wyposażenia wojskowego. Był to materiał wojenny oceniony 

na sumę 1 087 000 funtów szterlingów233. W wyniku licznych komplikacji granicznych część 

sprzętu dotarła dopiero zimą, na przełomie 1920/21 r. Należy podkreślić, że Wielka Brytania 

nie popierała Polski, w czasie konfliktu polsko-rosyjskiego, a zajęcie przez Polaków Kijowa 

uznała za „przejaw arogancji”234. Stany Zjednoczone wykazały postawę powściągliwą wobec 

wojny polsko-rosyjskiej, a pozytywnym działaniem z ich strony było wyposażenie  

i utrzymanie dziesięciu dywizji piechoty Wojska Polskiego. Praktycznie w osamotnieniu 

Polska stawiała czoła ekspansji komunistycznej na zachód, którą dzięki walecznej postawie 

żołnierza polskiego skutecznie zahamowała.  

2.3. Ewolucja ustroju politycznego państwa  

 Początki okresu międzywojennego, nie należały do spokojnych, a proces stabilizacji 

okazał się bardzo trudny. Klęska państw zaborczych i stopniowe wycofywanie się z terenów 

ziem polskich, a także przemiany w sytuacji międzynarodowej spowodowały aktywizację 

polityczną Polaków i ożywiły nadzieję na odrodzenie państwa polskiego. Jesienią 1918 roku 

 

231 W. Pronobis, Polska i świat…, s.157. 
232 W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia…, s. 857. 
233 M. Wiśniewska, L. Wyszczelski, Bezpieczeństwo narodowe…, s. 20. 
234 Ibidem, s. 21. 
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zaczęły powstawać liczne organy władzy rywalizujące się między sobą, pretendujące do 

objęcia rządów w odradzającym się państwie. Były to: 

Rada Regencyjna, która została powołana przez cesarza niemieckiego i austriackiego we 

wrześniu 1917 r., w miejsce Tymczasowej Rady Stanu, rozwiązanej w sierpniu 1917 r. Jej 

pierwszym premierem został Jan Kucharzewski, a ostatnim był Józef Świerzyński, który 

ogłosił pobór rekruta do Polskiej Siły Zbrojnej. 

Polska Komisja Likwidacyjna, powołana 28 września 1918 r. w Krakowie, przez wszystkie 

partie galicyjskie, oprócz konserwatystów, na czele której stanął przywódca PSL „Piast” 

Wincenty Witos. Ogłosiła się „tymczasowym rządem dzielnicowym”. Pretendowała do 

objęcia władzy w całym państwie, choć początkowo była najwyższą władzą w Galicji (oprócz 

Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego powołanej 19 października 1918 roku). 

Naczelna Rada Ludowa, ukonstytuowana przez aktywnych działaczy wielkopolskich 11 

listopada 1918 roku, którzy przygotowali się do przejęcia władzy w byłej dzielnicy pruskiej,  

a potem w całym kraju. Wezwali wówczas do pokojowego zjednoczenia państwa. 

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, zwany rządem lubelskim, utworzony nocą z 6 

na 7 listopada w Lublinie, na czele z Ignacym Daszyńskim, w którym znaleźli się aktywni 

działacze PPS, PPSD, PSL „Wyzwolenie”. Już 7 listopada rząd lubelski wydał Manifest 

zatytułowany Do ludu polskiego, w którym zadeklarował przejęcie władzy w państwie. 

Tymczasowy Naczelnik Państwa. Po przybyciu Józefa Piłsudskiego z Magdeburga Rada 

Regencyjna przekazała władzę wojskową i dowództwo wojsk polskich w jego ręce, a 14 

listopada 1918 r. wydała dekret o samorozwiązaniu, przekazując Piłsudskiemu całą władzę w 

tworzącym się państwie polskim. Jego konkurentem był Roman Dmowski, który przewodził 

wówczas Narodowemu Komitetowi Polskiemu w Paryżu235. 

Po przejęciu władzy od Rady Regencyjnej, Piłsudski natychmiast przystąpił do 

radykalnych działań na rzecz kraju. Już w tym dniu przystąpił do uwalniania Warszawy od 

Niemców, co było niezwykłym sukcesem Piłsudskiego, który nawiązał rokowania  

z dowódcami trzydziestotysięcznego garnizonu niemieckiego stacjonującego w stolicy. 

Niemcy na mocy porozumienia z Piłsudskim zostali zmuszeni do opuszczenia Królestwa 

Polskiego, a nawet do pozostawienia części broni i innego sprzętu wojskowego w Polsce. 

 

235 M. Chmaj, W. Sokół, J. Wrona, Historia…, s. 234. 
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Wówczas Polska Organizacja Wojskowa (POW) rozpoczęła przejmowanie władzy z rąk 

Niemców. 14 listopada 1918 r. powierzono Piłsudskiemu zwierzchnictwo nad krajem, 

podporządkował mu się rząd Daszyńskiego. Piłsudskiemu zaufano, widziano w nim męża 

opatrznościowego, który będzie w stanie wprowadzić w kraju pełną stabilizację. Już 16 

listopada wysłał telegram do wszystkich rządów państw uczestniczących w I wojnie 

światowej zawiadamiając je o powstaniu niepodległego państwa polskiego, a 18 listopada 

powołał pierwszy rząd z premierem Jędrzejem Moraczewskim na czele. 22 listopada 1918 r. 

otrzymał funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa i już tego dnia wspólnie  

z Moraczewskim zdecydowali o ustanowieniu najwyższej władzy reprezentacyjnej w II 

Rzeczypospolitej, aż do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego. W dekrecie z 22 listopada 

1918 r. Piłsudski i Moraczewski potwierdzili także, że Polska jest republiką236. Naczelnik 

Państwa zyskał liczne uprawnienia, oprócz powoływania rządu i wyższych urzędników, to on 

zatwierdzał dekrety. Budowę państwa należało rozpocząć od podstaw. Rząd w porozumieniu 

z Naczelnikiem zapowiadał korzystne rozwiązania prawne dla robotników, ulgi socjalne dla 

pracowników, wprowadzenie ośmiogodzinnego dnia pracy, ubezpieczenia robotników na 

wypadek choroby, bezpłatne szkolnictwo na szczeblu podstawowym itp. 

Istotnym zadaniem władz była organizacja wyborów do Sejmu. Już pod koniec 1918 r. 

określono datę wyborów, które miały się odbyć w dniu 26 stycznia 1919 r. Wówczas 

sprecyzowano także główne zasady, według których wybory miały się odbyć zgodnie  

z ordynacją pięcioprzymiotnikową. Miały być równe, a więc jeden głos dla każdego wyborcy, 

bezpośrednie, proporcjonalne, tajne, powszechne. Prawo głosu otrzymali wszyscy obywatele, 

bez względu na pochodzenie, narodowość czy wyznanie, którzy ukończyli 21 lat. Zasady 

ordynacji ogłoszono już 28 listopada 1918 r. Prawo głosu otrzymały także kobiety, a Polska 

była jednym z pierwszych krajów, w którym kobiety uzyskały prawo głosu. 

Rząd Jędrzeja Moraczewskiego jednak nie cieszył się szerokim poparciem, nie był 

akceptowany zwłaszcza przez narodowych demokratów, ponadto państwa Ententy 

respektowały tylko władzę Komitetu Narodowego Polski w Paryżu. Już 16 stycznia 1919 r. 

rząd podał się do dymisji, a na czele nowego rządu stanął Ignacy Paderewski, pianista, który 

razem z Romanem Dmowskim uczestniczył w konferencji paryskiej i podpisał traktat 

wersalski, akceptując tym samym ważne ustalenia dla kraju. Ich projekt obejmował 

przyłączenie na zachodzie części ziem nie należących do Polski przed rokiem 1772,  

 

236 W. Roszkowski, Historia Polski…, s. 19 – 21. 
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a zamieszkałych przez zwarte skupiska polskie i rezygnację z części ziem białoruskich  

i ukraińskich. Przyznano tym samym Polsce prawie całą Wielkopolskę i Pomorze Wschodnie 

bez Gdańska, natomiast w Prusach Wschodnich i na Górnym Śląsku miały być 

przeprowadzone plebiscyty. Gdańsk proklamowano wolnym miastem pod zarządem 

Komisarza Ligi Narodów. 

Okres dwudziestolecia międzywojennego można podzielić na dwa okresy zasadnicze, 

z datą przełomową którą był rok 1926. Dominujące znaczenie w określeniu ustroju państwa 

miały konstytucje, początkowo Mała konstytucja z 1919 r., potem Konstytucja marcowa, 

nowela konstytucyjna, a następnie Konstytucja kwietniowa. Uwzględniając uprawnienia 

poszczególnych organów władz przed 1926 r., należy określić ustrój państwa początkowo 

jako republika demokratyczna z wielopartyjnym systemem parlamentarno – gabinetowym, 

natomiast po roku 1926 jako ustrój prezydencko – autokratyczny, gdzie dominujące znaczenie 

miał Józef Piłsudski lub (po jego śmierci) jego zwolennicy. 

Początkowo zasadniczym celem Naczelnika Państwa było porozumienie z prawicą, by 

utworzyć rząd oparty na szerokiej koalicji. Powierzył on misję tworzenia rządu Ignacemu 

Paderewskiemu, który 16 stycznia 1919 r. rozpoczął tworzenie nowego gabinetu, z udziałem 

endecji, ugrupowań centrum, PPS i ludowców.   

 Wybory do Sejmu Ustawodawczego odbyły się w Królestwie i Galicji Zachodniej  

w ustalonym terminie, czyli 26 stycznia 1919 r. Wygrał je Związek Ludowo – Narodowy, 

który reprezentował narodowych demokratów. W Królestwie największy sukces odniosła 

Narodowa Demokracja – 46 % głosów, na drugim miejscu było PSL „Wyzwolenie” - 22 % 

głosów, a na trzecim PPS – 9 %. W Galicji na czoło wysunęło się PSL – „Piast” – 34 % 

głosów, PSL – lewica – 20 % głosów, PPSD - 18 %, a endecja 11 %. Sejm Ustawodawczy  

w połowie 1919 roku liczył 394 posłów, z których 36 % reprezentował Narodową 

Demokrację, 15 % – PSL „Wyzwolenie”, 12 % - PSL – „Piast”, 9 % - PPS237 oraz 

ugrupowania centrowe i mniejszości narodowe. 

Priorytetowym zadaniem nowo wybranego Sejmu było opracowanie treści nowej 

konstytucji. 20 lutego 1919 r. uchwalono tzw. „Małą Konstytucję”, która dawała szereg 

uprawnień Naczelnikowi Państwa, między innymi powoływanie rządu w porozumieniu  

z sejmem i wykonywanie uchwał sejmowych. Wprowadzała system rządów parlamentarnych. 
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W sprawach polityki zagranicznej i sprawach wojskowych naczelnik posiadał 

samodzielność238. Władzę ustawodawczą sprawował jednoizbowy sejm złożony z 432 

posłów, a naczelnik, wraz z rządem miał być wykonawcą uchwał sejmowych. W ten sposób 

dyktatorskie uprawnienia Piłsudskiego zostały zastąpione ustrojem przejściowym, w którym 

przewagę miał sejm. W ogólnym ujęciu, Mała Konstytucja o skąpej treści była uchwałą 

Sejmu Ustawodawczego o powierzeniu sprawowania urzędu Naczelnikowi Państwa Józefowi 

Piłsudskiemu.  

17 marca 1921 r. uchwalono nową ustawę zasadniczą, tzw. Konstytucję marcową 

wzorowaną na konstytucji francuskiej III Republiki z 1875 r. Konstytucja złożona była  

z siedmiu rozdziałów. Organami ustawodawczymi miały być sejm złożony z 444 posłów  

i senat złożony z 111 senatorów, wybieranych co 5 lat w wyborach równych, powszechnych, 

bezpośrednich, tajnych i proporcjonalnych. Władze wykonawczą sprawował prezydent i rząd, 

a ustawodawczą sejm i senat. Wyboru prezydenta miało dokonywać Zgromadzenie 

Narodowe, złożone z członków sejmu i senatu raz na 7 lat. Konstytucja ograniczała 

przywileje prezydenta, miał on reprezentować kraj na zewnątrz, miał również prawo 

rozwiązywania sejmu, za zgodą 3/5 członków senatu. Rola prezydenta była więc ograniczona, 

charakteryzowała się przewagą władzy ustawodawczej nad wykonawczą. 

Konstytucja marcowa była wielkim osiągnięciem ustawodawczym w historii narodu 

polskiego. Regulacje prawne w niej zawarte stanowiły płaszcz ochronny dla obywateli  

i dawały im szereg uprawnień, których naród był pozbawiony w czasach zaborów. Już art. 2 

konstytucji zapewniał, że władza zwierzchnia w II Rzeczypospolitej Polskiej należy do 

narodu, a organami narodu w zakresie ustawodawstwa są sejm i senat, zaś w zakresie władzy 

wykonawczej prezydent łącznie z odpowiednimi ministrami. Art. 3. zapewniał, że 

Rzeczypospolita, opierając swój ustrój na zasadzie szerokiego samorządu terytorialnego 

przekaże przedstawicielstwom tego samorządu odpowiedni zakres ustawodawstwa, zwłaszcza 

z dziedziny administracji, kultury i gospodarstwa, który zostanie bliżej określony ustawami. 

Art. 65 zapewniał, że państwo polskie będzie podzielone w drodze ustawodawczej na 

województwa, powiaty i gminy miejskie i wiejskie, które będą jednocześnie jednostkami 

samorządu terytorialnego. Natomiast art. 66 traktował o udziale obywateli powołanych drogą 

wyborów w wykonywaniu zadań w jednostkach samorządu terytorialnego, co oznaczało, że 

społeczeństwo będzie mieć wpływ na rozwój swego terytorium i na kierunki działania.  
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Liczne przepisy dotyczyły kwestii bezpieczeństwa. Art. 95 podkreślał, że 

Rzeczypospolita Polska zapewnia na swoim obszarze zupełną ochronę życia, wolności  

i mienia, wszystkim bez różnicy pochodzenia, narodowości, języka, rasy lub religii. 

Podkreślał także, że cudzoziemcy mają równe prawa z obywatelami polskimi, oraz mają 

równe obowiązki. Także art. 96 potwierdzał, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa. 

Art. 99 głosił, że Rzeczypospolita Polska poręcza wszystkim mieszkańcom, instytucjom  

i społecznościom ochronę ich mienia, co potwierdzał także treścią art. 100, w którym znajduje 

się zapewnienie, że mieszkanie obywatela jest nietykalne. Liczne były regulacje dotyczące 

swobód. Np. art. 101 zapewniał, że każdy obywatel ma wolność obrania sobie na obszarze 

państwa określonego miejsca zamieszkania, pobytu, ma prawo przesiedlania się, uchodźstwa, 

art. 102 głosił, że każdy obywatel ma prawo do opieki Państwa nad jego pracą, a w razie 

braku pracy, choroby, nieszczęśliwego wypadku, niedołęstwa – do ubezpieczenia 

społecznego, które określi osobna ustawa. Państwo ma obowiązek do udzielania opieki 

moralnej, tym którymi się opiekuje (zakłady wychowawcze, koszary, szpitale, wiezienia, 

przytułki). W art. 103 podkreślono, że dzieci bez dostatecznej opieki rodzicielskiej mają 

prawo do opieki państwa, a praca zarobkowa dzieci poniżej 15 roku życia oraz kobiet,  

w szkodliwych gałęziach przemysłu jest zabroniona. Liczne regulacje dotyczyły innych 

swobód, np. art. 104 dotyczył wolności myśli i przekonań, art. 105 - wolności prasy, art. 107 

prawa obywateli do wnoszenia petycji do władz publicznych, państwowych  

i samorządowych, art. 108 dotyczył prawa do zgromadzeń, zawiązywania stowarzyszeń  

i związków, art. 111 wolności sumienia i wyznania, a art.119 prawa do nauki w bezpłatnych 

szkołach państwowych i samorządowych239. Mimo tych cennych osiągnięć zawartych  

w Konstytucji marcowej w polskim parlamencie dochodziło często do sytuacji konfliktowych 

i ścierania się różnych opcji politycznych na tle sytuacji gospodarczo-finansowej240. 

W 1926 r. w napiętej sytuacji politycznej Józef Piłsudski postanowił dokonać zamachu 

stanu i obalić rządy partyjne. 12 maja 1926 r. zajął most Kierbedzia, potem Plac Zamkowy, 

Krakowskie Przedmieście, Plac Saski, gmach Prezydium Rządu i Sztabu Generalnego. 14 

 

239 Ustawa z dnia 17 marca 1921 roku – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 

www.prezydent.pl/kancelaria/referendum-konstytucyjne/teksty-konstytucji [dostęp:18 .07.2018] Dz. U., 1921 r., 

nr 44, poz. 267. 
240 Sytuacja gospodarcza kształtowała się po równi pochyłej. Rosło bezrobocie po dymisji Grabskiego. Ilość 

bezrobotnych w przemyśle w ciągu listopada 1925 r., wzrosła do 149 tys., w grudniu przekroczyła 300 tys., w 

połowie stycznia doszła do 341 tys., a w kwietniu 1926 r. osiągnęła stan 400 tys. Doszło do krwawych starć 

ulicznych w Lublinie, Stryju, Włocławku, Kaliszu. Kompromisami przepychano wóz koalicyjny, w kwietniu 

jednak, gdy złoty spadł do poziomu 10 za dolara, a drożyzna obniżyła stopę życiową społeczeństwa o 50 %, w 

Sejmie zawrzało. Por. W. Pobóg – Malinowski, Najnowsza historia…, s. 656 – 657.  

http://www.prezydent.pl/kancelaria/referendum-konstytucyjne/teksty-konstytucji
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maja położenie wojsk rządowych stało się beznadziejne. Prezydent i rząd wycofali się do 

Wilanowa i ustąpili. 15 maja walki zostały zakończone. Zginęło w nich 215 żołnierzy i 164 

osoby cywilne, rannych było około 900 osób. Piłsudski tłumaczył, że był zmuszony obalić 

siłą rządy partyjne. Został wkrótce wybrany głową państwa, lecz tego wyboru nie przyjął. 

Zaproponował na swe miejsce profesora chemii Ignacego Mościckiego, który został 

prezydentem 1 czerwca 1926 r.   

 Formalnym wyrazem zmiany sytuacji politycznej w II Rzeczypospolitej było 

uchwalenie przez sejm większością głosów: 246 do 95 noweli konstytucyjnej 2 sierpnia 1926 

r., która dawała liczne uprawnienia prezydentowi, między innymi upoważniała prezydenta do 

wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. Był to trzeci istotny akt prawny na drodze do 

normalizacji procesów stabilizacyjnych. Początkowo wszystkie partie popierały zamach, 

stopniowo jednak, parlament był odsuwany od wpływu na rządy. W wyborach do sejmu 4 

marca 1928 r. 55 % mandatów zdobyły partie, które popierały zamach majowy. Przeciwnicy, 

a głównie ugrupowania prokomunistyczne manifestowały swe niezadowolenie. Gdy 27 marca 

1928 r. Piłsudski otwierał obrady komuniści głośno krzyczeli „ Precz z faszystowskim rządem 

Piłsudskiego”. Rządy silnej ręki potrwały jednak aż do II wojny światowej. 

 Czwartym ważnym aktem prawnym była Konstytucja kwietniowa, opracowana przez 

Józefa Piłsudskiego. 23 kwietnia 1935 r. prezydent Mościcki podpisał treść ustawy 

konstytucyjnej, która następnie weszła w życie. Dawała ona prezydentowi liczne uprawnienia. 

Prezydent skupiał w swym ręku „jednolitą i niepodzielną władzę państwową”. Mógł 

mianować szefa rządu, jego członków, odwoływać i rozwiązywać sejm i senat, był 

zwierzchnikiem sił zbrojnych, stanowił o wojnie i pokoju, ratyfikował umowy 

międzynarodowe. Konstytucja kwietniowa dokonała przebudowy ustroju państwa  

z demokratycznego na autorytarny241. W art. 2 Konstytucji kwietniowej o treści, „na czele 

państwa stoi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej” jest podkreślona doniosła rola prezydenta, 

natomiast art. 3 Konstytucji precyzuje, iż organami państwa są: Rząd, Sejm, Senat, Siły 

Zbrojne, Sądy, Kontrola Państwowa. Swobody obywatelskie ujęte zostały w sposób bardziej 

ogólny w stosunku do regulacji zawartych w Konstytucji marcowej, brak było też zapisu, że 

władza zwierzchnia należy do narodu. W inny sposób zostały ujęte zasadnicze prawa. Art. 1 

podkreślał, że „ Państwo polskie jest wspólnym dobrem dla wszystkich obywateli”, a w art. 4 

czytamy, że w ramach państwa kształtuje się życie społeczeństwa, a państwo zapewnia mu 

 

241 Ibidem, s. 72 – 73. 
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swobodny rozwój. Państwo powoła samorząd terytorialny i gospodarczy do udziału  

w wykonaniu zadań życia zbiorowego. Art. 73 precyzuje, że dla celów administracji ogólnej 

państwo będzie podzielone na obszary administracyjne: województwa, powiaty i gminy 

miejskie i gminy wiejskie, a art. 75 precyzował, że nadzór nad działalnością samorządu 

sprawuje rząd przez organa lub przez organa samorządu wyższego stopnia. Art. 5 akcentował, 

że państwo zapewnia obywatelom możność rozwoju ich wartości osobistych, wolność 

sumienia, słowa i zrzeszeń, natomiast art. 8 precyzował, że praca jest podstawą rozwoju  

i potęgi Rzeczypospolitej, a państwo roztacza opiekę nad pracą i sprawuje nadzór nad jej 

warunkami242. 

Do polskiej sceny politycznej całego okresu międzywojennego jest niezwykle trudno 

zastosować typowy podział na prawicę, lewicę i centrum. Przyczyną takiego stanu rzeczy 

było wcześniejsze funkcjonowanie partii politycznych w ramach trzech państw zaborczych, 

co miało wpływ na ich różnice ideowe i programowe oraz stosunki między nimi. Widoczna 

była wzajemna niechęć rysująca się między piłsudczykami i narodowymi demokratami. 

Piłsudczycy podejmowali próby łączenia w swych szeregach partie o bardzo zróżnicowanych 

hasłach programowych, a nawet te, które istniały wśród mniejszości narodowych. Zupełnie 

inna była postawa komunistów, którzy zwalczali zasady demokratyczne stojąc na stanowisku 

konieczności wprowadzenia systemu rządów totalitarnych w Polsce, na wzór bolszewicki. 

Prawica, zdominowana była przez narodową demokrację. W styczniu 1919 r. dokonała 

ona połączenia stronnictw działających w trzech zaborach pod patronatem tajnej Ligi 

Narodowej w jeden organ zwany Związkiem Ludowo – Narodowym. Wśród 

najaktywniejszych działaczy narodowych tamtego okresu znaleźli się: Roman Dmowski, jako 

największy autorytet, Stanisław Grabski, Marian Seyda, Stanisław Głąbiński, Stanisław 

Stroński. Narodowcy mieli największe uznanie wśród drobnomieszczaństwa polskiego, 

rzemieślników, kupców, znacznej części inteligencji i studentów, a także niektórych 

środowisk wiejskich. 

Centrum reprezentowane było przez PSL „Piast”, którym sterował Wincenty Witos 

oraz kilka nielicznych ugrupowań chrześcijańsko-demokratycznych, takich jak: Narodowa 

Partia Robotnicza oraz Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji. Do czołowych 

działaczy w „Piaście” należeli: Maciej Rataj, Władysław Kiernik i Jan Dąbski. Stronnictwo 

 

242 Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. Dz. U.,1935 r., nr 30, poz. 227, www.prawo.sejm.gov.pl  

[dostęp 18.07.2018].  

http://www.prawo.sejm.gov.pl/
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reprezentowane przez zamożniejszych chłopów, o silnym wpływie na ziemiach należących  

wcześniej do zaboru austriackiego przyjęło za główny cel przeprowadzenie gruntownej 

reformy rolnej. Głównym politykiem polskiej chadecji, która cieszyła się szerokim poparciem 

zwłaszcza  w zachodniej części kraju był Wojciech Korfanty. 

Lewica reprezentowana była głównie przez Polską Partię Socjalistyczną i powołane w 

1915 roku - PSL – „Wyzwolenie”, które było drugim stronnictwem chłopskim. PPS powstała 

w wyniku połączenia partii socjalistycznych z trzech zaborów wiosną 1919 roku. Działała 

bardzo aktywnie w środowisku miejskim i przemysłowym, wśród większych rzesz 

robotników i inteligencji, miała znaczny wpływ na ruch zawodowy. Do najbardziej 

wpływowych osób należeli: Ignacy Daszyński, Kazimierz Pużak, Mieczysław Niedziałkowski 

- redaktor czasopisma PPS – „Robotnik”, Jędrzej Moraczewski, Herman Lieberman, Zygmunt 

Żuławski. PSL – „Wyzwolenie” miało duże poparcie głównie na ziemiach dawnego zaboru 

rosyjskiego wśród ubogich rolników, robotników, służących, parobków. 

Niewielki wpływ na system przemian w Polsce, choć znaczny w wielu innych krajach 

po I wojnie światowej wywarła partia komunistyczna istniejąca obok partii 

socjaldemokratycznych i centrowych. Jak podkreśla Hubert Izdebski partie komunistyczne  

w innych krajach powstawały po I wojnie światowej na ogół poprzez wydzielenie się  

z socjaldemokracji. W Polsce Komunistyczna Partia Robotnicza, nazywana Komunistyczną 

Partią Polski powstała z połączenia jednej z dwóch działających od lat 90. partii robotniczych 

Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy z partią powstałą w wyniku rozbicia drugiej 

partii Polską Partią Socjalistyczną – Lewica. W Polsce partia ta nie odegrała odczuwalnego 

wpływu z różnych powodów. Po pierwsze podstawową przyczyną było zbojkotowanie przez 

nią wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1919 r. Ponadto jej członkowie nie doceniali 

czynnika narodowego w świadomości społeczeństwa, a także dodatkową przyczyną były 

represje jakie stosowano względem niej tuż po jej utworzeniu243. 

Piłsudczycy przez długi czas nie tworzyli żadnego ugrupowania politycznego, lecz 

działali aktywnie w różnych partiach na rzecz Polski, głównie w PPS, PSL, NPR, wykazując 

troskę o kształt państwa polskiego, postęp w dziedzinie gospodarki, kultury i oświaty.  

Wdaje się że istotną kwestią mogącą mieć wpływ na bezpieczeństwo kraju był 

stosunek partii do rodzącego się po wojnie samorządu terytorialnego. Jego kształt, rola  

 

243 H. Izdebski, Historia administracji…, s. 178. 
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i znaczenie jako istotnego elementu ustrojowego państwa były ważnym elementem walki 

politycznej między stronnictwami. Większość stronnictw politycznych popierała istnienie 

samorządu terytorialnego, jako niezbędnego elementu ustrojowego państwa 

demokratycznego. Spory między partiami dotyczyły relacji samorząd – państwo, a zwłaszcza 

kwestii nadzoru i kontroli oraz demokratycznego charakteru prawa wyborczego. Partie 

dostrzegały potrzebę decentralizacji, uważały samorząd, zwłaszcza ze względu na jego 

funkcje uchwałodawcze za naturalną formę administracji terenowej. 

Jeśli chodzi o lewicę, to na uwagę zasługiwała głównie PPS, która mocno popierała 

ideę samorządności, a jej działacze jak Adam Próchnik lub Władysław Uziębło uważali 

samorząd terytorialny za filar państwa demokratycznego.  W dokumencie programowym PPS 

zapisano między innymi, że PPS opowiada się za szerokim samorządem lokalnym, 

wybieranym w wyborach powszechnych, z udziałem kobiet i mężczyzn, równych, tajnych, 

bezpośrednich i proporcjonalnych.  

Stronnictwa chłopskie, takie jak PSL „Wyzwolenie”, PSL „Piast”, oraz „Stronnictwo 

Chłopskie” popierały idee samorządności i pragnęły mieć swych licznych przedstawicieli  

w samorządach, poprzez które wzrośnie ich wpływ na rządy w państwie, bowiem chłopi 

pragnęli być gospodarzami kraju. 

Stronnictwa prawicowe, endecy mocno akcentowali, konieczność zachowania 

przewagi przedstawicieli etnicznie polskich w jednostkach samorządu terytorialnego, pragnęli 

bronić nade wszystko interesów wszystkich rdzennych Polaków, rzemieślników, kupców, 

kadry urzędniczej i administracyjnej. 

Sanacja sprawująca władzę po zamachu majowym miała bardzo dobrze opracowany 

program w kwestii ustroju samorządu lokalnego, czemu dano wyraz w ustawie scaleniowej. 

Sanacja opierała się na teorii naturalistyczno - państwowej jako najbardziej optymalnej  

w realiach Polski. Twierdzono, że w Polsce, przy niedostatecznym jeszcze „wyrobieniu” 

państwowym i przy szczupłości finansów Państwo nie może wyrzec się wpływu na bieg 

administracji samorządowej. Rząd centralny stojący na straży interesów państwa i obywateli, 

jak obronność, skarb i polityka zagraniczna, musi mieć zapewnioną możliwość ingerowania  

i koordynowania działaniami władz lokalnych oraz możliwość nadzoru nad  
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samorządnością244.  

Po przewrocie majowym wzrosła rola zwolenników Józefa Piłsudskiego. Rozpoczął 

się okres rządów sanacji trwający od 1926 do 1939 r. Pierwszym prezydentem po 1926 r. 

został Ignacy Mościcki popierający inicjatywy Piłsudskiego. Początkowo większość partii 

politycznych popierała Piłsudskiego i hasła uzdrowienia życia politycznego i rozwoju 

gospodarczego zapowiadane przez obóz sanacji. Przejawem tej postawy była akceptacja 

noweli sierpniowej z 2 sierpnia 1926 r., wzmacniającej władzę wykonawczą kosztem władzy 

ustawodawczej, noweli nadającej prezydentowi prawo weta i rozwiązywania parlamentu. 

Każda z partii politycznych zabiegała o przychylność marszałka w nadziei, że pozyska go  

w swych szeregach. Tymczasem Józef Piłsudski nie zamierzał wiązać się z żadną partią 

polityczną. 

Po wygaśnięciu pierwszej kadencji sejmu, jesienią 1927 r. przed wyborami, 

rozpisanymi na marzec 1928 r., sanacja wycofała swych głównych przedstawicieli ze 

stronnictw sejmowych i z inicjatywy Piłsudskiego utworzyła Bezpartyjny Blok Współpracy  

z Rządem – BBWR, w którym reprezentowane były różne nurty. Najaktywniejsi w obozie 

sanacyjnym byli: Walery Sławek – prezes BBWR, Kazimierz Świtalski, Aleksander Prystor, 

Józef Beck, Janusz Jędrzejewicz, Ignacy Matuszewski. Do BBWR zaczęły przystępować 

różne organizacje polityczne, reprezentujące: inteligencję, konserwatystów, zamożne 

ziemiaństwo, chłopstwo, przedstawicieli kół przemysłowych, księży, przedsiębiorców  

i robotników. Siłą przyciągającą i jednoczącą była idea solidaryzmu społecznego budowana 

wokół autorytetu marszałka Piłsudskiego. Poparcie społeczne dla BBWR, wiązało się  

z osłabieniem roli innych partii, które wtedy przyjęły wrogą postawę wobec sanacji. 

W wyborach 4 marca 1928 r., wzięło udział 78,3 % uprawnionych, a BBWR stał się 

największą frakcją parlamentarną. Zyskał jednak tylko 27,6 % poparcia, a w Senacie 42 

mandaty, co oznaczało, że nie mógł kontrolować procesów legislacyjnych. Endecja, czyli 

Związek Ludowo-Narodowy zdobyła 8% mandatów, PSL – „Piast” 5 %, chadecja 4 %, NPR 

– 3 %. Najsilniejsza partia lewicy: PPS – zyskała 14 %, PSL „Wyzwolenie” – 9 %, 

Stronnictwo Chłopskie - 6 %, komuniści – 1,5 %. Ogółem: prawica dysponowała 8 % - 

 

244 Samorząd terytorialny II RP…, s. 15 – 18. 
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poparciem, centrum – 11 %, a lewica - 18 % poparciem. Partie, które poparły zamach majowy 

zdobyły 55 % mandatów, jednak podczas wyborów były już w opozycji do rządu245. 

Już w pierwszej fazie rządów sanacji niejednokrotnie dochodziło do sytuacji 

konfliktowych między opozycją a koalicją, mimo to marszałek nie zrezygnował  

z centralizowania władzy państwowej, umacniania uprawnień prezydenta, wzmacniania roli 

rządu i ograniczania uprawnień parlamentu. Po roku 1929 rozpoczął się okres rządu 

pułkowników, polityków oddanych Piłsudskiemu. 14 kwietnia 1929 r. utworzono nowy rząd, 

pułkownika Kazimierza Świtalskiego, wiernego marszałkowi Piłsudskiemu i rozumiejącego 

konieczność normalizacji relacji międzypartyjnych. W obliczu anarchii rozpoczęto walkę  

z opozycją poprzez ograniczanie swobód obywatelskich, usuwanie posłów z sejmu za krytykę 

działań rządowych. Wówczas doszło do zjednoczenia partii lewicowych i centrowych na 

rzecz walki z sanacją. Ukształtował się blok opozycyjny wobec rządu, złożony z sześciu partii 

politycznych, który zyskał nazwę <<Centrolew>>. W skład Centrolewu weszły: partie 

lewicy: PPS, PSL – „Wyzwolenie”, Stronnictwo Chłopskie oraz partie centrowe: PSL – 

„Piast”, Narodowa Partia Robotnicza i Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji. 

Sojusz partii opozycyjnych „Centrolew” dążył do obalenia dyktatury Piłsudskiego. 

Organizowano więc wiece, marsze protestacyjne, manifestacje. W 1930 r. uchwalono wotum 

nieufności do rządu. W odpowiedzi na ten postulat prezydent Mościcki rozwiązał parlament  

i zapowiedział nowe wybory. Premierem został wówczas Józef Piłsudski. Po rozwiązaniu 

parlamentu działacze Centrolewu utracili immunitety, zostali aresztowani i osadzeni  

w twierdzy w Brześciu nad Bugiem. W wyborach brzeskich 16 listopada 1930 r., w których 

udział wzięło aż 74,8 % uprawnionych do głosowania BBWR uzyskał większą ilość głosów - 

55,6 %, Stronnictwo Narodowe – 14 %, stronnictwa centrum (chadecja, NPR, PSL „Piast” ) – 

9 %, lewica (Stronnictwo Chłopskie, PSL „Wyzwolenie”, i PPS) – 13 %, komuniści – 1 %, a 

mniejszości narodowe - 7,4 %. W senacie BBWR uzyskał 67,6 % głosów. Centrum i lewica 

poniosły porażkę, a wzmocnieniu uległa endecja. 

 Uchwalenie konstytucji sygnowanej uprzednio przez Piłsudskiego, a podpisanej przez 

prezydenta Mościckiego 23 kwietnia 1935 r., potem zgon Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 r. 

spowodowały tylko chwilową stabilizację. Po wyborach 8 września 1935 r., zakończonych 

klęską sanacji, premier Sławek pragnął dać więcej swobody wszystkim partiom, więc już  

w październiku 1935 r. rozwiązał BBWR, co wykorzystał Generalny Inspektor Sił Zbrojnych 

 

245 W. Roszkowski, Historia Polski…, s. 57 – 63. 
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Edward Rydz – Śmigły, z inicjatywy którego powstała nowa partia o nazwie Obóz 

Zjednoczenia Narodowego (OZN), nazywana potocznie OZONEM. Jej zasadniczym celem 

było skupienie obywateli wokół marszałka Rydza - Śmigłego i obrona państwa i wodza,  

a także rozprawienie się z centrolewicą. Stwierdzał także potrzebę rozwiązania kwestii 

przeludnienia wsi, industrializacji, upowszechnienia oświaty, zgodnego współżycia różnych 

narodowości, dążenia do samoobrony kulturalnej Polaków246. 

Deklaracja OZN została krytycznie przyjęta przez partie opozycyjne. Ponownie 

zawrzało na lewicy, ale także na prawicy i w centrum. Gdy w sierpniu 1937 r. Ignacy 

Paderewski wskazał na niebezpieczeństwo dla Polski ze strony dwu sąsiadujących z Polską 

totalitaryzmów nadchodzących z Niemiec hitlerowskich i Rosji komunistycznej, napięcie 

stopniowo ustępowało. Nie tylko sytuacja ekspansywna Niemiec, wkroczenie do Austrii  

w marcu 1938 r., frontalny atak na Czechosłowację, ale także czystki w ZSRR, likwidacja 

partii komunistycznej i wymordowanie jej głównych funkcjonariuszy (w latach: 1938 – 1939) 

potęgowało poczucie zagrożenia. Obóz rządzący wówczas wykonał nawet gesty pojednawcze 

wobec niektórych środowisk opozycyjnych. Wybory do Sejmu 6 listopada 1938 r. przyniosły 

sanacji znaczny sukces (jednak PPS, SL, SN zbojkotowały wybory), natomiast wybory 

lokalne w początku 1939 r. były bardziej reprezentatywne. Obóz Zjednoczenia Narodowego 

uzyskał wówczas 57 % miejsc w radach. Z punktu widzenia narodowościowego Polacy 

uzyskali 76 % mandatów do rad. Niestety już był za późno. Polska scena polityczna zbyt 

późno zrozumiała żądania Adolfa Hitlera z 1938 r. o przyłączeniu Gdańska do Rzeszy i o jego 

zamierzeniach dalekosiężnych. W marcu 1939 r. wydał on rozkaz przygotowania planu ataku 

na Polskę, a 28 kwietnia w Reichstagu wymówił polsko – niemiecki układ o nieagresji z 1934 

roku. Polacy nie mieli złudzeń, że Hitler zaatakuje, nie wiedzieli jednak kiedy. Starano się żyć 

realizując w normalnym tempie sprawy bieżące.    

2.4. Działalność administracji centralnej i terenowej 

Choć nie wszystkie państwa sąsiadujące z Polską, okazywały akceptację dla nowych 

granic kraju, o czym dyskutowano w kręgach elit politycznych, to naród polski dumny był  

z dość obszernego terytorium i wywalczonych granic. Ogólna długość granicy polskiej do 

1922 roku wynosiła ostatecznie 5529 km (przed przyłączeniem Zaolzia). Z Niemcami – na 

Zachodzie i Prusach Wschodnich wynosiła łącznie 753 km, z Rosją – 1412 km,  

z Czechosłowacją - 984 km, z Litwą i z Łotwą 753 km, z Rumunią – 347 km, i z Morzem 

 

246 Ibidem, s. 76. 
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Bałtyckim – 140 km247. Obszar państwa obejmował 388,6 tys. km2, co oznaczało 3,4 % 

powierzchni kontynentu europejskiego i szóste miejsce w Europie po ZSRR, Francji, 

Niemcach, Hiszpanii i Szwecji. Polskę zamieszkiwało, według spisu z 1921 r. 27, 177 mln 

ludności, co oznaczało także szóste miejsce w Europie, z czego znaczną grupę stanowiły 

mniejszości narodowe.  

Polacy w czasie dwudziestolecia międzywojennego zamieszkiwali także na terenach 

innych państw. Liczbę Polaków mieszkających poza granicami szacowano na 8 mln, przy 

czym około 2 mln wyemigrowało w czasie II Rzeczypospolitej. Mieszkali głównie w Stanach 

Zjednoczonych (około 4 mln), Niemczech (1,3 mln), w ZSRR (około 1 mln), we Francji 

(około 600 tys.). Mniejsze skupiska znajdowały się w Czechosłowacji, głównie na Zaolziu 

oraz na Litwie. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 70 osób na km2, przy czym  

w województwach południowych była większa i sięgała nawet 98 osób na km2,  

a w województwach wschodnich stosunkowo mniejsza i wynosiła około 34 osoby na km2. 

Należy podkreślić stosunkowo wysoką dynamikę przyrostu naturalnego. O ile w 1926 r. 

liczba ludności Polski wynosiła około 30 mln osób, to w roku 1939  wzrosła do 35,1  mln. 

Około 75 % ludności mieszkała na wsi, pozostali w ponad 600 miastach. Najwięcej, ponad 

milion w Warszawie. Tylko sześć miast liczyło niewiele ponad 100 tys. mieszkańców: 

Warszawa – 937 tys., Łódź – 452 tys., Lwów – 219 tys., Kraków – 184 tys., Poznań 169 tys., 

Wilno – 129 tys.  Chłopi stanowili około 55 % ogółu mieszkańców Polski, robotnicy 27,5 %, 

drobnomieszczaństwo 11 %, inteligencja i drobne zawody około 5,5 %, przedsiębiorcy 1 %, 

ziemianie – niecałe 0,5 %248. 

Zgodnie z danymi zawartymi w materiałach Komisji dla Usprawnienia Administracji 

Publicznej249 przy Prezesie Rady Ministrów, podział kraju na województwa został 

zapoczątkowany ustawą z dnia 1 sierpnia 1919 r.250. Zostały wówczas wyłonione dwa 

województwa: poznańskie i pomorskie. Wkrótce potem, ustawą z dnia 2 sierpnia 1919 r.251, 

utworzono województwa: białostockie, kieleckie, lubelskie, łódzkie, warszawskie oraz miasto 

stołeczne Warszawę. Na mocy ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. utworzono województwo 

 

247 M. Chmaj, W. Sokół, J. Wrona, Historia…, s. 258. 
248 Z. Gazda, Historia gospodarcza, Tom II, Kielce 2000, s. 76 – 77. 
249 J. Molenda, Podział terytorialny kraju. Podstawowe problemy, w: Samorząd terytorialny i rozwój lokalny pod 

red. A. Piekary i Z. Niewiadomskiego, Warszawa 1992, s. 20. 
250 Dziennik Praw Nr 64, poz. 385. 
251 Dziennik Praw Nr 65, poz. 395. 
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śląskie252, z przyłączonej do Polski części Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego. Ustawą  

z dnia 3 grudnia 1920 r.253 utworzono województwa na terenach byłego zaboru austriackiego, 

a więc: krakowskie, lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Ustawą z dnia 4 lutego 1921 

r.254 utworzono województwa: nowogrodzkie, poleskie i wołyńskie, natomiast województwo 

wileńskie zostało utworzone ustawą z dnia 22 grudnia 1925 r.255. Ustawą z 23 marca 1933 

r.256 o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego został ostatecznie ukształtowany 

podział terytorialny Polski, obejmujący układ wojewódzki, powiatowy, miejski, gminny  

i gromadzki257. Mapę administracyjną Polski z okresu II Rzeczypospolitej z podziałem na 

województwa przedstawia rysunek. 1. 

 

252 Ustawa konstytucyjna z dnia 15 lipca 1920 r. zatwierdzająca statut organiczny Województwa Śląskiego (Dz. 

U. Nr 73, poz.497). 
253 Dz. U. Nr 117, poz. 768. 
254 Dz. U. Nr 16, poz. 93. 
255Ustawa z dnia 22 grudnia 1925 roku w sprawie utworzenia województwa wileńskiego ( Dz. U. 1926, Nr 6, 

poz. 29). 
256 Dz. U. z 1933 roku , Nr 35, poz. 294. 
257 J. Molenda, Podział terytorialny…, s. 206. 
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Rysunek 1. Mapa administracyjna II Rzeczypospolitej Polskiej w nowych granicach. 

 Podział na województwa i powiaty. 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Polski_(1918%E2%80%931939)#/media/File:II_RP_adm.png 

Internet; dostęp 4.04.2018. 

Polska została podzielona na 16 województw. Ta liczba województw utrzymała się aż 

do roku 1939. W roku 1939 w Polsce było 16 województw i miasto stołeczne Warszawa, 264 

powiaty, 611 miast – gmin miejskich, 3195 gmin wiejskich oraz 40 533 gromad258. Do 

centralnych należały: miasto stołeczne Warszawa, województwo warszawskie, łódzkie, 

lubelskie, kieleckie i białostockie, do zachodnich: poznańskie, pomorskie i śląskie, do 

wschodnich: wileńskie, nowogrodzkie, poleskie i wołyńskie, do południowych: krakowskie, 

lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Poszczególne województwa miały zróżnicowaną 

powierzchnię, różną ilość mieszkańców i zróżnicowaną liczbę powiatów 259. 

 

258 Ibidem, s. 206. 
259 A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa…, s. 190. 
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Rysunek 2. Mapa administracyjna II Rzeczypospolitej Polskiej. Podział na województwa.  

Źródło:  http://www.bliskopolski.pl/pliki/mapa-wojewodztw-ii-rp.jpg, [dostęp 4.04.2018 r.] 

Pod koniec II Rzeczypospolitej, w 1939 roku stan ten nieco zmienił się, bowiem 

niektóre województwa utraciły część swych terytoriów na rzecz innych.260.  

Najbardziej rozwinięta cywilizacyjne była część zachodnia Polski,  

a najbardziej opóźniona w rozwoju część wschodnia, czyli Kresy Wschodnie i Polesie.  

W tych województwach, a także południowych odnotowano także stosunkowo wysoki 

odsetek analfabetów sięgający aż 80 % osób. Najczęściej dotyczyło to ubogiej ludności 

wiejskiej, utrzymującej się z niewielkich, karłowatych gospodarstw rolnych.  

Po odzyskaniu niepodległości przystąpiono do ujednolicenia ustroju państwa. 

Stopniowo likwidowano odziedziczone po trzech rozbiorach zróżnicowanie ustrojowe, 

 

260 J. Molenda, Podział terytorialny…, s. 206. 

http://www.bliskopolski.pl/pliki/mapa-wojewodztw-ii-rp.jpg
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tworząc jednolite warunki w całym kraju do rozwoju samorządności lokalnej. Proces ten 

okazał się trudniejszy niż zakładano, bowiem ten długi okres czasu zmienił obszar kraju pod 

względem ustrojowo - administracyjnym, gospodarczym i kulturowym. Jak podkreśla Jacek 

Przygodzki w czasie odzyskania niepodległości na terytorium RP istniało aż dziewięć różnych 

systemów ustawodawstwa administracyjnego.  W zaborze austriackim główne różnice 

dotyczyły sytuacji prawnej organów administracji rządowej w byłej Galicji i Księstwie 

Cieszyńskim. Na terenach zaboru rosyjskiego różnice występowały w kompetencjach 

organów administracyjnych Królestwa Polskiego oraz ziem zachodniej Białorusi i Ukrainy, 

które należały do państwa rosyjskiego, jedynie na ziemiach zaboru pruskiego występował 

jednolity system administracyjny261. Sprawą palącą było utworzenie najpierw tymczasowej 

organizacji administracji, a następnie podjęcie prac nad zunifikowaniem systemu 

administracyjnego. Rozważano różne projekty, według których można było tworzyć struktury 

samorządu terytorialnego. Problematykę tę podejmowali przedstawiciele różnych opcji 

politycznych, a także przedstawiciele środowisk naukowych i ośrodków akademickich, 

zajmujący się ustrojem państwa i konstruowaniem aktów prawnych. 

Zdaniem Huberta Izdebskiego i Michała Kuleszy, system administracji II 

Rzeczypospolitej został wypracowany szybko, bo w dużej mierze już w ciągu kilku lat 

niepodległości,  był jednak zlepkiem przypadkowych zapożyczeń z różnych dawnych 

systemów. Był to jednak system oryginalny zapewniający należyte wywiązywanie się przez 

państwo z większości zadań. Umożliwił szybką unifikację gospodarczą państwa, które 

wcześniej funkcjonowało w odrębnych strukturach terytorialnych, a potem stanowiło 

instrument budowy nowoczesnej gospodarki rynkowej. Nie był to system wolny od wad, II 

Rzeczypospolita była krajem wielonarodowościowym, gdzie wskazana byłaby autonomia 

federalistyczna dla poszczególnych mniejszości, przyjęto jednak zasadę unitaryzmu. II 

Rzeczypospolita przeszła ewolucję od demokracji do autokratyzmu, który stanowił 

ograniczenie demokracji. Podstawowe znaczenie miała tu zasada tymczasowości urządzeń 

administracyjnych. Cechy tymczasowości wykazywała organizacja rządu i administracji 

centralnej, wynikająca z dekretu Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918 r. O tymczasowej 

organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim262. Ta tymczasowość przetrwała do 1939 

r. Miała ona także korzystne konsekwencje, bo zmuszała do poszukiwania wciąż nowych 

 

261 J. Przygodzki, Prace nad podziałem terytorialnym Rzeczypospolitej do przewrotu majowego w 1926 roku, 

„Acta Universitatis Wratislavientis” Nr 3063, Wrocław 2008, s. 283. 
262 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, wyd. I, Warszawa 1998, s. 70. 
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rozwiązań. Kluczową rolę pełniła Rada Ministrów, stanowiąca organ kolegialny ministrów 

pod przewodnictwem prezesa, mianowanych przez prezydenta. Do jej głównych zadań , jako 

centralnego organu administracji publicznej należało uzgadnianie działalności 

poszczególnych ministerstw. Organem wewnętrznym premiera i ministrów było Prezydium 

Rady Ministrów. Ministrowie resortów gospodarczych tworzyli Komitet Ekonomiczny Rady 

Ministrów. W ciągu pierwszych lat powojennych było 16 resortów, potem ulegały redukcji. 

W roku 1926 określono zasady organizacji ministerstw, dzieląc je na departamenty kierowane 

przez dyrektorów, a te na wydziały . Funkcjonowały także inne urzędy centralne, takie jak: 

Główny Urząd Pracy, Główny Urząd Statystyczny i inne263. Organy terenowe administracji 

ogólnej zostały usytuowane w powiecie i województwie. Na czele administracji 

wojewódzkiej (drugiej instancji) stał wojewoda, mianowany przez prezydenta na wniosek 

Rady Ministrów, zgłoszony przez ministra spraw wewnętrznych. Na czele administracji 

pierwszej instancji stał starosta, mianowany przez ministra spraw wewnętrznych. 

2.5. Samorząd terytorialny 

Wkrótce po odzyskaniu niepodległości zaczęto stopniowo wprowadzać trójstopniowy 

podział terytorialny uwzględniając województwa, powiaty i gminy (miejskie i wiejskie) 

wzorując się na modelu byłego Królestwa Kongresowego. Organami uprawnionymi do 

przeprowadzania zmian były: Polska Komisja Likwidacyjna, Komisariat Naczelnej Władzy 

Ludowej, Minister byłej Dzielnicy Pruskiej, Komisarz Generalny Ziem Wschodnich.  

Rady gminne. Nowe regulacje prawne znalazły się w dekretach pierwszych rządów II 

Rzeczypospolitej i Naczelnika Państwa. Jednym z pierwszych dokumentów tej rangi był 

dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze 

dawnego Królestwa Kongresowego z dnia 27 listopada 1918 r.264. Na mocy tego dekretu 

zostały utworzone rady gminne, składające się z wójta i 12 członków wybieranych w tajnym 

głosowaniu, przez zgromadzenie gminne. Do podstawowych zadań rady gminy należało 

opracowanie wniosków do rozpatrzenia na zgromadzeniu gminnym, opracowanie budżetu do 

zatwierdzenia przez radę, czuwanie nad wykonaniem uchwał zgromadzenia, gospodarowanie 

nieruchomościami i finansami gminy, kontrola działalności wójta, nadzór nad instytucjami 

gminnymi265. Postanowienia dekretu, dotyczące samorządu gminy miejskiej zostały 

przedstawione w dekrecie z dnia 13 grudnia 1918 r. o wyborach do rad miejskich oraz 

 

263 J. Kornaś, Administracja publiczna w Polsce, w: Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera, s. 121-122. 
264 Dz. P. P. P., Nr 18, poz. 48. 
265 R. Stawicki, Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej. Zarys prawno-historyczny, Warszawa 2015, s. 9. 
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dekrecie Naczelnika Państwa z dnia 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim266. Akt ten 

ustanawiał instytucje samorządu miejskiego, precyzował organizację, sposób powoływania, 

kompetencje i zadania organów gminy miejskiej, czyli rady miejskiej oraz magistratu, 

złożonego z burmistrza, jego zastępcy i ławników267. Zgodnie z tymi regulacjami rady 

miejskie miały charakter uchwałodawczy oraz kontrolny, a magistraty wykonawczy268. Organ 

uchwałodawczy i kontrolny gminy miejskiej, czyli rada miejska, wybierana była na trzyletnią 

kadencje, a organem upoważnionym do wykonywania uchwał był magistrat. W skład 

magistratu wchodził burmistrz (w miastach wydzielonych z powiatu - prezydent), i jego 

zastępcy oraz ławnicy269. Samorząd miejski posiadał osobowość publiczno-prawną, 

wykonywał zadania własne i poruczone, w ramach zadań własnych, odpowiedzialny był za 

zarządzanie majątkiem oraz jego przychodami i wydatkami, za sprawy związane  

z inwestycjami komunalnymi, rozwoju handlu, oświaty, szkolnictwa, ochrony zdrowia, 

zakładów pożytku publicznego dla ubogich. Nadzór nad tym szczeblem należał do instytucji 

rządowych. Za uchybienia zarząd mógł być odwołany, możliwe było rozwiązanie rady 

miejskiej, pozbawienie urzędu ławnika, burmistrza lub prezydenta i unieważnienie aktów 

prawa miejscowego. 

Samorząd powiatowy na obszarze byłego Królestwa Polskiego tworzono od podstaw, 

wstępnie na mocy regulacji prawnych określonych w dekrecie z 5 grudnia 1918 r.  

o tymczasowej ordynacji wyborczej do sejmików powiatowych oraz dekrecie Naczelnika 

Państwa z dnia 4 lutego 1919 r. o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów Polski 

byłego zaboru rosyjskiego (gdzie wcześniej nie było powiatów). Uwzględniono dwa rodzaje 

powiatów: powiat miejski, zwany grodzkim, stanowiły go miasta wydzielone powyżej 25 

tysięcy mieszkańców oraz powiat ziemski, w skład którego wchodziły gminy wiejskie  

i miasta niewydzielone. Powiaty podobnie jak gminy tworzyły samodzielną jednostkę 

terytorialną i posiadały osobowość prawną. Dekret ustanawiał także organy powiatu, którymi 

były: sejmik powiatowy jako organ uchwałodawczy i kontrolujący, wydział powiatowy, 

posiadający funkcje wykonawcze i zarządzające oraz komisarz powiatowy. Przewodniczącym 

sejmiku był komisarz powiatowy, który kierował pracami wydziału powiatowego270. Wyżej 

wymienione przepisy prawne wprowadzano stopniowo na tereny województw kresowych. Do 

 

266 Dz. P. P. P., Nr 13, poz. 140. 
267 R. Stawicki, Samorząd terytorialny…, s. 9. 
268 W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007, s. 342. 
269 Ibidem. 
270 W. Witkowski, Historia administracji…, s.10. 
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istotnych należało także rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 26 

września 1919 r. o samorządzie gminnym, ustanawiające organy samorządowe na terenach 

wschodnich ogarniętych działaniami wojennymi. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 28 sierpnia 1919 r. powołano powiatowe władze administracyjne. Na czele starostwa 

stał starosta powołany przez ministra spraw wewnętrznych, który swą władzę sprawował za 

pomocą urzędu powiatowego. Był odpowiedzialny za cały zarząd administracyjny oraz stan 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Zgodnie z art. 8 tejże ustawy starosta był 

odpowiedzialny także za funkcjonowanie organów policyjnych na terenie danego powiatu. 

Funkcje starosty uwzględnione były w dwu zasadniczych aktach prawnych, do 

których należały: dekret z dnia 5 grudnia 1918 r. o tymczasowej ordynacji wyborczej do 

sejmików powiatowych oraz dekret z 4 lutego 1919 r. o tymczasowej ordynacji powiatowej 

dla obszarów byłego zaboru rosyjskiego. Na mocy tych dwu aktów prawnych organami 

samorządów powiatowych został ustanowiony sejmik, który był organem uchwałodawczym  

i kontrolnym, a także wydział powiatowy i starosta271. Sejmik złożony był z 2 przedstawicieli 

z każdej gminy wiejskiej danego powiatu i od 2 do 5 przedstawicieli rad miejskich. Wydział 

powiatowy, a więc organ wykonawczy i zarządzający złożony był ze starosty, pełniącego rolę 

przewodniczącego sejmiku i wydziału powiatowego oraz 6 członków, kadencja wydziału 

trwała 3 lata. Jak podkreślono powyżej starostowie byli mianowani przez rząd, 

przewodniczyli sejmikowi powiatowemu, będącemu organem uchwałodawczym, a także 

kierowali pracami wydziału powiatowego, organu zarządzającego i wykonawczego, 

samorządu powiatowego. W latach 20. rozważano działania ujednolicające i harmonizujące 

funkcjonowanie samorządu terytorialnego we wszystkich regionach w kraju. Rozważano 

koncepcję rozdziału zadań na własne i zlecone. Do zadań własnych miały należeć sprawy 

dotyczące potrzeb mieszkańców, a więc gospodarki, komunalnej, ochrony zdrowia i opieki 

społecznej, troskę o budowę i utrzymanie na odpowiednim poziomie dróg, rozwoju  

i modernizacji rolnictwa, rozwoju handlu, kwestii oświatowych i kulturowych. W ramach 

zadań zleconych samorząd powiatowy miał realizować część zadań administracji państwowej, 

między innymi sprawować nadzór nad samorządem gmin wiejskich i miast niewydzielonych. 

Niektóre kwestie uwzględnione zostały w aktach prawnych z 1928 r., a mianowicie  

w rozporządzeniu prezydenta Rzeczypospolitej – „Organizacja i zakres działania 

administracji ogólnej”, oraz rozporządzeniu Rady Ministrów „Powiaty miejskie – status 

 

271 I. Ciosek, Województwo kieleckie…, s. 17 – 18. 
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starosty jako reprezentanta urzędu w powiecie, nadzorującego i kierującego pracami 

samorządu powiatowego”.  

Starostowie i wszystkie jednostki powiatowe byli kontrolowani przez inspekcje 

wojewódzkie powołane przez wojewodę, działające z jego upoważnienia i funkcjonujące  

w ramach przepisów prawnych. Funkcjonowanie inspekcji wojewódzkiej opierało się na 

okólniku Ministra Spraw Wewnętrznych z 1930 roku. W skład inspekcji wojewódzkiej 

wchodzili wysokiej rangi przedstawiciele, w tym: wicewojewoda, który kierował, 

koordynował i przewodniczył inspekcji, wojewódzcy inspektorzy starostw i związków 

komunalnych, naczelnicy wydziałów, inspektorzy i referenci.  

W rozporządzeniu Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 26 września 

1919 r. po raz pierwszy w II Rzeczypospolitej ustanowiono najniższy szczebel gromadę, którą 

mogła być oddzielna wieś, kolonia czy osada. Organami gminy były: zebranie gromadzkie  

i sołtys, wybierany spośród członków gromady272. Wydano ponadto istotne akty prawne,  

w formie rozporządzeń, mające zastosowanie na ziemiach wschodnich. Były to:  

• Rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z 25 czerwca 1919 r.  i 26 

czerwca 1919 r., wprowadzające struktury samorządowe gminy, oraz 

• Rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 27 czerwca 1919 r. 

dotyczące ustroju miast273. 

Pierwsze dwa województwa poznańskie i pomorskie z siedzibą w Toruniu utworzono 

na mocy ustawy z 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu w byłej Dzielnicy 

Pruskiej. Teren byłego Królestwa Polskiego, jak podkreślono powyżej, podzielono na mocy 

ustawy tymczasowej z 2 sierpnia 1919 r. na pięć województw: warszawskie, białostockie, 

kieleckie, lubelskie i łódzkie. Warszawa pozostała odrębną jednostką administracyjną. Cztery 

kolejne województwa: krakowskie, lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie utworzono na 

mocy ustawy o tymczasowej organizacji byłego zaboru austriackiego z 3 grudnia 1920 r. 

Ziemie Kresów Wschodnich podzielono na trzy województwa zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z 27 października 1920 r. Były to: nowogródzkie, poleskie oraz wołyńskie. 

W tych województwach przyjęto zasady obowiązujące w Królestwie Kongresowym. 

 

272 Samorząd terytorialny w II RP…, s. 10. 
273 R. Szwed, Samorządowa Rzeczpospolita, Częstochowa 2000, s. 11-12. 
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Do zadań własnych samorządu miejskiego należały sprawy związane z zarządzaniem 

majątkiem gminy, budową i eksploatacją urządzeń komunalnych, zarządzanie ośrodkami 

zdrowia i opieki społecznej, a także zarządzanie instytucjami oświatowymi i kulturalnymi. 

Natomiast do zadań zleconych zwanych poruczonymi, które zlecał rząd, należało 

prowadzenie akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, współudział w rekrutacji do wojska, 

podatki państwowe274. 

Ewolucja samorządu. Istotne znaczenie w tworzeniu władz centralnych i ewolucji 

samorządu terytorialnego w Polsce miała Konstytucja z dnia 17 marca 1921 r., zwana 

Konstytucją marcową. Złożona była ze 126 artykułów, ujętych w 7 rozdziałów 

merytorycznych:1. Rzeczpospolita, 2. Władza ustawodawcza, 3. Władza wykonawcza, 4. 

Sądownictwo, 5. Powszechne prawa i obowiązki obywatelskie, 6. Postanowienia ogólne, 7. 

Postanowienia przejściowe. 

Opracowując schemat Konstytucji marcowej wzorowano się na zasadach, które 

zostały potem uwzględnione we francuskiej ustawie zasadniczej z 1958 roku, zawierającej 

elementy typowej konstytucji republikańskiej. Źródłem władzy państwowej, zgodnie z art. 2 

Konstytucji jest naród, wpływający na prawodawstwo poprzez swych przedstawicieli, 

wybieranych w wyborach powszechnych. Konstytucja marcowa sytuowała władzę 

ustawodawczą najwyżej, wśród wszystkich organów władzy państwowej275. W art. 3 

ustalono, że „Rzeczypospolita Polska, opierając swój ustrój na zasadzie szerokiego 

samorządu terytorialnego przekaże przedstawicielstwom tego samorządu właściwy zakres 

ustawodawstwa…, który zostanie bliżej określony ustawami państwowymi”276. Ten zapis 

rodził nadzieje na narodziny procesu decentralizacyjnego i jego ewolucję. Natomiast  

w rozdziale III (Władza wykonawcza), art. 65 zadecydowano o podziale kraju na 

województwa, powiaty, gminy wiejskie i miejskie, które będą jednocześnie jednostkami 

samorządu terytorialnego.  

Konstytucja zastrzegała wyłączne prawo stanowienia ustaw obu izbom. Do organów 

ustawodawczych należały: Sejm, złożony z 444 posłów wybieranych w 5-przymiotnikowych 

wyborach na okres 5 lat i Senat, złożony z 111 senatorów wybieranych w 5 – 

przymiotnikowych wyborach na okres 5 lat. Organy wykonawcze, zgodnie z ustawą 

 

274 Cz. Brzoza, Z. L. Sowa, Historia Polski 1918 – 1945, Kraków 2006, s. 82 – 83. 
275 A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa…, s. 162. 
276 Samorząd terytorialny w II RP…, s. 10. 
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zasadniczą to: Prezydent, wybierany przez Zgromadzenie Narodowe (Sejm i Senat) na okres 7 

lat, Rada Ministrów, ustalająca główne kierunki działalności organów wykonawczych, 

odpowiedzialna przed Sejmem oraz Ministrowie poszczególnych resortów, mianowani przez 

prezydenta, odpowiedzialni parlamentarnie i konstytucyjnie. Prezydent, łącznie z ministrami, 

miał sprawować najwyższą władzę wykonawczą, choć pozycja tego urzędu nie miała być zbyt 

silna. Prezydent miał być jedynie czynnikiem nadrzędnym, koordynującym, ale w sprawach 

politycznych zależnym od ministrów, natomiast rzeczywistą władzę wykonawczą sprawował 

rząd, który realizował politykę wewnętrzną i zagraniczną oraz koordynował działalność 

administracyjną państwa277. Organy wymiaru sprawiedliwości, to: Sądy Powszechne 

(najwyższy, apelacyjne, okręgowe, grodzkie (od 1928 roku), Sądy Szczególne: wojskowe  

i pracy (od 1928 roku), Sądy w zakresie stosunków publiczno-prawnych: Najwyższy 

Trybunał Administracyjny, Trybunał Kompetencyjny i Trybunał Stanu278. 

W art. 67 podkreślono, że prawo stanowienia w sprawach dotyczących zakresu 

działania samorządu zostanie przekazane radom obieralnym. Nadzór nad funkcjonowaniem 

samorządów miejskich i gminnych powierzono organom wyższego stopnia, a opinię  

o legalności aktów prawnych powierzono sądom administracyjnym. Należy podkreślić, że nie 

wszystkie przepisy ustawy zasadniczej udało się wprowadzić w życie. Największe problemy 

powstały przy wprowadzaniu zasad na szczeblu wojewódzkim, gdzie przez dłuższy czas 

jeszcze obowiązywały przepisy będące pozostałością po okresie zaborów.  

Jednak ustawa zasadnicza z marca 1921 nie przekreślała różnic dzielnicowych 

ugruntowanych przez dziesiątki lat. Dostrzegano głębokie różnice społeczne, ekonomiczne, 

polityczne, religijne i narodowościowe, które utrudniały integrację społecznościom lokalnym. 

Jednak da się zauważyć w życiu miast i powiatów wzmożoną  wielopłaszczyznową 

aktywność. Powstawały gazety lokalne, stowarzyszenia kulturalne, społeczne i oświatowe, 

organizacje charytatywne. Samorządy lokalne wspierały związki kombatantów, akcje  

o znaczeniu patriotycznym, zbiórki na rzecz ubogich. Okres międzywojenny przyniósł  

w życiu lokalnych społeczeństw dużo korzystnych zmian ekonomicznych, postęp w oświacie, 

 

277 Ibidem, s. 163. 
278 Cz. Brzoza, Z. L. Sowa, Historia Polski…, s. 64. 
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kulturze i urbanistyce. Odnotowuje się znaczne zaangażowanie kościołów i związków 

wyznaniowych na rzecz społeczności lokalnej279. 

Proces ujednolicenia administracji terytorialnej postępował dość wolno. Prace  

w zakresie unifikacji prawodawstwa prowadzono na szczeblu rządowym, w MSW jak 

parlamentarnym, w Komisji ds. Reformy Administracji. Jak podkreślono powyżej ścierały się 

ze sobą dwa kierunki, zwłaszcza po uchwaleniu Konstytucji marcowej, która została 

utworzona po zmierzchu zanikającego liberalizmu i pozostawała pod jego wpływem. Intencją 

twórców konstytucji było zgodnie z art.3, ust.4 Konstytucji marcowej oparcie ustroju państwa 

na samorządzie, uczestniczącym w realizacji zadań państwa w zakresie administracji, kultury, 

gospodarki. Konstytucja nie zawierała określenia „prawa do samorządu”, które było 

formułowane w konstytucjach europejskich280. 

Rząd wniósł kilka istotnych projektów ustaw do sejmu w 1924 r., lecz po przewrocie 

majowym w 1926 r. i zwycięstwie koncepcji silnej władzy zaniechano reform idących  

w kierunku decentralizacji. Również podjęto próbę zmiany Konstytucji marcowej, w celu 

wzmocnienia władzy wykonawczej. Nowelą z dnia 2 sierpnia 1926 r. obozowi rządzącemu 

udało się wprowadzić poprawki do Konstytucji marcowej, które ograniczały rolę sejmu, 

rozszerzały kompetencje rządu i wzmacniały rolę Prezydenta.  

Po 1926 roku wprowadzono szereg działań usprawniających funkcjonowanie państwa. 

Od czasu wejścia w życie Rozporządzenia Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 

stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej281, zaczęła 

obowiązywać zasada domniemania kompetencji organów administracji rządowej polegająca 

na działaniu organów administracji samorządowej tylko w sprawach wyraźnie im 

przekazanych282, pozostałe należały do organów administracji rządowej. W roku 1928 w II 

Rzeczypospolitej działało 13 ministerstw. Poza pięcioma klasycznymi, funkcjonowało osiem, 

były to: ministerstwo wyznań religijnych i oświecenia publicznego, ministerstwo przemysłu  

i handlu, ministerstwo rolnictwa i ministerstwo reform rolnych, które połączono w jedno  

w roku 1932 o nazwie: ministerstwo rolnictwa i reform rolnych, ministerstwo robót 

publicznych, zniesione w roku 1932, ministerstwa komunikacji, poczt i telegrafów, oraz pracy 

 

279 M. Marcinkowska, Udział duchowieństwa diecezji kieleckiej w samorządzie wiejskim w latach: 1918 – 1939, 

„Rocznik Świętokrzyski”, nr 27, rok 2002, cyt. za A. K. Piasecki, Samorząd terytorialny…, s. 126. 
280 T. Bigo, Samorząd terytorialny w nowej konstytucji, Lwów, 1936, s. 7, cyt. za L. Rajca, Gmina jako podmiot 

władzy publicznej i jako właściciel mienia, Warszawa 2001, s. 12. 
281 Dz. U. R. P. z 1928 r., Nr 11, poz. 86. 
282 Samorząd terytorialny…, s. 12. 
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i opieki społecznej283. Wśród licznych rozwiązań wprowadzonych w tym okresie na rzecz 

usprawnienia funkcjonowania państwa i rodziny był wprowadzony w 1928 r. program 

budowy domów o tanich mieszkaniach284. Sprawy samorządu terytorialnego regulowało 

głównie, wymienione powyżej rozporządzenie Prezydenta  z dnia 19 stycznia 1928 r.  

o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej oraz ustawa scaleniowa z 23 

marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. Ustawa scaleniowa 

wprowadzała unifikację form ustrojowych, usprawnienie działania administracji lokalnej  

i obowiązywała na całym terytorium Polski. Wprowadzała pięcioletnią kadencję dla organów 

uchwałodawczych, jak i zarządzających wszystkich szczebli samorządu, określała wiek 

czynnego prawa wyborczego (24 lata, obywatelstwo polskie) i biernego prawa wyborczego 

(30 lat). Na szereg funkcji: burmistrza, zastępcę, radnego, ławnika mogły być wybrane osoby 

władające językiem polskim w mowie i piśmie. Zgodnie z regulacjami rozporządzenia z 1928 

roku władzami administracji ogólnej byli: wojewodowie ( komisarz rządu na miasto stołeczne 

Warszawę), starostowie powiatowi i grodzcy, organy związków samorządu terytorialnego, 

realizujące zadania administracji ogólnej. 

W roku 1931 Polska podzielona była na 16 województw, 283 powiaty, 634 miasta, 3 

195 gmin wiejskich. Miasta liczące więcej niż 75 tys. mieszkańców posiadały status powiatu 

grodzkiego, a ich liczba z 15 wzrosła do 23. Warszawę traktowano jako siedemnaste 

województwo, podzielone na cztery powiaty grodzkie. W roku 1939, terytorium kraju 

składało się z 16 województw, 264 powiatów, w tym 23 miejskie, 611 miast, 3195 gmin 

wiejskich oraz 40 533 gromady.285 

 Gmina była najniższą jednostką podziału administracyjnego państwa. Do 

najistotniejszych regulacji prawnych z tego okresu należą przepisy ustawy scaleniowej z dnia 

23 marca 1933 r. 

Zarząd gminny złożony był z wójta, jego zastępcy (podwójta), oraz dwóch ławników. 

W gminach o liczbie mieszkańców przekraczającej 10 000 przysługiwało trzech ławników. 

Obszar gminy wiejskiej, jeśli nie stanowił jednej miejscowości był podzielony na gromady. 

Gromadą była więc każda miejscowość lub osiedle, sioło, kolonia, osada, miasteczko, 

zaścianek, folwark. Takie jednostki często były łączone w wyniku czego powstawał zbiór, 

 

283 H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 1997, s.188. 
284 Ibidem, s. 198. 
285 A. Gawryszewski, Ludność Polski w XX wieku, Warszawa 2005, s. 32, cyt. za A. K. Piasecki, Samorząd 

terytorialny…, s.126. 
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czyli gromada. Gromada nie była jednostką samorządu terytorialnego, była jednak 

podmiotem majątku gromadzkiego i praw majątkowych286. W gromadach o liczbie 

mieszkańców przekraczających 200 funkcjonowały rady gromadzkie, które były organem 

uchwałodawczym. W gromadach mniejszych ich rolę pełniły zebrania gromadzkie. Organem 

wykonawczym był sołtys, lub jego zastępca, podsołtys. Zgodnie z regulacjami art. 20 ustawy 

z dnia 23 marca 1933 r. do zakresu działań sołtysa należało: zarządzanie majątkiem i dobrem 

gromady, załatwianie spraw bieżących, reprezentowanie gromady na zewnątrz, 

przygotowywanie wniosków i wykonywanie uchwał. Sołtys był jednocześnie organem 

pomocniczym zarządu gminnego, pomagał wójtowi i realizował jego polecenia w kwestiach 

administracji publicznej. 

Konstytucja z dnia 23 kwietnia 1935 r., zrywała z liberalistyczną koncepcją państwa. 

Jak dowodził sceptycznie M. Jaroszyński „Państwo nie jest tu traktowane jak związek 

jednostek powołanych do troszczenia się o dobro tych jednostek, ale jako całość, która sama 

w sobie stanowi dobro, a zatem ma wartość niezależną, ponadindywidualną.  

W podstawowym zagadnieniu stosunku jednostki i zbiorowości tezy stoją na stanowisku 

prymatu zbiorowości, ucieleśnionej w państwie”287. Według M. Jaroszyńskiego Konstytucja 

kwietniowa zharmonizowała koncepcje samorządu z nową koncepcją państwa, ujmując 

samorząd jako jeden z rodzajów administracji państwowej powołanej przez państwo. (W art. 

72, ust. 2 Konstytucji kwietniowej ustanowiono, iż „administrację państwową sprawuje a) 

administracja rządowa, b) samorząd terytorialny, c) samorząd gospodarczy”, natomiast art. 4, 

ust. 3 głosił, że „Państwo powoła samorząd terytorialny i gospodarczy do udziału w 

wykonywaniu zadań życia zbiorowego”). Samorząd, twierdził M. Jaroszyński miał istnieć nie 

jako bastion praw wolnościowych obywateli w stosunku do państwa, lecz jako jeden spośród 

tego państwa organów, powołanych do realizowania zadań państwa na polu administracji288. 

Również badacze współcześni, jak Andrzej Misiuk, zapewniają, że Konstytucja 

kwietniowa była aktem prawnym unifikującym zasady funkcjonowania samorządu 

terytorialnego, w dużym stopniu zawężającym rolę organów państwowych i stawiającym na 

czele prezydenta. Nastąpiło radykalne wzmocnienie władzy wykonawczej kosztem 

legislatywy. Koncepcja ustrojowa obozu rządzącego podkreśla A. Misiuk, przekroczyła 

 

286 J. Molenda, Podział terytorialny…, s. 206-207. 
287 M. Jaroszyński, Konstytucyjne podstawy samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” Nr 1 – 2, Rok 

1937, s. 5, Por. L. Rajca, Gmina jako podmiot władzy publicznej i jako właściciel mienia, Warszawa 2001, s. 12. 
288 Ibidem, s. 6. 



126 

 

granicę demokracji, tworząc antyparlamentarny i antydemokratyczny system ustrojowy289. 

Konstytucja złożona była z 14 rozdziałów i 81 artykułów. Zgodnie z Konstytucją kwietniową 

został zachowany trójstopniowy podział administracyjny. Samorządy miały prawo wydawać 

akty prawa miejscowego. Wzrosła rola wojewodów i starostów, reprezentantów władzy 

ogólnej, co miało duże znaczenie w realizacji misji kontrolnej, tych dwu organów, 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Jednak treścią regulacji prawnych 

Konstytucji kwietniowej nastąpiło ograniczenie znaczenia samorządu terytorialnego. 

Samorządy miały prawo w zakresie ustawą oznaczonym wydawać dla swego obszaru normy 

prawne, lecz pod warunkiem zatwierdzenia ich tekstu przez władzę nadzorczą, organ rządowy 

wyższego stopnia. 

Zadaniem każdego państwa, realizowanym przez aparat władzy i administracji było 

zapewnienie obywatelom ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa. Regulacje 

prawne kluczowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa odnajdziemy w licznych 

ustawach, rozporządzeniach, okólnikach  głównie policji. Każdy akt prawny, bez względu na 

jego rangę, zgodny był z regulacjami zawartymi w obowiązującej w danym okresie ustawy 

zasadniczej. W miarę rozwoju państwa i jego instytucji, część zadań w zakresie 

bezpieczeństwa przejęła administracja państwowa i samorządowa oraz jej agendy, np. służby 

sanitarne i służby pożarnicze, czy Korpus Ochrony Pogranicza, który przejął pewne zadania 

od policji. Pozwoliło to aparatowi bezpieczeństwa skupić się głównie na zadaniach 

przynależnych mu, wynikających z ich istoty. Dotyczyło to głównie  wydziałów śledczych 

Policji Państwowej. 

Proces unifikacji służb państwowych. Znaczna ilość aktów prawnych dotyczących 

bezpieczeństwa utworzonych w całym dwudziestoleciu międzywojennym była dziełem 

głównie Sejmu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych, a także instytucjom 

niższego szczebla. W realizacji tych aktów prawnych  kluczowe znaczenie miały służby 

policyjne. 

 Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. następował stopniowy proces organizacji  

i unifikacji służb. Do realizacji tych zadań w Wydziale Administracyjnym ówczesnego 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych utworzono referat do spraw policyjnych, którego 

zadaniem było wysyłanie instruktorów lub tajnych emisariuszy w teren celem realizacji 

 

289 A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa…, s. 163 – 164. 
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odgórnego procesu ujednolicania290 licznych organizacji i służb o charakterze policyjnym.  

W samej Kongresówce  istniały cztery odrębne organizacje: Lubelska Żandarmeria Krajowa, 

Milicja Ludowa, Straż Kolejowa i Straż Rzeczna. Na terenie Małopolski funkcjonowała 

Polska Żandarmeria Krajowa, wzorowana na zasadach żandarmerii austriackiej.  

W Wielkopolsce istniała Polska Żandarmeria Krajowa wzorująca się na regulacjach pruskich, 

oraz policje miejskie i gminne, a na ziemiach wschodnich Żandarmeria Polowa oraz liczne 

straże i milicje obywatelskie. Dnia 24 lipca 1919 r. została uchwalona ustawa o Policji 

Państwowej291, która zapoczątkowała nowy rozdział unifikacyjny przed polskimi służbami 

bezpieczeństwa oparty na stałych regulacjach prawnych292. Art. 1 niniejszej ustawy mówił, że 

Policja jest państwową organizacją służby bezpieczeństwa, natomiast art. 2 ustawy 

potwierdzał, że Policja państwowa jest organem wykonawczym władz państwowych  

i samorządowych i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku 

publicznego293. Po uchwaleniu ustawy zasadniczej policja przestrzegała zasad 

konstytucyjnych, mając na uwadze prawa i obowiązki obywateli. 

Policja w okresie całego dwudziestolecia międzywojennego pełniła kluczową rolę  

w kwestii bezpieczeństwa. W miarę stabilizacji i rozwoju administracji zachodziła 

konieczność ujednolicenia stanu prawnego i utworzenia jednego organu zajmującego się 

bezpieczeństwem wewnętrznym. Przywołana powyżej Ustawa o Policji Państwowej, 

uchwalona przez Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej stanowiła zwięzły dokument 

dotyczący zasad ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz organizacji Policji. 

Szczegółowe rozwiązania były rozstrzygane na mocy zarządzeń Ministra Spraw 

Wewnętrznych i okólników oraz rozkazów Komendanta Głównego Policji. 

Miejsce policji w strukturze władz państwowych wyjaśniał art. 11 ustawy o Policji 

Państwowej. W zakresie służby bezpieczeństwa i czynności wykonawczych policja podlegała 

przedstawicielom władzy administracji politycznej, starostom, wojewodom zależnym w tym 

zakresie od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych294. 

 

290 S. Grabowski, Zarys historii Polskiej Policji, w: 85 lat Polskiej Policji, pod red. G. Kędzierskiej,  Szczytno 

2004, s. 10. 
291 Dz. P. P. P., 1919,  Nr 61, poz. 363. 
292 Ibidem, s. 11-12. 
293 W oparciu o wykaz zasad ujętych w ustawie o Policji Państwowej powstała 400 – stronicowa instrukcja 

interpretująca poszczególne regulacje prawne; T. Wolfenburg, J. Misiewicz, Tymczasowa instrukcja dla Policji 

Państwowej, Warszawa 1925. 
294 A. Misiuk, Policja Państwowa 1919-1939 : powstanie, organizacja, kierunki działania, cyt. za D. Buras, 

Organizacja Policji…s.40. 
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Prawa i obowiązki obywateli w świetle Konstytucji marcowej. Zapisy regulacji 

prawnych dotyczące bezpieczeństwa odnajdziemy przede wszystkim w Konstytucji 

marcowej, jej Wstępie oraz artykułach Rozdziału V, o brzmieniu Powszechne obowiązki 

 i prawa obywatelskie, art. 90 do 119 – ustawy z dnia 17 marca 1921 r.295. Treść Wstępu  

w całości poświęcona jest prezentacji nadrzędnego celu, którym jest dobro całej zjednoczonej 

i niepodległej Matki Ojczyzny, jej byt, potęga, bezpieczeństwo, ład społeczny, zachowanie 

zasad prawa i wolności, zapewnienie rozwoju wszystkich jej sił moralnych i materialnych, 

dobro całej odradzającej się ludzkości, równość dla wszystkich obywateli, dostęp do pracy  

i poszanowanie jej.  

Art. 90 konstytucji podkreśla, że każdy obywatel ma obowiązek szanowania  

i przestrzegania aktualnej konstytucji państwa i innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń 

władz państwowych i samorządowych. Art. 91 mówił, że wszyscy obywatele są obowiązani 

do służby wojskowej, a art. 92, że wszyscy obywatele mają obowiązek ponosić wszelkie 

ciężary i świadczenia publiczne ustanowione na podstawie ustaw. W art. 94 podkreśla się, że 

obywatele mają obowiązek wychowania swoich dzieci na prawych obywateli Ojczyzny  

i zapewnienia im co najmniej początkowego wykształcenia.  

Art. 95 Konstytucji marcowej potwierdzał, że II Rzeczypospolita zapewnia na swoim 

obszarze zupełną ochronę życia, wolności i mienia wszystkim obywatelom, bez różnicy 

pochodzenia, narodowości, języka, rasy lub religii. Cudzoziemcy mają te same prawa  

i obowiązki jak obywatele Państwa Polskiego. Równość wszystkich obywateli wobec prawa 

jest także potwierdzona w części wstępnej art. 96, przy czym podkreśla się, że urzędy 

publiczne w równej mierze są dostępne dla wszystkich na warunkach prawem przypisanych. 

II Rzeczypospolita nie uznaje przywilejów  rodowych, ani stanowych, jak również żadnych 

herbów, tytułów rodowych i innych z wyjątkiem naukowych, urzędowych i zawodowych. 

Obywatelowi II Rzeczypospolitej nie wolno przyjmować tytułów ani orderów 

cudzoziemskich bez zezwolenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast art. 97 

Konstytucji marcowej dotyczył ograniczeń wolności osobistej. Podkreślano  w nim, że 

wolność osobista, a zwłaszcza rewizja osobista i aresztowanie dopuszczalne są tylko  

w wypadkach prawem przepisanych, w sposób określony ustawami, na podstawie polecenia 

władz sądowych.  

 

295 Dz. U. R. P., 1921, Nr 44, poz. 267. 
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W art. 98 konstytucji podkreślano się, że kary połączone z udręczeniami fizycznymi są 

niedozwolone i nikt takim karom podlegać nie może. Art. 99 poręczał wszystkim 

mieszkańcom instytucjom i społecznościom ochronę ich mienia, co zostało wyszczególnione 

także w art. 100, w którym uszczegółowiono, że mieszkanie obywatela jest nietykalne296. 

Liczne były regulacje dotyczące swobód obywatelskich. Np. art. 101 zapewniał obywatelom 

wolność obrania sobie miejsca zamieszkania, pobytu, przesiedlania się, art. 102 głosił, że 

każdy obywatel ma prawo do opieki państwa nad jego pracą, a w razie braku pracy, choroby, 

nieszczęśliwego wypadku, niedołęstwa ma prawo do ubezpieczenia społecznego. W art. 103 

podkreślono, że dzieci bez opieki ze strony rodziców mają prawo do opieki przez państwo,  

a praca zarobkowa dzieci poniżej 15 roku życia oraz kobiet w szkodliwych gałęziach jest 

zabroniona. Art. 104 dotyczył wolności myśli i przekonań, art. 105 wolności prasy, art. 107 

prawa obywateli do wnoszenia petycji do władz państwowych i samorządowych, art. 108 

dotyczył prawa do zgromadzeń, zawiązywania stowarzyszeń, związków. Art. 111 dotyczył 

wolności sumienia i wyznania, art. 119 prawa do nauki w bezpłatnych szkołach państwowych 

i samorządowych297. 

Prawa i obowiązki w świetle Konstytucji kwietniowej. Konstytucja kwietniowa z 23 

kwietnia 1935 r.298 w mniejszym stopniu w stosunku do Konstytucji marcowej akcentowała 

prawa i obowiązki obywateli, choć były one także niejednokrotnie wymienione. Przykładem 

jest art. 7, ust. 2, o brzmieniu: Ani pochodzenie, ani wyznanie, ani płeć, ani narodowość, nie 

mogą być powodem ograniczenia uprawnień. Art. 8, pkt. 1  mówił, że praca jest podstawą 

rozwoju i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej, a pkt. 2, że państwo roztacza opiekę nad pracą  

i sprawuje nadzór nad jej warunkami. Art. 9 mówił, że państwo dąży do zespolenia 

wszystkich obywateli w harmonijnym współdziałaniu na rzecz dobra powszechnego, art. 10, 

pkt. 1 brzmi, że żadne działanie obywatela, nie może stanąć w sprzeczności z celami państwa 

wyrażonymi w jego prawach, pkt. 2 zastrzega, że w razie oporu Państwo stosuje środki 

przymusu. Prawa obywateli zostały także przedstawione treścią artykułu 68 pkt. 1, w którym   

potwierdzono, że żadna ustawa nie może zamykać obywatelowi drogi sądowej dla 

dochodzenia krzywdy lub szkody, pkt. 2 – poręczał się wolność osobistą, nietykalność 

mieszkania i tajemnicę korespondencji, pkt. 3 – określał warunki w jakich może być 

 

296 Prawo.sejm.gov.pl/sap.   
297 Por. Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej, 

www.prezydent.pl/Kancelaria/referendum-konstytucyjne/teksty-konstytucji, Dz. U. 1921, nr 44, poz. 267. 
298 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1935 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1935, nr 30, poz. 227, 

http://isap.sejm.gov.pl .  

http://www.prezydent.pl/Kancelaria/referendum-konstytucyjne/teksty-konstytucji
http://isap.sejm.gov.pl/
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dokonana rewizja osobista lub domowa, albo naruszona tajemnica korespondencji, pkt. 4  

poświadczał, że nikt nie może być pozbawiony sądu, któremu sprawa podlega, ani być karany 

za czyn niezabroniony przez prawo przed jego popełnieniem, ani też zatrzymany bez nakazu 

sądu dłużej niż 48 godzin.  

Akty prawne MSW dotyczące spraw wewnętrznych. Na terenie województwa 

wojewoda odpowiedzialny był za funkcjonowanie organów policyjnych (Rozporządzenie 

wykonawcze RM z dnia 13 listopada 1919 r.)299. Do zadań ważnych w okresie II RP należała 

ofensywa polityczna w związku z nasilającym się ruchem  komunistycznym  (Okólnik z dnia 

3 września 1922 r., wydany przez MSW z żądaniem niedopuszczenia do zebrań 

przedwyborczych). 

Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego było zadaniem złożonym, bo dotykało 

różnych dziedzin życia. W organizującym się państwie wiele zadań spadło na organy 

bezpieczeństwa, stąd wiele rozporządzeń i okólników wydawanych było przez Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z innymi ministerstwami (np. w kwestiach 

wojskowych). Można przytoczyć wiele rozporządzeń – oto niektóre z nich: Rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie pobierania od samorządów kosztów 

utrzymania policji (Dz. U., 1920 r., Nr 5, poz. 28), Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 4 maja 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych 

w przedmiocie organizacji policji państwowej pełniącej służbę na kolejach (Dz. U., 1921 r., 

Nr 41, poz. 258), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o organizacji urzędów 

śledczych (Dz. U., 1926 r., Nr 82, poz. 455), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 8 kwietnia 1927 r. o wydziałach i urzędach śledczych (Dz. U. 1927 r., Nr 40, poz. 358), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1931 r., o dozorze nad 

mięsem i przetworami mięsnymi (Dz. U., 1931 r., poz. 751). Rozporządzenie Robót 

Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z 2 września 1932 r., o zakazie używania na 

drogach publicznych z twardą nawierzchnią podków u koni z wystającymi ostrymi częściami 

(Dz. U. 1932 r., poz. 751), Okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 7 października 1931 

r., Nr 156 w sprawie zawiadamiania o wypadkach chorób zaraźliwych u zwierząt domowych, 

Okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 16 stycznia 1932 r., Nr 8 w sprawie 

wędrownych kinoteatrów z aparatami. 

 

299 Dz. U. MSW, r.1920, Nr 3, poz. 806. 
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2.6. Problem rozwarstwienia społecznego i jego konsekwencje 

W okresie powojennym panowało w kraju duże rozwarstwienie społeczne. Najmniej 

liczną, choć najbogatszą grupę stanowili ziemianie, w rękach których było 30 % ziemi 

użytkowej. Wielu z nich było narodowości niemieckiej, zwłaszcza na Pomorzu, na Śląsku i w 

województwie poznańskim. Na Kresach Wschodnich większość ziemian była polskiej 

narodowości. Ta grupa społeczna skupiona w Związku Ziemian odgrywała znaczną rolę w 

Polsce wpływając na życie polityczne w kraju, na relacje zagraniczne, na rozwój kultury. 

Drugą grupą stanowiącą około 500 tys. obywateli była burżuazja. Należeli do niej 

przemysłowcy, przedsiębiorcy, bankierzy, handlowcy, właściciele domów czynszowych. Do 

tej grupy należała wpływowa oligarchia finansowa niepolskiego pochodzenia, odgrywająca 

znaczną rolę w życiu polityczno-społecznym kraju. Drobnomieszczaństwo stanowiło około 

11 % społeczeństwa, a więc grupę około 3 mln obywateli. Do tej grupy należeli rzemieślnicy, 

kupcy, drobni sklepikarze. Około 50 % drobnomieszczaństwa stanowili Żydzi300, przy czym 

w niektórych miastach na Kresach Wschodnich ich liczba sięgała 80 %. Następną grupę 

stanowiła inteligencja i pracownicy umysłowi. Ich liczba wynosiła także 500 tys. Byli 

znacznie ubożsi od burżuazji, lecz niezwykle aktywni i przedsiębiorczy, również odegrali 

znaczną rolę w okresie międzywojennym. Pracowali w administracji rządowej  

i samorządowej, w zakładach państwowych i prywatnych, także w szkolnictwie. Niektórzy, 

zwłaszcza pochodzenia żydowskiego wykonywali wolne zawody, w administracji  

i szkolnictwie pracowali głównie obywatele pochodzenia polskiego. Wielu z nich było bardzo 

zaangażowanych w życie polityczne kraju. Do następnej grupy należy zaliczyć robotników. 

Ta grupa społeczna stanowiła ponad 6 mln obywateli. Byli to pracownicy różnych zakładów 

przemysłowych, robotnicy niewykwalifikowani, robotnicy rolni, bezrobotni. Ostatnią grupą 

społeczną, lecz najliczniejszą, stanowiącą około 60 % ludności Polski byli chłopi301. 

Mieszkali na wsi, większość posiadała niewielkie gospodarstwa rolne o niskich dochodach, 

nie byli bardzo aktywni w życiu politycznym, choć część z nich interesowała się życiem 

politycznym kraju i miała swój udział w kreowaniu historii Polski. Przykładem jest wybitny 

przywódca chłopski Wincenty Witos, który przed 1926 r. był aż trzykrotnie premierem. 

Szczegółowego podziału społeczeństwa z uwzględnieniem dochodów poszczególnych 

grup społecznych w II Rzeczypospolitej dokonali Andrzej Jezierski i Cecylia Leszczyńska, 

wymieniając, cztery następujące warstwy:  

 

300 H. Stańczyk, System bezpieczeństwa…, s. 494. 
301 Ibidem, s. 495. 
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- Wyższa: w skład której wchodziły takie grupy jak: arystokracja ziemska, elita 

polityczno – gospodarcza, właściciele przedsiębiorstw, razem około 300 tys. osób, co 

stanowiło 0,9 % ogółu ludności. Ich dochody szacowane były na powyżej 10 tys. złotych 

rocznie; 

- Średnia wyższa: należeli do niej pracownicy umysłowi i zawody wolne (1 mln. osób) 

farmerzy i właściciele niewielkich majątków ziemskich ( około 1,8 mln osób), mieszczaństwo 

(1,2 mln osób), łącznie około 4 mln osób (11,5 % ogółu ludności). Dochody średnio – około 3 

tys. zł rocznie;  

- średnia niższa: należeli do niej włościanie ( około 6,2 mln. osób), robotnicy 

wykwalifikowani (3,6 mln osób), drobnomieszczaństwo ( około 1,5 mln osób), niżsi 

funkcjonariusze państwowi (0,2 mln. osób). Łącznie około 11,5 mln osób , co stanowiło 33, 0 

% ogółu mieszkańców. Roczne dochody w tej grupie wynosiły średnio 1,8 tys. zł rocznie; 

- proletariat do tej warstwy należeli chłopi małorolni i bezrolni (8,4 mln osób), 

niewykwalifikowani i sezonowi robotnicy, chałupnicy (7 mln osób), inni (3,6 mln osób), 

razem około 19 mln osób, co stanowiło ponad 54,6 % ogółu ludności. Ich dochody szacowano 

na poniżej 900 zł. rocznie302.  

O ile warstwa wyższa i średnia wyższa miały standard życia podobny do 

analogicznych warstw w Europie Zachodniej, o tyle położenie materialne dwu następnych 

warstw było zdecydowanie gorsze, a proletariat żył w warunkach niespotykanych już  

w krajach zachodnich303.  

Jeśli oceniamy różne sektory gospodarcze i porównujemy z okresem przedwojennym 

dostrzec można daleko idące niezadowolenie ze skuteczności prac. Dla przykładu można 

prześledzić produkcję z lat 1913 i 1938 i dostrzec spadek produkcji w roku 1938 w stosunku 

do roku 1913. Wydobycie węgla kamiennego zmalało o 8,5%, brunatnego o 95 %, ropy 

naftowej o 54 %, rudy ołowiu o 23 %, gazu ziemnego o 15 %, wosku ziemnego o 57 %, 

surówki żelaza o 17 %, stali o 14 %, cynku o 44 %, ołowiu o 56 %, blachy cynkowej o 56 %, 

cukru o 14 %, tkanin o 33 304.   

 

302 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Wyd. Key Text, Warszawa 1997, s. 249. 
303 Ibidem. 
304 Z. Landau, J. Tomaszewski, Nierozwiązane problemy społeczno – gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej, w: 

Problemy gospodarcze w Drugiej Rzeczypospolitej…, s. 422. 
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Nie udało się w II Rzeczypospolitej wyrównać rozwoju gospodarczego wszystkich 

regionów. Gdy na Śląsku w przemyśle pracowały 82,4 osoby na 1000 mieszkańców,  

w Warszawie 57,2, w województwie łódzkim – 48,3, to w kieleckim – 33,6, tarnopolskim 3,3 

osoby, w poleskim 3,5, nowogródzkim – 4,7, wileńskim – 5,7, lwowskim – 8,6. 

Ponadto istotnym czynnikiem negatywnym, utrudniającym dynamikę w rozwoju 

przemysłowym Polski, było uzależnienie przedsiębiorstw krajowych od kapitału 

zagranicznego. W 1936 r. w Polsce działały 274 kartele, które w przemyśle i handlu stanowiły 

27,3 % spółek akcyjnych, a zważywszy ich potencjał, dysponowały 65,6 % kapitałów.  

W 1928 r. nastąpiła eksplozja karteli, a w 1938 r. udział produkcji skartelizowanej obejmował 

2/3 całości produkcji przemysłowej około 75 % produkcji przemysłu wielkiego i średniego. 

Silne kartele miały przewagę w stosunku do małych grup kapitału prywatnego  

i poddostawców, którym dyktowano ceny. Polityka monopoli napotykała opór całego 

społeczeństwa, chłopstwa, drobnomieszczaństwa, dlatego rząd postanowił zająć się tą 

kwestią. Jednak zważywszy możliwości eksportowe i powiązania grup kartelowych  

z zagranicznymi kontrahentami, których rząd nie posiadał zdecydowano, że rząd nie  będzie 

w tym przypadku bezstronny305. 

II Rzeczypospolita była państwem wielonarodowościowym. Dane liczbowe 

przytoczone przez Z. Landau i J. Tomaszewskiego, strukturę narodowościową na 1931 rok 

przedstawiają w sposób następujący: Polacy – 64,7 %, Ukraińcy – 16,0 %, Żydzi – 9,8 %, 

Białorusini 6,1 %, Niemcy 2,4 %, Rosjanie 0,4 %, Litwini 0,3 %, Czesi – 0,1 %, inni – 0,2 

%306. Inni badacze, szacujący liczbę Polaków na 68 % ludności Polski, podkreślają, iż bardzo 

trudno było ustalić strukturę narodowościową kraju, gdyż w badaniach często mylono 

narodowość z obywatelstwem, dlatego liczby te stanowią pewne przybliżenie. W ich 

badaniach Ukraińcy stanowili 15 %, niekiedy 16 %, Białorusini 5 %, Niemcy 3 %307. Znaczną 

grupę bo 8,5 %  stanowili Żydzi, a Polska pod względem ich liczby była drugim miejscem 

zamieszkania po Stanach Zjednoczonych. Białorusini oraz tzw. „tutejsi”, a więc osoby bez 

wykształconej świadomości narodowej stanowili około 3 %, Niemcy – 2 %. W Polsce 

mieszkali także: Rosjanie, Czesi, Litwini, Słowacy, Romowie, Karaimi, Bojkowie, 

Łemkowie, Huculi, Ormianie, Tatarzy. Dokonując szczegółowych analiz w ramach grup 

 

305 Ibidem, s. 423 – 431. 
306 Z. Landau, J. Tomaszewski, Robotnicy przemysłowi w Polsce 1918 – 1939, Warszawa 1971, s. 95, cyt. za A. 

Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Wyd Key Text, Warszawa 1998, s. 247. 
307 Walka o granice…, s. 3. 
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narodowościowych do istotnych należy fakt, że to właśnie Polacy stanowili 60 % ogółu 

chłopów, 75 – 80 % robotników, 80 % inteligencji, 40 % drobnomieszczaństwa, 50 % 

przedsiębiorców (pozostali byli głównie pochodzenia żydowskiego), a wśród ziemian byli 

przeważnie Polacy. Polacy w znacznej większości byli katolikami. 

 Większość obywateli pochodzenia ukraińskiego posiadała drobne gospodarstwa 

rolne, tylko około 10 % tej grupy etnicznej stanowiła inteligencja, która wykazywała się 

znaczną aktywnością. Prowadziła działalność spółdzielczą, kulturalno - oświatową, także 

polityczną. Ugrupowaniem najsilniejszym było Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo – 

Demokratyczne, mniejsze znaczenie miała Ukraińska Partia Socjaldemokratyczna i nielegalne 

organizacje, których celem było utworzenie niepodległego państwa ukraińskiego. W tej 

działalności odznaczała się Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. 

Wśród licznych skupisk biednej ludności ukraińskiej mieszkającej przy granicy 

rozwijano niekiedy nielegalną produkcję na cele handlowe, choć Ukraińcy byli raczej tylko 

skromnymi dostawcami, a wymianę handlową z Ukrainą prowadziły znaczne korporacje 

zagraniczne. W tym tonie brzmi wypowiedź jednego z badaczy problematyki handlowej 

początków II Rzeczypospolitej, I. Schipera, który podkreślał, że po dwóch latach kontrabandy 

przez linię frontu, po zawarciu traktatu ryskiego Związek Kupców Żydowskich w Warszawie 

powołał pięcioosobowy komitet, który stworzył spółkę akcyjną o kapitale zakładowym 100 

mln marek mającą na celu handel ze Wschodem308. 

Białorusini zamieszkujący tereny II Rzeczypospolitej, byli podobnie jak Ukraińcy 

narodem chłopskim, około 90 % tej społeczności zamieszkującej terytorium Polski pracowało 

na roli, inteligencja stanowiła nieznaczną grupę. Ogólnie ludność białoruską cechował 

analfabetyzm.  

W opinii wielu badaczy największą mniejszością byli Żydzi. Oni byli głównie 

społecznością miejską, ogólnie stanowili 21 % ludności miast Polski. Głównie zamieszkiwali 

w środkowej i wschodniej części kraju, gdzie ich odsetek w miastach przekraczał często 30 

%. Byli wyznawcami religii mojżeszowej, większość mówiła w języku jidysz i w języku 

polskim. Byli zatrudnieni w drobnym handlu i rzemiośle, jako robotnicy pracowali w małych 

przedsiębiorstwach. Wśród nich było wielu przedsiębiorców i przedstawicieli różnych, 

 

308 I. Schiper, Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Warszawa 1937, s. 489, cyt. za A. Jezierski, C. 

Leszczyńska, Historia gospodarcza…, s. 314. 
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wolnych zawodów.  Wśród lekarzy odsetek Żydów sięgał 55 %, wśród adwokatów – 50 %. 

Społeczność żydowska różniła się od innych narodowości  nie tylko kulturą i religią, ale także 

obyczajami. Żydzi żyli często w izolacji.  Kwestiami wyznaniowymi zajmowały się kahały, 

czyli żydowskie gminy religijne.  

Żydzi odznaczali się wyjątkową aktywnością także w działalności kulturalnej  

i politycznej. Żydzi wyrażali swe życzenia poprzez idee reprezentowane w partiach 

politycznych. Do głównych partii tej grupy narodowościowej należał Związek Izraela, zwany 

Agudą,  popierany przez ortodoksyjną część Żydów, Syjoniści opowiadający się za 

utworzeniem państwa narodowego Żydów w Palestynie, a także  Powszechny Żydowski 

Związek Robotniczy – Bund, o ukierunkowaniu lewicowym. Tylko nieliczni asymilowali się 

przechodząc na katolicyzm, większość uważała się za Polaków mojżeszowego wyznania. Do 

tej grupy należał Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, pianista Artur Rubinstein, pisarz i malarz 

Bruno Schulz309.  

Relacje między Polakami i Żydami układały się poprawnie, choć niekiedy, 

sporadycznie dochodziło do sytuacji konfliktowych, zwłaszcza w okresie kryzysu 

ekonomicznego pierwszej połowy lat trzydziestych, zwiększającego przekonanie Polaków, że 

Żydzi stanowią silną konkurencję ekonomiczną. 

 

309 Ibidem. 
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Rysunek 3. Struktura narodowościowa II Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1931. 

Źródło: http://www.polska1918-89.pl/spoleczenstwo-ii-rzeczypospolitej,22.html dostęp 4.04.2018 

 

Przemoc wobec Żydów w Polsce nie miała charakteru masowego, każdy akt przemocy 

był traktowany jako chuligańskie ekscesy, które były zwalczane przez władzę państwową. 

Józef Piłsudski jako Polak z Litwy rozumiejący kwestie etniczne pragnął przywrócić Polsce 

najlepsze tradycje, jako kraju wieloetnicznego żyjącego w pokoju. Dlatego w roku 1926 

nadano w Polsce obywatelstwo 500 tysiącom żydowskich uchodźców z Rosji Radzieckiej 

krajów Bałtyckich, którzy przybyli do Polski w czasie I wojny światowej i wojny polsko-

bolszewickiej310.  

 

310 Polityka wewnętrzna i zagraniczna, http://poznajhistorie.org , dostęp 24.01.2018. 

http://www.polska1918-89.pl/spoleczenstwo-ii-rzeczypospolitej,22.html
http://poznajhistorie.org/
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2.7. Sytuacja gospodarcza państwa 

Bilans strat powojennych. Zniszczenia wojenne odbiły się negatywnie na sytuacji 

gospodarczej Polski, która w czasie I wojny światowej utraciła około 30 % majątku 

narodowego. Największe straty niewątpliwie poniósł przemysł Królestwa Polskiego. Były one 

skutkiem działań wojennych i ewakuacji przedsiębiorstw przez wycofujące się wojska oraz 

świadomy demontaż prowadzony przez Niemców i Austriaków. W głąb Rosji wywieziono 

ponad 150 fabryk i 70 tysięcy robotników przemysłowych. Akcja rabunkowa Niemców  

i Austriaków objęła eksploatacją 80 % zakładów przemysłowych, przysparzających 85 % 

wartości całej produkcji Królestwa311. Rekwirowano także zapasy towarów i surowców, 

demontowano maszyny, wywożono pasy transmisyjne. Wywieziono między innymi 4259 

motorów elektrycznych i silników, 3844 obrabiarki, 98 tys. ton różnej armatury. Polska 

utraciła około 50 tys. ton surowców włókienniczych, około 413 tys. ton surowców dla 

przemysłu metalowego i hutniczego, 81 tys. ton żelaza, 19 tys. ton cynku, i cyny, 9,2 tys. ton 

miedzi i wyrobów miedzianych, 2 tys. ton skór podeszwowych i ponad milion skór 

surowych312. Zniszczono około 41 % mostów i około 60 % dworców kolejowych, znaczne 

straty poniósł tabor kolejowy. Zniszczeniu uległy dworce, parowozownie i inne elementy 

infrastruktury kolei. Straty były spowodowane nie tylko działaniami wojennymi, lecz także 

efektem grabieży przeprowadzonej przez zaborców. Struktura tych strat była następująca: 56 

% to efekt grabieży niemieckiej, 22 % austriackiej, 18 % rosyjskiej. Jedynie 4 % wynikało ze 

zniszczeń spowodowanych działaniami wojennymi. Podczas wojny zniszczono 1,8 mln 

budynków gospodarczych i mieszkalnych ,,na polskiej wsi zniszczeniu uległo 530 tys. 

gospodarstw rolnych, 800 tys. rodzin zostało zrujnowanych”313.  Znacznie spadła produkcja 

rolna i przemysłowa. Polska utraciła przedwojenne rynki zbytu, przez co zmniejszył się 

eksport i import. Nie dostała żadnego odszkodowania od żadnej ze stron walczących na jej 

terenie. Jak podkreśla W. Roszkowski, poziom startu polskiej gospodarki po odzyskaniu 

niepodległości był bardzo niski. Poziom produkcji przemysłowej z 1919 r. wyniósł w Polsce 

tylko 30 % stanu z 1913 r., w tych samych granicach. Przy wychodzeniu z kryzysu państwo 

organizowało system reglamentacyjny na podstawowe artykuły przemysłowe oraz 

dystrybucję paliw i surowców314. Tworzono od nowa aparat poboru podatków. Dochody były 

 

311 Z. Landau, J. Tomaszewski, Gospodarka Polski międzywojennej w dobie inflacji 1918 – 1923, Warszawa 

1967, s. 64, cyt. za Problemy gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej…, s. 47.  
312 T. Małecka, Warunki historyczno –polityczne, w: Problemy gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 

1989, s. 47. 
313 Z. Gazda, Historia…, s. 69. 
314 W. Roszkowski, Historia Polski…, s. 33. 
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znacznie niższe niż wydatki, konieczny był dodruk pieniądza, co rodziło inflację, a potem 

hiperinflację, która zubożała kraj i obywateli. Stan budżetu nie był zadowalający. O ile  

w roku budżetowym 1921 r. (dochód skarbu wynosił 105 mld marek polskich, wydatki – 268 

mld marek polskich) deficyt wynosił 163 mld marek, o tyle w roku następnym deficyt 

wynosił 470 mld marek polskich.  

Sieć komunikacyjna. Po odzyskaniu niepodległości dokonano próby oceny bilansu 

strat i defektów spowodowanych działaniami wojennymi, a także zapóźnieniami 

spowodowanymi polityką rozwojową państw zaborczych. Sieć kolejowa była rozwinięta 

nierównomiernie. Dużą gęstość dróg kolejowych miały obszary należące przed 1918 r. do 

Niemiec, stosunkowo rzadszą obszary należące do zaboru austriackiego i Królestwa 

Polskiego, a najsłabszą – należące do zaboru rosyjskiego. Zgodny ze standardami 

europejskimi rozstaw szyn był tylko na obszarach zaboru niemieckiego i austriackiego.  

W Królestwie Polskim były szyny z rozstawieniem normalnym (1435 mm) i szerokim (1524 

mm), na obszarze byłego Cesarstwa Rosyjskiego, stosowano tylko szeroki rozstaw szyn. 

Ponadto brak było połączeń między dużymi miastami np. między Warszawą, Poznaniem  

i Lwowem, między Górnym Śląskiem a Poznaniem i Gdańskiem. Sieć szeroka często 

uzupełniana była kolejkami wąskotorowymi. Różnorodny był tabor, zniszczone działaniami 

wojennymi dworce i warsztaty naprawcze. Straty wynosiły około 594 mln franków w złocie.  

Ministerstwo Komunikacji, już w 1919 r. przygotowało program przebudowy 

infrastruktury kolejowej i drogowej, by stworzyć jednolity system komunikacyjny, 

uwzględniający integrację komunikacyjną państwa i interesy gospodarcze. W latach 

dwudziestych uruchomiono produkcję taboru: Chrzanów, Warszawa, Poznań, Sanok – 

Warszawa. Powołano w 1926 r. Polskie Koleje Państwowe - PKP, a w latach 1921 – 1938 

zbudowano 1770 km linii normalnotorowych między istotnymi miastami, łącząc Warszawę  

z Poznaniem i Krakowem, Śląsk z Poznaniem i Gdynią. Rozpoczęto elektryfikację węzła 

warszawskiego.  

W 1938 r. kolej przewoziła 226 mln pasażerów, 75 mln ton ładunków, autobusami 

przewieziono 41 mln pasażerów, liniami lotniczymi około 22 tys. pasażerów i 1000 ton 

ładunków, żeglugą sródlądową1 mln pasażerów i 750 tys. ton ładunków, a żeglugą morską – 

52 tys. pasażerów i 1,3 mln ton ładunków. 

Sieć drogowa w okresie powojennym była zdewastowana i nierównomiernie 

rozlokowana. Rozbudową zajął się Departament Drogowy Ministerstwa Robót Publicznych,  
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a po jego likwidacji Departament Dróg Kołowych Ministerstwa Komunikacji. Dokonano 

modernizacji węzłów drogowych i budowy dróg o udoskonalonej nawierzchni. W roku 1938 

było jednak tylko 3,3 tys. km nowoczesnych szos. Mimo postępu w tej branży w przewozie 

ładunków drogowych dominował transport konny. Około 80 % ładunków przewożono trakcją 

konną, a tylko 20 % trakcją mechaniczną. Duże znaczenie miał już wtedy transport 

samochodowy. W 1929 r. funkcjonowało 1700 przedsiębiorstw dysponujących 3224 

autobusami. Od 1932 r.  PKP przejęły komunikację autobusową na odcinkach długości 2880 

km, w 1938 r. 150 autobusami obsługiwano 39 linii o długości 3 tys. km. 

Żegluga morska i śródlądowa. Stopniowo rozwijała się żegluga morska i śródlądowa. 

Po 1918 roku, jedynym portem obsługującym terytorium II Rzeczypospolitej było Wolne 

Miasto Gdańsk. Gdańsk ograniczał swobodę korzystania z portu, więc rząd podjął decyzję  

o budowie portu w Gdyni, co wiązało się ze zmianami w rządzie, polegającymi na objęciu 

teki ministra przemysłu i handlu przez Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jeśli w 1926 r. 

przeładunek w Gdańsku wynosił 6,3 mln ton, a w Gdyni 0,4 mln ton, to w 1938 r. w Gdańsku 

– 7,1 mln ton, a w Gdyni – 9,2 mln ton. Pod polską banderą w 1926 r. pływało 6 statków o 

nośności 17 tys. DWT, a w 1938 r. 71 statków o nośności 120 tys. DWT. 

W jesieni 1926 r. powstało przedsiębiorstwo Żegluga Polska, dla którego zakupiono 

trzy statki pasażerskie. Nadano im nazwy: „Kościuszko”, „Pułaski”, „Polonia”, i skierowano 

na trasę do Nowego Jorku i Ameryki Południowej. Ponadto zakupiono 5 statków do przewozu 

węgla. Dwa lata później utworzono polsko – brytyjskie Towarzystwo Okrętowe, „Polbryt 

SA” i w 1930 r. Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe, które od 1934 r. uzyskało 

nazwę: Gdynia – Ameryka Linie Żeglugowe, dla którego zakupiono cztery nowoczesne 

liniowce nadając im nazwy: Piłsudski, Batory, Sobieski, Chrobry. Regularne połączenia 

otwarto na trasie: Gdynia – Nowy Jork, Gdynia – Porty Ameryki Południowej oraz do 

Rumuńskiej Konstancy i Palestyny. Transport śródlądowy korzystał z rzecznych dróg 

żeglownych. Ich długość wynosiła 6250 km.  Przystosowane one były do spławu drewna na 

długości – 8350 km i spławu  kanałami, na długości – 268 km. Zbudowano porty rzeczne  

w Płocku i Warszawie.  

Komunikacja lotnicza. Ruszyła także komunikacja lotnicza. Pierwsza linia zagraniczna 

została uruchomiona w 1919 r. na trasie : Warszawa – Praga, natomiast pierwsza linia 

wewnętrzna powstała w 1921 r. na trasie Warszawa –Poznań – Gdańsk. Jednym  

z najważniejszych osiągnięć było utworzenie Polskich Linii Lotniczych – „LOT SA” w 1928 
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roku, które zmodernizowano w 1936 r. Lot specjalizował się głównie w dwóch kierunkach: 

bałtyckim i bałkańskim. Niektóre linie funkcjonowały w porozumieniu z Deutsche Lufthansą, 

British Airways, Air France, i węgierskim Malevem. W końcu lat trzydziestych korzystano  

z amerykańskich samolotów: Lockheed L-14 H oraz Douglas DC – 2315. 

Proces wymiany walut. Chaos, w początkach okresu międzywojennego powodowany 

był koniecznością stosowania różnych walut, bowiem w poszczególnych dzielnicach Polski, 

na terenach dawnych państw zaborczych w obiegu były ich waluty, a więc marki niemieckie 

na ziemiach byłego zaboru pruskiego, ruble rosyjskie na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego, 

korony austriackie w Galicji, a w Królestwie Polskim – marki polskie. Znacznie później 

zastąpiono obce waluty marką polską emitowaną przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową  

(PKKP), podporządkowaną państwu polskiemu już 11 listopada 1918 r. Dekret Naczelnika 

Państwa polskiego z 7 grudnia 1918 r. uznawał PKKP za jedyną polską instytucję emisyjną 

marki polskiej, będącej przymusowym środkiem płatniczym na obszarze całego kraju. W roku 

1919 zakazano przywozu banknotów emitowanych przez państwa zaborcze. W grudniu 1919 

r. sejm przyjął ustawę o wymianie koron austriackich na marki polskie według kursu 100 

koron  = 70 marek polskich, marki niemieckie wycofano z obiegu w Wielkopolsce i na 

Pomorzu w roku 1920 stosując wymianę w skali 1:1, a ruble carskie, w przeliczeniu 100 rubli 

= 216 marek polskich. Mimo to oficjalnie wielowalutowość była zachowana do 1920 roku316.  

Nie wszędzie proces wymiany przebiegał zgodnie z założeniami rządowymi. Inaczej 

było na terenach plebiscytowych, polsko-niemieckich i polsko-czechosłowackich, w polskiej 

części Śląska Cieszyńskiego wymianę koron na marki prowadziła Międzynarodowa Komisja 

Plebiscytowa. Konwencja genewska, polsko – niemiecka z 1922 r. obligowała do używania  

w polskiej części Górnego Śląska wyłącznie marki niemieckiej do 1937 r. Jednak z powodu 

inflacji w Niemczech i deprecjacji marki niemieckiej rząd polski wycofał z obiegu markę 

niemiecką przed 1 listopada 1923 r.317.  

Jesienią 1923 r. hiperinflacja doprowadziła do kryzysu gospodarczego. Rząd Witosa 

podejmował liczne próby stabilizacji gospodarczej, lecz bez większych korzystnych efektów. 

Jego powołanie zbiegło się w czasie z pogorszeniem się sytuacji gospodarczej Polski, co 

prowokowało liczne strajki na tle ekonomicznym. Wzmagało się niezadowolenie społeczne. 

 

315 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, s. 305 – 308. 
316 Ibidem, s. 316-317. 
317 Ibidem. 
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W czasie strajku generalnego w Krakowie w początkach listopada 1923 r. i strajku na kolei 

doszło do starć ulicznych z policją, w których zginęło 30 osób. Ten kryzys gospodarczy  

z jesieni 1923 r. spowodował upadek rządu Witosa. 

Reforma Grabskiego. 19 grudnia 1923 r. prezydent Wojciechowski powierzył misję 

tworzenia rządu znakomitemu ekonomiście Władysławowi Grabskiemu, którego celem było 

ratowanie skarbu państwa. Tuż po przejęciu funkcji premiera i urzędu ministra skarbu  

Grabski przystąpił do radykalnych działań na rzecz wyprowadzenia kraju z chaosu 

monetarnego powodowanego między innymi stosowaniem czterech walut, co uniemożliwiało 

obliczanie poziomu inflacji. Jednym z założeń reformy Grabskiego, mającego pełne 

pełnomocnictwo od sejmu, było zrównoważenie budżetu i zastąpienie marki polskiej 

pełnowartościowym złotym. Zakładano też redukcję wydatków państwowych. 11 stycznia 

1924 r. przyjęto ustawę o naprawie skarbu. Dekretem prezydenta RP z 17 kwietnia 1924 r. 

wprowadzono złotego, a dnia  28 kwietnia 1924 r. powołano prywatny Bank Polski jako 

centralny bank emisyjny, zastępując nim Polską Krajową Kasę Pożyczkową. Bank Polski swą 

działalność rozpoczął od wprowadzenia specjalnego podatku majątkowego i obniżki kursu 

walut. Dokonano wymiany marek polskich na złoty w relacji: 1,8  mln marek polskich za 1 

złotego. Wartość 1 dolara USA wynosiła więc około 6 zł. Marka polska podlegała wymianie 

do 1 lipca 1924 r. W ramach reform powołano do życia także Bank Gospodarstwa 

Krajowego, a nowe podstawy prawne nadano dwu innym instytucjom: Pocztowej Kasie 

Oszczędności i Państwowemu Bankowi Rolnemu. Reforma walutowo – skarbowa Grabskiego 

zakończyła się sukcesem, ceny nominalne przestały rosnąć, wzrosły płace realne i zaufanie do 

rządu. Dodatkowym osiągnięciem rządu Grabskiego była ustawa parcelacyjna, uchwalona 28 

grudnia 1925 r.  

 Latem w 1925 r., doszło jednak do tak zwanej drugiej inflacji. Spadła wartość 

złotego.  Cena dolara z 5,18 zł wzrosła na giełdzie do 6 zł. Wartość złotówki wykazywała 

tendencję spadkową. Jednocześnie wybuchł konflikt gospodarczy między Polską i Niemcami, 

które były głównym partnerem handlowym Polski: 43 % eksportu, 35 % importu. Wojna 

dotknęła przemysł, spadła produkcja i spadło wydobycie węgla, ograniczono zatrudnienie, 

wzrosło bezrobocie. Jej główną przyczyną były relacje handlowe między tymi krajami. 

Niemcy bowiem do końca 1925 r. zgodnie z Konwencją były zobligowane bez cła 

przyjmować polski węgiel wydobywany w kopalniach górnośląskich. Gdy to porozumienie 

wygasło, wstrzymały przyjmowanie węgla z Polski, wprowadziły również poważne 

ograniczenia w imporcie produktów rolnych z Polski. W odpowiedzi na takie restrykcje 
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Polska wprowadziła także ograniczenia w imporcie produktów niemieckich. W efekcie spadł 

znacznie polski eksport, polskiej gospodarce groził kryzys ekonomiczny i załamanie reformy 

walutowej Grabskiego.  Władysław Grabski ustąpił ze stanowiska premiera i ministra skarbu 

w reakcji na kryzys krajowy w listopadzie 1925 r. Kurs złotego nadal się obniżał, aż do 

wypadków majowych, kiedy to wartość dolara wynosiła 11 zł. 

Poprawa koniunktury nastąpiła jednak dopiero po przewrocie majowym. Wzrosło 

zainteresowanie do lokat kapitału zagranicznego w Polsce. W latach 1926 - 1929 napłynęło 

około 1,2 mld złotych obcych inwestycji, był to głównie kapitał francuski, niemiecki  

i amerykański. Handel zagraniczny powrócił do równowagi, przeprowadzono reformę rolną, 

postęp zanotowano w budowie infrastruktury. Okres dobrej koniunktury trwał tylko trzy lata.  

Kryzys gospodarczy: 1929-1933. W roku 1929 nastąpiło załamanie gospodarki 

kapitalistycznej w świecie, co spowodowało ogólnoświatowy kryzys, trwający w bardziej 

rozwiniętych krajach do 1933 r., a w słabiej rozwiniętych, jak Polska do 1935 roku. 

Pogorszyły się perspektywy zbytu towarów, producenci ograniczyli inwestycje, a następnie 

produkcję, przez co wzrosło bezrobocie. Kryzys przemysłowy objawił się w spadku 

produkcji, która w 1932 r. spadła do poziomu około 63 % w stosunku do roku 1929. Rosła 

liczba spółek bankrutujących. Pogorszyła się sytuacja na wsi, ceny artykułów rolnych spadły 

od 50 – 70 %. Spadek cen pogrążył wieś polską w ogromnych długach  i nieznanej od czasów 

wojny nędzy318. Nad ludnością wiejską zawisła groźba głodu. Głównym rezultatem kryzysu 

było wycofanie zagranicznych lokat kapitałowych z Polski. W latach kryzysu wywieziono  

z Polski 2,5 mld zł zysków i wkładów obcych, co spotęgowało problemy finansowe kraju. 

Obroty handlowe spadły o około 2/3. Zapasy złota w Banku Polskim spadły z 621 mln zł.  

w 1928 r. do 444 mln zł.  w 1935 r., zapasy walut obcych spadły z 714 mln do 27 mln. 

Skutki kryzysu gospodarczego. W latach kryzysu znacznie spadły wpływy handlowe  

i monopolowe. W roku 1932 rząd podjął decyzję pomocy dla bezrobotnych w postaci 

zasiłków, organizację robót publicznych, akcje oddłużeniową polskiej wsi, a w roku 1933 

uchwalono ustawę o ingerencji w porozumienia monopolistyczne. Skuteczność tych działań 

nie była znaczna, gdyż jednocześnie walczono z inflacją, czyli zmniejszaniem obiegu 

pieniądza. Kryzys ekonomiczny wywołał falę niezadowolenia. Jak podkreśla W. Roszkowski, 

przez cały 1935 r. trwały strajki w różnych gałęziach przemysłu. Na wiosnę 1936 r. przybrały 

 

318 Ibidem, s. 64 – 65. 
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na sile, gdy w zamieszkach w Poznaniu, Lwowie, Krakowie, Chorzowie doszło do krwawych 

starć z policją. Niezadowolenie rosło we wszystkich grupach społecznych, także wśród 

nauczycieli, głównie z powodu braku pracy, z powodu bezrobocia. Społeczeństwo upatrywało 

przyczynę niedociągnięć państwa w ogólnym chaosie. Krytykowano ów nieład na różne 

sposoby, głośno protestując. Przykładem jest treść artykułu Tragiczny paradoks z gazety pt. 

„Polska Ajencja Oświatowa”, gdzie młody nauczyciel skarży się na nędzę materialną319. 

Kryzys gospodarczy powoli kończył się. Już w końcu 1935 r. dało się odczuć znaczne 

ożywienie gospodarcze spowodowane poprawą koniunktury ogólnoświatowej. Zwyżka cen 

zboża na rynkach światowych poprawiła sytuację ekonomiczną rolnictwa polskiego. 

Nastąpiło ożywienie w obrotach handlowych i stopniowo wzrastały dochody skarbu państwa. 

By ograniczyć odpływ kapitału 26 kwietnia 1936 r. rząd wprowadził ograniczenia dewizowe. 

Mimo poprawy sytuacji na wsi, gdzie utrzymywało się znaczne przeludnienie, nadal było 

ogromne bezrobocie, znacznie większe niż w mieście. W wyniku niezadowolenia 

społecznego rząd zdecydował wprowadzić radykalne zmiany.  

Program Eugeniusza Kwiatkowskiego. Czteroletni program gospodarczy został 

przedstawiony przez wicepremiera E. Kwiatkowskiego  w sejmie 10 czerwca 1936 r. Program 

zakładał rozwój sił produkcyjnych. Od lipca 1936 r. do lipca 1940 r. zamierzano 

zainwestować od 1 650 do 1 800 mln złotych na ożywienie kapitału prywatnego. 

W ramach tego programu, w lutym 1937 r. rząd zaproponował plan budowy 

Centralnego Okręgu Przemysłowego / COP, który obejmował 15 % powierzchni kraju i 18 % 

ludności. Przyspieszenie inwestycji w COP miało nastąpić między innymi dzięki pożyczce  

z Francji, podpisanej przez Marszałka Rydza Śmigłego. Pod koniec 1938 r. produkcja 

przemysłowa była już o 19 % wyższa niż w 1928 r. W warszawskim okręgu rozwinęły się 

zakłady radiotechniczne, samolotowe, optyczne. Wolniej rozwijało się rolnictwo. 

Największym partnerem handlowym były Niemcy, choć ich udział w obrotach handlowych  

z Polską malał. 4 – letni plan inwestycyjny wykonano już na początku 1939 r. Uwzględniając 

takie tempo realizacji planu inwestycyjnego, wicepremier Kwiatkowski już pod koniec 1938 

roku przedłożył następny, 15 – letni plan rozwoju gospodarczego Polski, który miał być 

podzielony na trzy pięcioletnie odcinki. Realizacja zadań dotyczyć miała produkcji 

zbrojeniowej, systemu komunikacji, rolnictwa, oświaty, urbanizacji i uprzemysłowienia,  

 

319 B. Ługowski, Szkolnictwo w Polsce 1929 – 1939 w opinii publicznej, Warszawa 1961, s. 161. 
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a także zatarciu różnic między Polską A i Polską B. W pierwszej połowie 1939 r. rozpoczęto 

realizację pierwszego odcinka planu. Niestety, bardzo złe wiadomości o zagrożeniach 

wojennych paraliżowały innowacyjne inicjatywy gospodarcze i z konieczności skupiono  

uwagę głównie na sprawach bezpieczeństwa. 

Z perspektywy czasu można już dokonać oceny sytuacji gospodarczej okresu 

dwudziestolecia międzywojennego. Wśród licznych problemów i zagrożeń, najczęściej 

związanych z niedostatkiem materialnym i ubóstwem, brakiem funduszy na pokrycie potrzeb 

bieżących państwa i obywatela, były także liczne sukcesy, do których należała reforma  

W. Grabskiego, polityka planowania ministra przemysłu i handlu E. Kwiatkowskiego i inne. 

Cennym osiągnięciem była budowa portu morskiego w Gdyni i rozwój tonażu polskiej floty 

w latach międzywojennych (w roku 1922 – 3 statki, w roku 1923 – 14 statków, w 1926 – 19 

statków, w 1928 – 36 statków, w 1931 - 45 statków, w 1933 - 51 statków, w 1934 – 64 statki, 

w 1935 – 86 statków, w 1938 (zima) – 97 statków, w 1938 (latem) – 116 statków)320. II wojna 

światowa, przerwała rozkwit donośnych inicjatyw i zahamowała na długie lata rozwój 

państwa321. 

Sytuacja polskiej wsi. Jak podkreślono powyżej znaczna część społeczeństwa 

zamieszkiwała polską wieś i utrzymywała się z rolnictwa. W 1921 r. z rolnictwa utrzymywało 

się 17 814 tys. osób, co stanowiło 65 % ludności kraju, a w 1931 r. 19 581 tys., czyli 61,3 %, 

natomiast w 1938 r. – 21 116 tys. czyli 61 %322. Jak podkreśla  Z. Landau chłopstwo  

i robotnicy przemysłowi stanowili w okresie dwudziestolecia międzywojennego dwie 

najważniejsze grupy społeczne. Według jego obliczeń z rolnictwa w roku 1931 żyło w Polsce 

60,6% mieszkańców, a z przemysłu 19,3 %323. W województwach wschodnich liczba 

ludności rolniczej wynosiła 606 osób na 1000 ha, a w południowych aż - 1084, w centralnych 

- 779, a w zachodnich – 541. Użytki rolne w kraju stanowiły 67,5 %.  

Poziom wydajności rolnictwa był bardzo zróżnicowany pod względem dochodów 

względem innych krajów. W przeliczeniu na 1ha użytków rolnych dochód w latach 1927 – 

1930 w Danii wynosił - 903 zł, w Holandii – 737 zł, w Niemczech – 559 zł, a w Polsce – 368 

zł. Motywowane to było dużo niższym nawożeniem gleb, brakiem sprzętu mechanicznego ,  

 

320 T. Glubiński. Historia. Trudny wiek XX, WSiP, Warszawa 1993, s. 111. 
321 Więcej na ten temat w pracy W. Sameckiego, Centralny Okręg Przemysłowy 1936 -1939, Wrocław 1998. 
322 W. Roszkowski, Rolnictwo i leśnictwo, w: Problemy gospodarcze w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 

1989, s. 113 – 133. 
323 Z. Landau, Warunki bytu ludności, w: Problemy gospodarcze w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1989, s. 

355. 
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a także gorszą jakością gleb i słabszą znajomością technik upraw roślinnych.  Na byłych 

ziemiach zaboru pruskiego, a więc w wielkopolskim i pomorskim efektywność 

gospodarowania była dużo wyższa niż w centrum i na ziemiach wschodnich. Dopiero po 

wielu latach nastąpiło wyrównanie w dół dla województw zachodnich i równanie w górę dla 

województw centralnych i wschodnich. Jak podkreśla W. Roszkowski, równanie w dół było 

ceną jaką rolnictwo zachodnie musiało zapłacić za zerwanie więzi rynkowej z Niemcami324. 

Rolnictwo polskie było zadłużone, bardziej zadłużone były województwa zachodnie niż 

centralne i wschodnie, co było skutkiem niepłacenia na bieżąco podatków, które były 

zróżnicowane. Własność drobna płaciła  (rok 1929) 13,2 zł z 1 ha użytków rolnych, natomiast 

własność większa 20,1 zł z 1 ha325, choć po dodaniu innych świadczeń podatkowych 

nałożonych na własność wielkoobszarową kwota ta wynosiła 56 zł za 1ha326. Wielki kryzys 

spowodował, że spłaty kredytów następowały w warunkach gwałtownie spadających cen 

artykułów rolnych, co oznaczało drożenie kredytów i katastrofę dłużników.  

Niezadowolenie na wsi było spowodowane także wyczekiwaniem na odpowiednią 

ustawę parcelacyjną. Uchwała sejmowa z 19 lipca 1919 roku przewidywała parcelację 

majątków o obszarach 60 – 180 ha, za pełnym odszkodowaniem. Obszar majątków do 

parcelacji wynosił 4608 tys., a dla upełnorolnienia całej ludności w Polsce trzeba było 7680 

tys. ha. Istotnym rozwiązaniem była ustawa z 28 grudnia 1925 r., przewidująca roczną 

parcelację w wysokości 200 tys. ha, lecz ta zasada nie była przestrzegana, głównie z powodu 

braku funduszy. Ogółem w latach 1919 – 1938 ziemię otrzymało 734 tys. gospodarstw, przy 

czym średnia powierzchnia działki wynosiła 9,8 ha327. 

Dominujący udział w zasiewach rolnych miały zboża, na które przeznaczano 59 % 

gruntów ornych, łącznie z ziemniakami i burakami cukrowymi stanowiło to 75, 4% (rok 

1938). Na pozostałe uprawy, typu gryka, proso, rzepak, groch, tytoń przeznaczano 17,8 % 

gruntów. Polska była netto – eksporterem artykułów rolnych. Znaczna była nadwyżka 

eksportu nad importem. W roku 1931 wynosiła 433,9 mln zł, w latach kryzysu spadła,  

a potem ponownie wrastała do1939 roku. Eksportowano zwierzęta żywe, wędliny, masło, 

jaja, jęczmień, żyto. Pod względem produkcji mleka Polska należała do czołówki 

europejskiej. Na jednego mieszkańca wytwarzano rocznie  (1938 rok) około 300 litrów 

 

324 W. Roszkowski, Rolnictwo…, s. 120. 
325 M. Mieszczanowski, Rolnictwo Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1983, s. 354. 
326 W. Roszkowski, Gospodarcza…, s. 274. 
327 W. Roszkowski , Rolnictwo…, s.143. 
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mleka. Jaja też stanowiły poważne źródło dochodu. Liczba kur stopniowo wzrastała. W roku 

1924 wynosiła 35 mln, a w 1931 już ponad 50 mln, nośność kur oceniana była na 70 – 80 jaj 

rocznie. 

Polska była także poważnym eksporterem drewna i wyrobów drewnianych. W roku 

1928 wywieziono 4,9 mln ton za 589 mln zł. W latach kryzysu polski eksport drewna załamał 

się. W roku 1928 dawał 23,5 % ogółu wpływów eksportowych Polski, potem stopniowo 

spadał, a w 1938 r. wynosił 17,0%. Głównym kierunkiem transportu były: Niemcy, Anglia, 

Holandia, Belgia. 

W latach zbliżającego się kryzysu nastąpiło ogólne załamanie rynku każdej branży,  

a już pod koniec 1928 r. nastąpiła prawdziwa katastrofa. Skurczył się rynek zbytu w kraju i za 

granicą. Spadek cen w rolnictwie polskim należał do największych w świecie. Ceny pszenicy 

zmniejszyły się w roku 1935 do 31,8 % poziomu z początków 1928 r., żyta do 29,6%, mleka 

do 45,2%328. Po 1935 r. nastąpiło pewne ożywienie, lecz sytuacja geopolityczna w coraz 

większym stopniu niepokoiła elity polityczne, co w znacznym stopniu hamowało aktywność 

prorozwojową rządzących i całego społeczeństwa. 

Szkolnictwo i kultura w okresie międzywojennym. Po odzyskaniu niepodległości 

kwestią priorytetową dla społeczeństwa stało się przywrócenie odpowiedniego poziomu 

nauczania. Okres zaborów spowodował daleko idące zaniedbania na tym polu. Zaniedbania 

ujawniły się praktycznie na terenach objętych wszystkimi zaborami. W zaborze pruskim, 

istniał obowiązek nauczania dla dzieci w wieku 6 – 14 lat, lecz wszystkie zajęcia odbywały 

się w języku niemieckim, w zaborze austriackim nie było obowiązku szkolnego,  

a w rosyjskim w szkołach trwała rusyfikacja.  Odsetek analfabetów w roku 1921 wyniósł 

około 33 %. Najwięcej niepiśmiennych było na Kresach Wschodnich, około 65 % 

mieszkańców było analfabetami. Gorzej przedstawiała się sytuacja na wsiach. Odsetek 

analfabetów w mieście wynosił około 19 %, a na wsi 38 %, przy czym wieś wielkopolska 

miała 4 % analfabetów, galicyjska – 34 %, poleska – 78 %329. 

Dekretem z dnia 9 lutego 1919 r. opracowano program powszechnej, bezpłatnej szkoły 

dla dzieci od 7 do 14 roku życia. Odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym wzrastał  

w szybkim tempie. O ile w roku 1921 wynosił 69 %, to w roku 1925 wzrósł do 80 %, a w 

 

328 Ibidem. s. 129. 
329 W. Roszkowski, Historia Polski…, s. 34. 
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roku 1929 do 96,4 %. Równocześnie prowadzono naukę w Wojsku Polskim. Zasadniczym 

typem szkoły średniej było ośmioklasowe gimnazjum, do którego przyjmowano po czwartej 

klasie szkoły podstawowej. W roku 1923 w 762 gimnazjach w Polsce uczyło się 227 tys. 

uczniów. 

Duże znaczenie w tworzeniu ówczesnego szkolnictwa miała reforma ministra oświaty 

Janusza Jędrzejewicza z 1932 r., który już od roku 1926 pracował nad projektem 

ujednolicenia systemu edukacyjnego w całym państwie. Celem zasadniczym były zmiany 

organizacyjne, metodyczno-programowe i wychowawcze. Proponował cykl szkolny oparty na 

siedmioletniej szkole podstawowej, czteroletnim liceum, lub szkole zawodowej i dwuletniej 

szkole przygotowawczej do studiów wyższych. W reformie z 1932 r. ze względów 

ekonomicznych zmuszających do cięć, pierwszy etap nauczania ograniczono do sześcioletniej 

szkoły powszechnej dla dzieci w wieku 7-13 lat330. Wprowadzono istotne zmiany 

programowe, opracowano nowe podręczniki i materiały pomocnicze, opracowano nowe 

metody zgodne z trendami europejskimi. Postawiono akcent na nauczanie języków 

klasycznych, łaciny i greki, odwołanie do kultury antycznej traktowano jako łącznik między 

starożytnością i współczesnością. Jak określa Wanda Popiak331, celem nadrzędnym reformy 

było wychowanie młodego Polaka z uwzględnieniem ideałów frakcji rządzącej, 

piłsudczyków. Autor reformy wierzył, że sylwetka Marszałka Piłsudskiego może być wzorem 

dla młodzieży. Z tym poglądem zgadzali się także niektórzy nauczyciele, autorzy artykułów, 

publikowanych na łamach wydawanego od 1929 r., czasopisma „Oświata i Wychowanie”. 

Reforma Jędrzejewicza zamykała trwający od 1919 r. proces zmian edukacyjnych i tworzyła 

jednolity system w całym kraju.   

W latach 1926 -1939,  począwszy od roku 1927/28 nastąpił stopniowy wzrost liczby 

dzieci urodzonych w okresie powojennym. Świadczą o tym dane liczbowe, przytaczane  

w Głosie Nauczycielskim i innych czasopismach. Dla przykładu można porównać liczbę 

dzieci w określonych okresach. W latach 1928/29 – 1931/32 ilość dzieci w wieku obowiązku 

szkolnego wzrosła o 983 000. Natomiast o około 1,8 mln wzrosła w roku 1935/36  

w porównaniu z rokiem szkolnym 1927/28 w wyniku powojennej zwyżki populacyjnej ilość 

dzieci w wieku obowiązku szkolnego. Niestety pod koniec roku 1928 rozpoczyna się  

w Polsce głęboki kryzys ekonomiczny, co wpłynęło negatywnie na sytuację oświatową. Jak 

 

330 Z. Osiński, Janusz Jędrzejewicz. Piłsudczyk i reformator edukacji (1885-1951), Lublin 2007, s.142. 
331 W. Popiak, Języki klasyczne – łacina i greka, w średniej szkole ogólnokształcącej w Polsce, w latach 1919-

1939, Warszawa 1990. 
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słusznie dostrzega Bronisław Ługowski wydatki państwa na budownictwo szkolne spadły 

trzykrotnie, ograniczono liczbę nauczycieli, zredukowano liczbę godzin nauczania, co  

w konsekwencji doprowadziło do spadku powszechności nauczania z 96,4 % na 93,9 % w 

latach 1928/29 – 1931/32, w wyniku czego 320 000 dzieci pozostawało poza szkołą332.   

Ograniczenie liczby nauczycieli wynikało także z innych przesłanek. Jak podkreśla B. 

Ługowski istotna dla sanacji była wychowawcza rola szkoły, stąd wynikały dwa zadania: 

wypracowanie ideału wychowawczego i wykształcenie takich kadr, które będą respektowały 

zasady ideału wychowawczego. W latach 1926 – 1928 dokonano weryfikacji postaw 

ideowych nauczycieli. Metodami często stosowanymi były zwolnienia na przedwczesną 

emeryturę lub przeniesienie do innej szkoły, nie koniecznie znajdującej się w miejscu 

zamieszkania nauczyciela. Razem, w ciągu 5 lat aż 38 514 nauczycieli zmieniło miejsce 

swego pobytu. Liczba przeniesionych nauczycieli w wybranych latach za czasów sanacyjnych 

wyniosła: w roku 1926/27 – 7228 nauczycieli, w roku 1927/28 – 6990 nauczycieli, w roku 

1928/29 – 8140 nauczycieli, w roku 1929/30 – 7960 nauczycieli, w roku 1930/31 – 8196 

nauczycieli. 

Zważywszy fakt, że ilość nauczycieli w szkołach powszechnych w roku 1930/31 

wynosiła 72 812, oznaczało to, że liczba nauczycieli przeniesionych (w ciągu 5 lat) wynosiła 

przeszło 54 %. Szczególne nasilenie przenoszenia miało miejsce w okresie 1928 i 1930,  

w okresie akcji wyborczej. Potem również stosowano przeniesienia „dla dobra szkoły” lub 

„na własną prośbę”. W sumie za czasów sanacji, w pierwszych ośmiu latach w takiej sytuacji 

znalazło się 55 tysięcy nauczycieli333. 

Istotnym zadaniem był rozwój szkolnictwa wyższego, zaniedbanego w czasie zaborów 

(w zaborze pruskim nie było żadnej wyższej uczelni). Do funkcjonujących wcześniej 

uniwersytetów w Warszawie, Krakowie i Lwowie, doszły uniwersytety w Poznaniu, w Wilnie 

i Lublinie. W roku 1924 funkcjonowało już w Polsce 17 uczelni wyższych, na których 

studiowało około 38 tys. studentów. Powstawały instytuty i towarzystwa naukowe. 

Krakowską Akademię Umiejętności przekształcono w Polską Akademię Umiejętności. Do 

najwybitniejszych polskich naukowców w tym okresie należeli: Maria Skłodowska Curie, 

dwukrotna laureatka Nagrody Nobla mieszkającą we Francji, etnograf Bronisław Malinowski 

mieszkający w Anglii, matematyk Wacław Sierpiński, Stefan Banach, polscy historycy  

 

332 B. Ługowski, Szkolnictwo w Polsce: 1929 – 1939 w opinii publicznej, PZWS, Warszawa 1961, s. 40. 
333 Ibidem, s. 47. 
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- Wacław Tokarz, Szymon Askenazy, Marceli Handelsman, chemik Ignacy Mościcki, geograf 

Eugeniusz Romer. 

 Odzyskanie niepodległości stało się momentem przełomowych dla pisarzy i poetów, 

którzy wreszcie nie musieli już eksponować wątku walki o  niepodległość, lecz skupić się na 

innej tematyce, głównie moralnej i egzystencjalnej. Doniosłe znaczenie miała poezja Marii 

Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, Józefa Czechowicza, Leopolda Staffa, Jana Kasprowicza,  

Władysława Broniewskiego, Bolesława Leśmiana, dramaturga Jerzego Szaniawskiego, 

Karola Herberta Rostowskiego, utwory grupy skupionej wokół pisma „Skamander”, Juliana 

Tuwima, Kazimierza Wierzyńskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Antoniego Słonimskiego, 

Jana Lechonia i Tadeusza Boya - Żeleńskiego, krytyka teatralnego i tłumacza literatury 

francuskiej. Należy nade wszystko wymienić wielkich pisarzy starszego pokolenia, do 

których należeli m.in. Władysław Reymont, laureat Nagrody Nobla w 1924 r.,  autor Chłopów 

i Ziemi Obiecanej, Stefan Żeromski, autor Popiołów, Syzyfowych prac i Przedwiośnia oraz 

młodszego pokolenia na czele z : Marią Dąbrowską, Zofią Nałkowską, Andrzejem Strugiem, 

Janem Parandowskim,  i popularną Marią Rodziewiczówną. 

Należy wymienić też artystów awangardy jak Henryk Stażewski i Władysław 

Strzemiński, malarzy takich jak: Olga Boznańska, Tadeusz Makowski, Józef Pankiewicz, 

Jacek Malczewski – przebywających głównie w Paryżu, wybitnego kompozytora – Karola 

Szymanowskiego, pianistę – Ignacego Paderewskiego, Artura Rubinsteina, Józefa Hofmana, 

dyrygenta Artura Rodzińskiego, skrzypka – Stanisława Barcewicza. 

Wzrastało znaczenie radia, prasy, pism naukowych. W lutym roku 1925 uruchomiono 

radiostację warszawską, a w 1930 roku działało już w Polsce 7 radiostacji. Rozkwit przeżywał 

ruch wydawniczy. Już w roku 1918 wydano w Polsce około 500 tytułów, a w 1925 r. – 1606. 

Należy tu wymienić takie dzienniki jak: „Czas”, „Kurier Warszawski”, wileńskie „Słowo”, 

„Gazeta Warszawska”, „Robotnik”, „Ilustrowany Kurier Codzienny”334.  

Znaczną rolę pełniły czasopisma fachowe, do których należały między innymi: 

„Ekonomista”, „Ruch prawniczy”, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”, „Ruch 

Prawniczy - Ekonomiczny i Socjologiczny”. 

 

334 Ibidem, s. 35 – 36. 
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Niezwykle trudno dokonać podsumowania okresu dwudziestolecia międzywojennego 

dla Polski. Jak stwierdza W. Roszkowski wysiłek w nadrabianiu dystansu straconego  

w okresie zaborów, oraz w wyniku I wojny światowej należy ocenić pozytywnie. Naturalnie 

nie w każdej dziedzinie da się dostrzec same osiągnięcia, niemniej najistotniejszym było 

ponowne pojawienie się państwa na mapach Europy. Nie rozwinęła się znacząco gospodarka.  

W roku 1938 wskaźnik produkcji osiągnął poziom z 1913 roku. Polska międzywojenna nie 

uzyskała zwrotu kosztów za mienie stracone w okresie I wojny światowej. Nie rozwiązano 

problemu przeludnienia wsi, choć zmniejszono częściowo dystans w rozwoju ekonomicznym 

Polski wschodniej i zachodniej. 

Liczba ludności Polski, w okresie dwudziestolecia międzywojennego wzrosła z 27,2  

mln w 1921 r. do 35,1 mln w roku 1939. Skład narodowościowy nadal pozostawał na tym 

samym poziomie, jak po wyzwoleniu. Polacy stanowili około 66 %, Ukraińcy 14 %, Żydzi 

około 10 %, Białorusini 4 % , Niemcy około 2 %, a grupa pozostałych, w tym tzw. „tutejsi” 

około 4 %. Niewielkie zmiany nastąpiły w postępie urbanizacji. O ile jeszcze w 1921 roku w 

miastach było 24,6 % ludności, to w roku 1939 ponad 30 %. W początkach okresu 

międzywojennego z rolnictwa utrzymywało się około 64 % ludności, a pod koniec około 59 

%. Ogółem wyemigrowało około 2 mln osób, lecz powróciło około 1 mln. Polonię światową 

oceniano na około 8 – 9 mln. W dalszym ciągu występowały duże różnice społeczne, 

ekonomiczne i narodowościowe. 

Znacznym osiągnięciem był postęp w likwidacji analfabetyzmu. Odsetek analfabetów 

w Polsce w roku 1921 wynosił 33 %, a w 1939 roku około 15 %. Na wysokim poziomie stało 

szkolnictwo wyższe. W początkach lat dwudziestych było 17 uczelni wyższych, kształcących 

39 tys. studentów, a w 1938 r. ich liczba wzrosła do 32, a liczba studentów do 50 tys. W roku 

1937 wydawano już około 2,7 tys. tytułów prasowych, prawie trzykrotnie więcej niż przed 

1914 r. Wykształcono pokolenie specjalistów w różnych gałęziach gospodarczych  

i dziedzinach naukowych, ludzi gotowych do ofiar na rzecz kraju. Należy podkreślić wzrost 

poczucia wspólnoty narodowej i państwowej, wzrost różnych wartości indywidualnych – 

odpowiedzialności, ofiarności, solidarności, godności pracy. 
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ROZDZIAŁ III 

WOJEWÓDZTWO KIELECKIE W DRUGIEJ 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

3.1. Pierwsze lata po wyzwoleniu  

Mimo licznych problemów jakie przeżywała Polska w pierwszych dniach po 

wyzwoleniu, stopniowo następowała długo wyczekiwana normalizacja. 10 lutego 1919 r. 

odbyły się wybory parlamentarne, pierwsze w odrodzonej Polsce. Zadaniem kluczowym dla 

sejmu ustawodawczego było uchwalenie konstytucji oraz dokonanie odpowiedniego podziału 

administracyjnego kraju. Mimo licznych trudności stopniowo zrealizowano te dwa 

priorytetowe cele. Pierwsze projekty, jak podkreśla Mieczysław B. Markowski, nie brały pod 

uwagę powołania województwa kieleckiego. We wstępnych założeniach, na terenach byłego 

Królestwa Polskiego przewidywano utworzenie pięciu województw, a więc: lubelskiego, 

białostockiego, łódzkiego, warszawskiego i radomskiego. Jednakże w dniu 10 lipca 1919 r. 

specjalna komisja powołana w celu ostatecznego opracowania propozycji podziału 

administracyjnego przyczyniła się do wydania przez sejm 2 sierpnia 1919 r. ustawy, na mocy 

której dokonano nowego podziału administracyjnego. Wprowadzono podział na 

województwa i powiaty. Jak podkreślono powyżej, w ramach debaty sejmowej podjęto 

decyzję o utworzeniu na terenie byłego Królestwa Polskiego 5 nowych województw. Były to 

obok miasta stołecznego Warszawy, województwa: warszawskie, kieleckie, łódzkie, 

białostockie i lubelskie. W miejsce projektowanego wcześniej województwa radomskiego, 

utworzono województwo kieleckie.  

Mapa administracyjna województwa. W skład województwa kieleckiego powstałego 

na obszarze dawnych ziem Kielecczyzny, weszły tereny byłej guberni radomskiej, kieleckiej  

i częściowo piotrkowskiej335. W skład województwa z byłej guberni radomskiej weszły 

następujące powiaty: konecki, iłżecki, kozienicki, opatowski, radomski, opoczyński, 

sandomierski. Z byłej guberni kieleckiej weszły: kielecki, jędrzejowski, miechowski, 

pińczowski, stopnicki, włoszczowski, olkuski, natomiast z byłej guberni piotrkowskiej: 

częstochowski i będziński. Mapę administracyjną województwa kieleckiego z podziałem na 

powiaty obrazuje rys. 4. 

 

335 2 sierpnia 1919 roku. Utworzenie województwa kieleckiego, http://www.ompio.pl/pl-Pl/wiedza/historia/1011-

2-sierpnia-1919-utworzenie-wojewodztwa-kieleckiego.html [dostęp 1.01.2017]. 

http://www.ompio.pl/pl-Pl/wiedza/historia/1011-2-sierpnia-1919-utworzenie-wojewodztwa-kieleckiego.html
http://www.ompio.pl/pl-Pl/wiedza/historia/1011-2-sierpnia-1919-utworzenie-wojewodztwa-kieleckiego.html
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 Rysunek 4. Mapa administracyjna województwa kieleckiego. 

Źródło: https://www.wrota-swietokrzyskie.pl/konkurs-historyczny, dostęp 4.04.2018 

 

Województwo kieleckie utworzone na mocy cytowanej powyżej ustawy tymczasowej 

z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych drugiej instancji, w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego nie miało stałego terytorium, jego granice ulegały 

przesunięciu, zmieniała się także liczba mieszkańców. Według spisu przeprowadzonego  

w 1921 r. województwo kieleckie liczyło 2 535 898 mieszkańców, a jego obszar wynosił 

25 589,4 km2. Gęstość zaludnienia wynosiła 99,1 mieszkańców na km2, przy średniej 

krajowej sięgającej 70 osób na km2. W ciągu 10 lat, to jest do 1931 r. liczba ludności wzrosła 

do 2 935 697 osób, a gęstość zaludnienia do 114,7 osób336 na 1 km2. Uwzględniając liczbę 

mieszkańców województwo kieleckie plasowało się na drugiej pozycji po lwowskim. Ogółem 

w tym województwie było 9 551 miejscowości, w tym 35 miast, 310 gmin. Po dokonanych  

w 1939 r. zmianach niniejsze dane jeszcze się znacznie zmieniły. 

 

336 M. B., Markowski, Robotnicy przemysłowi w województwie kieleckim: 1918-1939, Warszawa 1980, s. 15 -16. 

https://www.wrota-swietokrzyskie.pl/konkurs-historyczny


153 

 

Województwo kieleckie zostało wstępnie podzielone na 16 powiatów, bardzo 

zróżnicowanych pod względem wielkości powierzchni, liczby mieszkańców, jakości gleb, 

ukształtowania powierzchni, pod względem poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego. 

1 stycznia 1927 r., liczba powiatów wzrosła do 17. Z części północnej powiatu 

będzińskiego utworzono powiat zawierciański337, którego stolicą było Zawiercie, a 12 

kwietnia 1928 r. utworzono powiaty miejskie w Częstochowie i Sosnowcu338. 18 maja 1932 r. 

powstał powiat miejski w Radomiu. W roku 1933 przeprowadzono drobne korekty granic, 

kilku powiatów, które jednak nie wprowadzały istotnych zmian w liczbie i składzie 

ludnościowym. Do istotnych kwestii należał dokonany wówczas podział gmin na gromady. 

Uogólniając, na terenie województwa kieleckiego w roku 1934 było 313 gmin wiejskich oraz 

37 gmin miejskich339. Nie była to ostateczna mapa województwa kieleckiego, bowiem na 

mocy ustawy z 9 kwietnia 1938 r. korekcie uległy granice niektórych powiatów, powiaty 

opoczyński i konecki z wyjątkiem kilku gmin (Skarżysko-Kamienna i Szydłowiec oraz 

Bliżyn), przyłączono do województwa łódzkiego340.  

W związku z tymi regulacjami uległa zmianie liczba ludności i obszar województwa. 

Województwo kieleckie w 1939 r. liczyło ponad 2 671 tys. mieszkańców, a jego obszar 

wynosił 22 204 km2. Granice powiatów ulegały nieznacznym przesunięciom podczas całego 

okresu międzywojennego, z powodu przenoszenia niektórych gromad do sąsiednich gmin  

i powiatów. W 1939 roku wydzielono z województwa dwa powiaty, opoczyński i konecki.  

W końcowej fazie okresu międzywojennego, a więc w końcu roku 1939 w województwie 

kieleckim było: 18 powiatów, 37 miast, 275 gmin wiejskich, 3668 gromad341.  

Niektóre środowiska kontestowały istnienie województwa kieleckiego. Byt 

województwa był zagrożony kilkakrotnie w okresie międzywojennym, nie tylko we wstępnej 

fazie decyzyjnej po 1918 roku, ale także w roku 1926, w 1931 i w roku 1937, kiedy to sam 

marszałek Edward – Rydz- Śmigły342, honorowy obywatel miasta Kielc, wsparł 

 

337 Dz. U. z 1926 r., Nr 125, poz. 727. 
338 Dz. U. z 1928 r., Nr 45, poz. 426.  
339 J. Pająk, Dzieje podziałów administracyjnych a granice regionu świętokrzyskiego, w: Region świętokrzyski. 

Mit czy rzeczywistość?, pod red. J. Wijaczki, Kielce 2001, s. 64. 
340 Dz. U. z 1938 r., Nr 27, poz. 240. 
341 J. Pająk, Historia podziałów administracyjnych, w: Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo Kulturowe, 

pod red. G. Okły, Kielce 2002, s. 110. 
342 Honorowe obywatelstwo miasta Kielc Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych Marszałkowi Polski 

Edwardowi Rydzowi Śmigłemu, za zasługi dla Najjaśniejszej RP i miasta Kielce (który „ongiś jako bojownik o 

niepodległość wkraczał, walcząc pod rozkazami Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego” nadała Rada 

Miejska w oparciu o postanowienia art. 43 lit. „y” ustawy z 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju 
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Międzyorganizacyjny Komitet Obywatelski, co między innymi umożliwiło utrzymanie 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach343. Należy podkreślić, że granice tego województwa nie 

przełamywały podziałów rozbiorowych, obszar działania określonych instytucji administracji 

specjalnej nie pokrywał się z granicami województw.  

Kielce stolicą województwa. Kwestionowano także decyzje o wiodącej roli Kielc, 

które uzyskały status stolicy regionu, zważywszy ich liczbę mieszkańców, niższą w stosunku 

do takich miast jak: Radom, Sosnowiec czy Częstochowa i niższemu potencjałowi 

ekonomicznemu. Do tego miana pretendował nade wszystko Radom, mający więcej 

mieszkańców i bogate tradycje administracyjne. W roku 1931 liczba mieszkańców Kielc 

wynosiła 58,2 tys., Radomia – 77,9 tys., Sosnowca – 109,0 tys., a Częstochowy – 117,2 tys. 

Atutem dla miasta okazało się centralne położenie w obszarze województwa, a także 

solidarność i determinacja lokalnych środowisk. Istotna także była obecność na jego terenie 

siedziby władzy ogólnej, skarbowej, ziemskiej oraz Inspekcji Pracy. Jednak poza obszarem 

Kielc zlokalizowane były między innymi: Izba Adwokacka, Izba Notarialna, Izba Lekarska, 

Kuratorium Okręgu Szkolnego, Sąd Apelacyjny, Okręgowa Dyrekcja Kolei, Dyrekcja Poczt  

i Telegrafów344. Kilkakrotnie komisja rządowa powracała do projektu zmian w podziale 

administracyjnym kraju. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń były dyskusje związane  

z projektem ministra skarbu i wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Projekt z 1936 r. 

zakładał utworzenie z Centralnego Okręgu Przemysłowego oddzielnej jednostki 

administracyjnej ze stolicą w Sandomierzu. Stanowisko wojewody miał objąć Stefan 

Starzyński, ówczesny prezydent Warszawy. Gdy doniesienia prasowe dotarły do Kielc, 

przedstawiciele Rady Miejskiej, na czele z ówczesnym prezydentem Stefanem Artwińskim,  

a także organizacje lokalne zrzeszające rzemieślników, kupców, właścicieli nieruchomości 

przystąpiły do organizowania akcji protestacyjno – propagandowej. Skierowano liczne 

rezolucje do ministra spraw wewnętrznych Feliksa Sławoja Składkowskiego z argumentami 

na rzecz województwa kieleckiego. Należy podkreślić wysoki poziom aktywności władz 

samorządu miejskiego w Kielcach, które dążyły do zachowania województwa za wszelką 

cenę. Istotną rolę w obronie województwa odegrał Tymczasowy Komitet ds. Obrony 

Województwa Kieleckiego przed Likwidacją, powołany 18 stycznia 1937 r. przez prezydenta 

 

samorządu terytorialnego (Dz. U. RP nr 35 poz.294), w dniu 10 listopada 1936 roku. Delegacja Rady Miejskiej 

wraz z prezydentem Stefanem Artwińskim wręczyła marszałkowi dyplom 12 lutego 1937 roku w Warszawie. 

Por. Jan Główka, Kielce-miasto z koroną w herbie, Kielce 2005, s. 74-75.  
343 Z. Guldon, A. Massalski, Historia Kielc do roku 1945, Kielce 2000, s. 327. 
344 I. Ciosek, Znaczenie samorządu terytorialnego w życiu lokalnych społeczności województwa kieleckiego w 

latach: 1919 – 1939, Kielce 2014, s. 49. 
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Artwińskiego, w porozumieniu z Radą Miejską. Na czele Komitetu stanął sam prezydent, 

natomiast jego członkami zostali aktywni przedstawiciele organizacji społeczno – 

gospodarczych. Delegacja kieleckich radnych udała się do Warszawy, gdzie wręczyła 

marszałkowi Edwardowi Rydzowi – Śmigłemu honorowe obywatelstwo miasta. Delegacja 

spotkała się także z innymi przedstawicielami sceny politycznej, między innymi 

wiceministrem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Jerzym Paciorkowskim, późniejszym 

wojewodą kieleckim, posłami i senatorami wywodzącymi się z ziemi kieleckiej, którzy mieli 

czuwać nad dyskusjami w sprawie zachowania statusu stolicy dla miasta Kielce. Dzięki tej 

wytrwałej pracy, walka o utrzymanie województwa została wygrana, a obszary Zagłębia 

Dąbrowskiego i strategiczne miasta Centralnego Okręgu Przemysłowego pozostały  

w granicach województwa345.  

Postawa patriotyczna mieszkańców województwa. Po odzyskaniu niepodległości  

w 1918 roku, trudno było o stabilizację jeszcze przez długi okres czasu z kilku powodów. 

Poważnym zagrożeniem dla młodego państwa, w tym województwa kieleckiego i wszystkich 

jego mieszkańców, była wojna w obronie granic i wojna polsko-bolszewicka, wobec których 

miasto Kielce i całe województwo nie pozostawało na uboczu. Tuż po zawarciu pokoju 

pomiędzy Austrią, Niemcami i Rosją w dniu 3 maja 1918 r. w Brześciu nad Bugiem, gdy do 

Ukrainy przyłączono tereny Chełmszczyzny i Podlasia, mieszkańcy ziemi kieleckiej, związki 

zawodowe i partie polityczne wystosowały protest przeciwko postanowieniom traktatu 

brzeskiego. Zrzeszeni w nowoutworzonej Komisji Obywatelskiej w swej rezolucji potępili 

decyzje traktatu, wyrażając tym samym postawę wszystkich mieszkańców i partii 

politycznych. Niniejszy protest został podpisany przez: Chrześcijańską Demokrację, 

Narodową Demokrację, Narodowy Związek Robotniczy, Polską Partię Socjalistyczną, 

Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Polskiej Demokracji, Ligę Kobiet Polskich, Polskie 

Związki Zawodowe, Związki Zawodowe Bezpartyjnych. Nawet biskup kielecki Augustyn 

Łosiński i inspektor Okręgu Szkolnego zaprotestowali przeciwko wyłączeniu z terenów 

guberni lubelskiej prawie całego powiatu tomaszowskiego, chełmskiego i hrubieszowskiego, 

połowy powiatu biłgorajskiego i części krasnystawskiego. Z inicjatywy władz szkolnych  

i POW uaktywniono młodzież szkolną i nauczycieli do uczestnictwa w szkoleniach 

obronnych i ćwiczeniach wojskowych, a także w kompletowaniu broni. Działały też ściśle 

zakonspirowane „piątki” które zajmowały się zdobywaniem broni i amunicji, głównie od 

 

345 M. Kolasa, Kielce stolicą województwa, w: Kielce przez stulecia, pod red. J. L. Adamczyka i in., Kielce 2014, 

s. 375 – 376. 
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żołnierzy austriackich. Za karabin płacono 10 koron i butelkę wina, albo tylko 2 butelki wina. 

Karabiny uzyskiwano także w posterunkach wojskowych pilnujących przejazdów kolejowych 

przy alei Karczówkowskiej. Zdobyte karabiny przechowywano w gmachach szkolnych346. 

Młodzież wspomagała żołnierzy już w listopadzie 1918 r. w fazie rozbrojenia. Gdy  

z budynków, w których wcześniej znajdowały się urzędy austriackie usuwano emblematy  

i napisy w języku niemieckim, oddziały wojskowe i funkcjonariusze milicji kontrolowali 

żołnierzy wyjeżdżających ze stacji kolejowej, wchodzili do wagonów i odbierali karabiny 

oraz naboje. Władze lokalne zabezpieczały opuszczane lokale, gdyż dochodziło do 

przypadków sprzedaży i celowego niszczenia mebli.  

Troska o bezpieczeństwo kraju, zachowanie granic i  bezpieczeństwo wszystkich 

mieszkańców ziemi kieleckiej była sprawą priorytetową dla władz miasta i regionu, które 

czyniły starania, by pozyskać niezbędne fundusze na zabezpieczenie przed ponowną utratą 

niepodległości, a także na rozwój miasta i województwa, na likwidację zapóźnień 

cywilizacyjnych. W mieście w roku 1918 zostało utworzone dowództwo Okręgu Generalnego 

Kielc. W składzie Okręgu znalazło się początkowo 14 powiatów przyszłego województwa 

oraz trzy powiaty z województwa łódzkiego, a od sierpnia 1919r. obszar Okręgu Generalnego 

Kielce tworzyło 18 powiatów347. W jego skład wchodziły jednostki mniejsze w Radomiu, 

Częstochowie, Piotrkowie Trybunalskim. Garnizon w Kielcach liczył około 5 tys. ludzi.  

W tym mieście funkcjonowała także Powiatowa Komenda Uzupełnień, Wojskowy Sąd 

Rejonowy, Kościół Garnizonowy z parafią. Już w styczniu 1919 r. w walkach na froncie 

wschodnim uczestniczył I batalion 25 p. p. pod dowództwem kpt. Kazimierza 

Bogaczewicza348. Kielczanie włączyli się w działania wojenne na terenach objętych 

konfliktem zbrojnym w Zachodnioukraińskiej Republice Ludowej, organizując pomoc dla 

mieszkańców Lwowa. Szczególną aktywnością wykazało się  Koło Polek Patriotek, które 

organizowało zbiórki darów w naturze. Członkinie ustawiały kosze na ulicach miast prosząc  

o dary, typu: chleb, mąka, kasza, słonina, smalec, ziemniaki, a także ubrania, bielizna, płótno 

na bandaże. Przy Kole Polek Patriotek zorganizowano Komitet Lwowski, który prowadził 

sprzedaż znaczków, dochód z tej sprzedaży przeznaczano na zakup żywności, świec, ubrań 

 i bielizny dla mieszkańców Lwowa. Dary zostały zawiezione do Lwowa i przekazane 

Komitetowi Biskupiemu, który przekazał je potrzebującym. W tym samym czasie powstało 

 

346 A. Rembalski, Kielce w okresie walk o granice Rzeczypospolitej, w: Kielce przez stulecia…, s. 353. 
347 T. Banaszak, Garnizon kielecki w latach 1918 – 1939, w: Kielce przez stulecia…, s. 360. 
348 Z. Guldon, A. Massalski, Historia Kielc…, s. 324 -325. 
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 w Warszawie, z inicjatywy małżonki Ignacego Jana Paderewskiego towarzystwo pod nazwą 

Biały Krzyż.  Kielecki oddział Białego Krzyża organizował pomoc dla polskich żołnierzy 

poza frontem, a więc rannym i chorym. Kielecki Biały Krzyż udzielał pomocy polskim 

rodzinom Lwowa i Kresów Wschodnich349. W wyniku narastającego zagrożenia w walkach  

z bolszewikami w początku roku 1920 ogłoszono pobór do wojska do 4 p. p. dla wszystkich 

mężczyzn urodzonych przed 1902 r. Celem wzmocnienia budżetu powołano także wiosną 

1920 r. Wojewódzki Komitet Propagandy Pożyczki Państwowej, w skład którego wchodzili 

główni przedstawiciele władz administracyjnych, przedstawiciele organizacji gospodarczych  

i społecznych, a także duchowieństwo. Rada Miasta przekazała na cele Komitetu 50 tysięcy 

marek. Niezależnie powołano także Żydowski Komitet Propagandy Pożyczki Narodowej, do 

którego wpływały subwencje na cele wojenne. Takie datki już w 1920 r. złożyli 

przedstawiciele 50 zamożnych rodzin żydowskich. W lipcu 1920 r. w całym kraju, także  

w Kielcach, powstawały Komitety Obrony Państwa, których zadaniem było organizowanie 

zaciągu do wojska. Funkcję przewodniczącego w Kielcach pełnił przewodniczący Rady 

Miejskiej T. Kostuch, zastępcy K. Wodzinowski, skarbnika S. Artwiński, a sekretarza  

R. Dobrzański. Aktywnością wykazały się cztery sekcje, do których należały: finansowa, 

agitacyjno-odczytowa, pomocy dla żołnierzy i pomocy dla Wilna.  

8 lipca 1920 r. przybyły do Kielc delegatki Ochotniczej Legii Kobiet z Warszawy jako 

formacji wojskowej celem werbunku kobiet do służby garnizonowej. Przyjmowano 

ochotniczki w wieku 18 – 40 lat o dobrej opinii. Do Biura Werbunkowego w Kielcach 

zgłosiło się kilkadziesiąt kobiet. 18 lipca 1920 r., w czasie wiecu kobiet zebrano 600 marek na 

działalność Legii.  

Również Naczelnictwo Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) w pierwszej połowie 

lipca 1920 r. wezwało harcerzy do zaciągania się do ochotniczej służby, w odpowiedzi na to 

wezwanie 120 młodych ludzi zgłosiło się do armii wyruszając 10 lipca z Kielc. Zostali 

wcieleni do 8 armii dowodzonej przez gen. Józefa Hallera. Ponadto powstał w Kielcach 130 – 

osobowy oddział wartowniczy złożony z bardzo aktywnych młodszych harcerzy pod 

komendą Edwarda Meissnera, instruktora ZHP, który także odegrał ważną rolę. Ważną rolę 

odegrał także miejscowy hufiec żeński. Pogotowie Wojenne złożone z kieleckich harcerek 

organizowało pomoc dla żołnierzy na froncie. Dziewczęta pracowały w sekcjach: „matek 

chrzestnych”, szwalni, propagandy, werbunku, oświatowej, kursów sanitarnych, zastępstw 

 

349 A. Rembalski, Kielce w okresie walk…, s. 355. 
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biurowych i wywiadu. Od 1919 do 1921 r. organizowano także pomoc dla Górnego Śląska, 

aktywnie inspirowano Kielczan do wspierania mieszkańców w czasie kolejnych powstań. 

Aktywnością wykazał się Komitet Obrony Państwa, Komitet Doraźnej Pomocy dla Górnego 

Śląska, Komitet Pomocy dla Śląska oraz władze i mieszkańcy miasta Kielce350. 

Bardzo uroczyście obchodzono kolejną rocznicę wkraczania strzelców Józefa 

Piłsudskiego do Kielc w dniu 12 sierpnia 1920 r. (w przeddzień bitwy warszawskiej 15 

sierpnia 1920 r. określanej potem „cudem nad Wisłą”), na które przybyła nawet żona Józefa 

Piłsudskiego Aleksandra Piłsudska. Dla celów koordynacyjnych prac komitetów 

powiatowych obrony państwa powołano na terenie województwa kieleckiego Radę 

Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa, w skład której wszedł adwokat Eugeniusz 

Nawroczyński351. Miała ona do spełnienia doniosłą rolę w werbowaniu ochotników z ziemi 

kieleckiej do armii. W dowództwach okręgów generalnych byli specjalnie przygotowani do 

tych zadań inspektorzy. W utrzymaniu ładu i porządku, a także ochronie mienia państwowego 

pomagała Straż Obywatelska. Na czele Komendy Straży Obywatelskiej stał sędzia Józef 

Niepokolczycki.  

Sytuacja ekonomiczna po wyzwoleniu przez długi jeszcze okres była niezwykle trudna 

w całym województwie, a także jego stolicy. Przy ogólnym niedostatku pieniędzy i chleba 

głównie w lipcu i sierpniu pojawiały się problemy z migrantami. Już 19 lipca 1919 r. z ziem 

wschodnich przybyło do Kielc 97 wagonów kolejarzy z rodzinami  

z okolic Tarnopola. Inni uciekając przed wojną polsko - bolszewicką, w poszukiwaniu 

pomocy, schronienia, spokoju i chleba wędrowali pieszo, niekiedy z całym swym dobytkiem, 

bydłem i trzodą chlewną. Takie grupy przybywające do Kielc, należało otoczyć opieką 

materialną i medyczno-sanitarną, nie tylko ludzi, trzeba było zatroszczyć się także  

o wyżywienie dla zwierząt. Duże znaczenie miały służby Polskiego Czerwonego Krzyża  

i Organizacja Białego Krzyża. Szpitale były przepełnione. Przygotowano w szpitalach 420 

łóżek dla rannych, ale w obliczu potrzeb szukano innych możliwości lokując rannych w 

budynkach użyteczności publicznej, które natychmiast zapełniały się rannymi, uciekinierami 

z terenów, gdzie trwały działania wojenne. Na dworcu kolejowym w Kielcach wyodrębniono 

specjalne miejsce na kuchnię, gdzie wydawano gorący, darmowy posiłek jeden raz dziennie. 

 

350 Ibidem, s. 356 – 359. 
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Komitet Obrony Państwa w stolicy województwa koordynował prace w mieście  

i kierował wszystkimi działaniami powiatowych komitetów, a jednocześnie prowadził zbiórkę 

danin w naturze na rzecz armii. Łączny koszt danin przyznany dla Kielc, do przekazania 

przed 1 października 1920 r. to 4 mln marek, co wystarczyło na sfinansowanie 900 par butów 

z cholewkami, 900 par spodni z cholewkami, i 1800 kompletów bielizny, oraz 900 koców. 

Po wojnie polsko-bolszewickiej nie można było jeszcze mówić o pełnej stabilizacji, 

niemniej stopniowo życie normalizowało się. Garnizon Wojska Polskiego pozostawał  

w Kielcach przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego, odgrywając dużą rolę  

w życiu miasta, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego, przestrzennego. Już nigdy  

w późniejszym okresie w Kielcach nie stacjonowała tak duża liczba jednostek wojskowych  

i żołnierzy Wojska Polskiego352.  

Proces stabilizacji. Siedzibą władz województwa kieleckiego było miasto Kielce. 

Kielce zostały stolicą województwa w 1919 r. Władze województwa kieleckiego mieściły się 

w pałacu biskupów krakowskich. Władzę wykonawczą w Kielcach sprawował zarząd miasta, 

na czele którego stał prezydent. Zarząd miasta, Magistrat był wybierany przez Radę Miejską, 

która liczyła, po wyborach 1919 r. 34 radnych i 17 zastępców, a w latach następnych, w miarę 

wzrostu liczby mieszkańców liczba radnych wzrosła do 50. W okresie międzywojennym 

funkcję prezydenta Kielc pełnili kolejno: Mieczysław Łukaszewicz w latach 1918 – 1927, 

Lucjan Głazek w roku 1927, Paweł Gettel w latach 1927 – 1929, Roman Cichowski w latach 

1929 – 1934, Stanisław Porembalski w latach 1934 – 1935, oraz Stefan Artwiński w latach 

1935 – 1939353. 

W 1921 r. miasto Kielce liczyło 41 346 mieszkańców, w tym 25 549 katolików, co 

stanowiło 61,9 %, 145 ewangelików (0,4 %), 15 530 wyznawców judaizmu (37,7 %)354. 

Liczba ludności Kielc stopniowo wzrastała (tabela nr 3). W roku 1931 miasto liczyło około 

58 700 osób, w 1938 r. około 67 000, a w roku 1939 około 71 580 osób. Por. tabela nr 3. 

 

 

 

 

352 T. Banaszek, Garnizon kielecki…, s. 367. 
353 Z. Guldon, A. Massalski, Historia Kielc…, s. 329. 
354 J. Główka, Kielce…, s. 107. 
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Tabela 3 Liczba mieszkańców miasta Kielce w okresie międzywojennym 

Rok Liczba mieszkańców 

ogółem (w tys.) 

Liczba ludności żydowskiej  

(w tys.) 

Rok 1921 41,346 15,530 

Rok 1931 58,700 18.683 

Rok 1939 71,580 20.942 

Źródło: Z. Guldon, A. Massalski, Historia Kielc do roku 1945, Kielce 2000, s. 330 

Utarło się powiedzenie, że Kielce były miastem księży, urzędników, emerytów  

i młodzieży szkolnej. Potem dominowała koncepcja, że było to miasto robotnicze zważywszy 

liczbę urzędów funkcjonujących w mieście, a według spisu z 1931 r., w grupie zawodów 

związanych ze służbą publiczną, a więc w urzędach i innych instytucjach o charakterze 

społecznym zatrudnionych było 71,5 % czynnej zawodowo ludności miasta, miasto było 

jednak bardziej urzędnicze i mieszczańskie niż robotnicze355. 

Jak podkreślono powyżej liczba ludności miasta Kielce dynamicznie wzrastała w 

okresie II Rzeczypospolitej. W stosunku do pierwszych lat powojennych pod koniec 

dwudziestolecia międzywojennego wzrosła niemal dwukrotnie. Wzrastała także liczba 

ludności żydowskiej, choć dane liczbowe powyższego wykazu nie wykazują tej dynamiki,  

z powodu faktu, że znaczna liczba Żydów w międzyczasie wyjeżdżała do Izraela. Należy 

wyakcentować, że w rodzinach żydowskich rodziło się stosunkowo dużo więcej dzieci niż  

w polskich. 

W roku 1930 miasto Kielce, które dotychczas zajmowało powierzchnię 1850 ha,  

a więc ponad 18 km2, ze względu na dołączanie sąsiadujących wiosek powiększyło się do 

3300 ha, to jest około 33 km2. W granice miasta włączono folwark Szydłówek, Kawetczyznę, 

Barwinek, Pakosz, Czarnów i Karczówkę. Wybudowano nowe dzielnice mieszkaniowe  

i nowe osiedla robotnicze, do których kursował autobus. Zmieniła się także ilość ulic. O ile 

jeszcze w roku 1928 było ich 115, o łącznej długości około 45 km, to w roku 1937 było już 

214 o długości blisko 79 km356.  

 

355 J. Szczepański, Dzieje wodociągów i kanalizacji w Kielcach w latach 1929 – 1999, Kielce 1999 s. 32 i nast.  
356 Z. Guldon, A. Massalski, Historia Kielc…, s. 333. 
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W pierwszych latach powojennych tylko nieliczne ulice były wybrukowane, nie było 

kanalizacji ani wodociągów. Pierwszy prezydent Kielc M. Łukaszewicz czynił starania  

o pozyskanie funduszy na działania inwestycyjne. W 1924 r. powołano Komisję do spraw 

budowy wodociągów i kanalizacji i korzystając z pożyczki zaciągniętej w firmie 

amerykańskiej Ulen and Company, w wysokości 500 dolarów, wybudowano i oddano do 

użytku w 1927 r. 13,800 m. sieci kanalizacyjnej, a kilka miesięcy później 14,40 m. sieci 

wodociągowej, oraz ujęcie wody z „Siedmiu Źródeł” w Białogonie.  

Działania renowacyjne prowadzono na wielu odcinkach. Powstawały wciąż nowe 

obiekty. Zmieniał się krajobraz miasta i okolic. Tuż po wojnie przystąpiono do budowy 

nowych odcinków linii kolejowej. Do głównych osiągnięć w tym zakresie należała budowa 

dwu głównych odcinków pomiędzy Radomiem i Warszawą oraz pomiędzy Tunelem  

i Krakowem, dzięki czemu skrócił się znacznie czas podróży. Wzrastała także liczba 

pociągów. O ile jeszcze w roku 1921 w ciągu doby było zaledwie 14, to w 1926 r. już 25,  

a  

w 1931 roku 40 pociągów osobowych. W pobliżu dworca PKP w miejscu obecnie 

funkcjonującej poczty, w latach trzydziestych wybudowano dworzec autobusowy, gdzie na 

przełomie lat dwudziestych i trzydziestych zaczęły kursować pierwsze autobusy, jako 

nowoczesne środki lokomocji. Wykorzystywano już wówczas kilka linii łączących Kielce  

z Krakowem, Buskiem, Staszowem, Solcem, Opatowem, Zawierciem. Nie rezygnowano 

jeszcze z pojazdów konnych. Furmanki jeszcze przez długie lata rozwiązywały problem 

dowozu towarów na bazary kieleckie z pobliskich miejscowości, a także przewozu uboższych 

mieszkańców na uroczystości z wiosek do miast. Także w latach 30., dokładnie w 1937 r.  

w pobliskim Masłowie zostało otwarte lotnisko, gdzie zaczęły lądować prawie wszystkie typy 

samolotów. Wybudowano także stadion sportowy i basen, na otwarcie którego przybył 

prezydent Polski Ignacy Mościcki. 

Skromna sieć telefoniczna nie sięgała do wszystkich bardziej odległych miejscowości. 

Centrala posiadała 200 numerów, które wykorzystywane były głównie przez urzędy 

państwowe i ważniejsze instytucje.  

W roku 1931 wybudowano w Raszynie antenę radiową, dzięki czemu Kielce znalazły 

się w zasięgu warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia, co umożliwiało korzystanie  

z odbiorników detektorowych, a także lampowych, których w przeddzień II wojny światowej 

już było 3,5 tys.   
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Niezwykle ważną inicjatywą była budowa elektrowni Kielce, w pobliżu Kościoła św. 

Krzyża w latach 1925/1926. Ta inwestycja kosztowała 3 928 097 zł., lecz była niezbędna dla 

potrzeb miasta i okolic. Zarządzała nią Spółka Akcyjna „Elektrownia w Kielcach”. Już  

w roku 1928 zelektryfikowano liczne zakłady pracy, takie jak „Ludwików”, „Wietrznia”, 

„Marmury”, „Społem” i wiele innych. 

Istotną rolę odgrywała Izba Skarbowa, początkowo nazywana Izbą Obrachunkową. 

Prężnie funkcjonował w mieście podległy Izbie Skarbowej Urząd Skarbowy, obydwa urzędy 

zostały w latach 30. przeniesione do budynku na ulicy Poniatowskiego, dzisiejszej siedziby 

Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej na ulicy Seminaryjskiej. W Kielcach był także 

Okręgowy Urząd Ziemski, Kielecka Izba Rolnicza, Towarzystwo Kółek Rolniczych. Miał 

tutaj swą placówkę Prokurator Sądu Okręgowego, był także Sąd Okręgowy w Kielcach, który 

podlegał Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie.    

W okresie międzywojennym nie było wielu prężnie działających zakładów pracy. 

Można wymienić zaledwie kilkanaście o prestiżowym znaczeniu, dających miejsca pracy 

mieszkańcom Kielc i okolic. Należały do nich rozlewnia wódek „Etyl”, „Spółdzielnia 

Młynarska: Liberman i S-ka”, Spółka Akcyjna założona przez warszawskich udziałowców  

w 1920 r. pod nazwą „Marmury Świętokrzyskie”, Spółka Akcyjna „Kielecka Odlewnia”, 

Spółka Akcyjna „Wapiennik”, „Kadzielnia”, Towarzystwo Akcyjne „Fabryki Nawozów 

Sztucznych”, Suchedniowska Fabryka Odlewów o nazwie „Ludwików” funkcjonująca na 

miejscu dzisiejszej „Polmo SHL”. W pobliżu torów kolejowych od 1920 r. funkcjonowały 

zakłady wytwórcze „Społem” produkujące wytwory chemiczne takie jak: mydło, płyny do 

czyszczenia, pasty do butów. Zakłady „Społem” rozbudowano w latach 30. , co umożliwiło 

poszerzenie asortymentu o kilka innych istotnych produktów takich jak: drożdże, musztarda, 

ocet, buliony itp.  Zakład zatrudniał 298 pracowników różnych zawodów. Duże znaczenie 

miały wielko - kompleksowe zakłady przemysłu drzewnego, do których należy zaliczyć 

fabrykę mebli „Henryków”, liczne browary i wapienniki, m.in. „Kadzielnia”, „Wietrznia”, 

„Międzygórze”.  

Przełomowe znaczenie dla Kielc i okolic miały lata 30. Huta „Ludwików” i Huta 

„Pokój” w Bytomiu. W ramach współpracy zaczęły rozwijać się nowoczesne jak na owe 

czasy działy produkcji, skupiające uwagę na takich produktach jak: hełmy, szable, motocykle 

SHL. Do 1939 r. wyprodukowano około 3 tys. motocykli.  Kielecka odlewnia w roku 1928 
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zmieniła profil produkcji, wytwarzano w niej pociski i inne produkty dla celów wojskowych. 

Została wydzierżawiona przez spółkę „Granat” i zmieniła nazwę. 

Znaczna część ludności zatrudniona była w rzemiośle. W początkach okresu 

międzywojennego w zakładach rzemieślniczych pracowało 2992 osób. W branży odzieżowej 

i skórzanej 1992 osoby, w budowlanej 407, a w spożywczej 231 osób. Były to głównie 

niewielkie zakłady rzemieślnicze. Wśród rzemieślników liczną grupę stanowili: krawcy, 

rzeźnicy, szewcy, cholewkarze, piekarze, stolarze, kowale, zegarmistrze, fryzjerzy. Pod 

koniec lat trzydziestych liczba zatrudnionych w zakładach produkcyjnych wynosiła około 10 

tys. osób. Opiekę nad organizacją handlu sprawował Magistrat, który stosował liberalną 

politykę handlową, nawet wobec tych, którzy nie mieli oficjalnego zezwolenia na 

prowadzenie działalności gospodarczej. Najbardziej opłacalny był handel alkoholem, dlatego 

duże było nasycenie sklepami monopolowymi. Np. na ulicy Sienkiewicza funkcjonowało 

prężnie aż 15 tego typu placówek, a ponadto 4 restauracje, kilka piwiarń i jadłodajni, gdzie 

można było także kupić alkohol357.  

Podsumowując, należy podkreślić głęboki patriotyzm mieszkańców miasta  

i społeczeństwa całego województwa. Dla mieszkańców Kielc miłość do Ojczyzny była 

wartością priorytetową. Poświadczają to liczne zachowania ludzi w każdym wieku, 

podejmujących działania na rzecz wyzwolenia, tuż po zakończonej pierwszej wojnie 

światowej i w całym okresie międzywojennym. Wyrazem przywiązania do Ojczyzny była 

między innymi postawa mieszkańców w dniu pobytu Marszałka Piłsudskiego w Kielcach  

z okazji Zjazdu Związku Legionistów tuż po zamachu majowym. Ta okoliczność miała 

miejsce w czasie uroczystości III Marszu Szlakiem Kadrówki358 w sierpniu 1926 r., na którą 

przybyły tysiące osób z miasta i regionu, by oddać cześć nie tylko przedstawicielom elit 

politycznych, żołnierzom drużyny kieleckiej, lecz także wyrazić swój stosunek do linii 

ideowej przemian. Jak podkreśla J. Główka, „w tym mieście Piłsudski czuł się jak u siebie w 

domu, otoczony współtowarzyszami walk o niepodległość, w mieście, które było ważnym 

miejscem dążeń wolnościowych”359. Wchodzącego na trybunę Marszałka witali wojewoda 

kielecki Ignacy Manteuffel, dowódca 2 Dywizji Piechoty Legionów gen. Aleksander 

 

357 Ibidem, s. 336. 
358 Uroczystości zaczęły się mszą św. w Kościele św. Piotra i Pawła, przy ul. Grodzkiej 5 sierpnia 1926 roku w 

Krakowie. Por. J. Główka, A nasi Strzelce… Filmowa relacja z III Marszu Szlakiem Kadrówki, 

„Świętokrzyskie”, Nr 6 (10), listopad 2011, s. 67 – 68. 
359 J. Główka, A nasi strzelce… Filmowa relacja z III Marszu Szlakiem Kadrówki, „Świętokrzyskie”, Nr 6 (10), 

listopad 2011, s. 67. 
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Łuczyński, starosta kielecki Roman Serednicki, prezydent Kielc – Roman Łukaszewicz. 

Obecni byli na tej uroczystości liczni dostojnicy państwowi i generalicja, w tym między 

innymi: minister spraw wewnętrznych Kazimierz Młodzianowski, minister spraw 

zagranicznych – August Zaleski, minister sprawiedliwości – Wacław Makowski, szef 

kancelarii cywilnej prezydenta Stanisław Car i jego zastępca – Kazimierz Świtalski, gen. 

Brygady Felicjan, Sławoj Składkowski, płk. Aleksander Prystor, organizacje z Łotwy, 

Finlandii, Estonii. Po oficjalnym powitaniu wszyscy przeszli na Plac Wolności by 

uczestniczyć we mszy św. odprawionej przez kapelana dywizyjnego ks. płk. Stanisława 

Cieślińskiego. Po mszy św. nastąpiło poświęcenie sztandaru 2 Pułku Artylerii Lekkiej 

Legionów. Marszałek Piłsudski wbił pamiątkowy złoty gwóźdź, a potem rozmawiał  

z mieszkańcami Kielc i okolicznych miejscowości, głównie  weteranami powstania 

styczniowego. Przyjęcie defilady przez Marszałka i dostojnych gości miało miejsce na 

wysokości ulicy Mickiewicza, do której z Placu Wolności przemaszerowano ulicami 

Hipoteczną i Słowackiego. Po południu w kinie „Palace” miał miejsce Zjazd Związku 

Legionistów z udziałem Józefa Piłsudskiego360. 

Obszar województwa kieleckiego był szczególnie odpowiedni do upamiętniania 

miejsc związanych z osobą Józefa Piłsudskiego. Jak podkreśla Urszula Oettingen361  

w artykule Pamięć o Józefie Piłsudskim na ziemi świętokrzyskiej 1919-1939  wiele środowisk 

utożsamiało się z działalnością Marszałka i aktywnością I Brygady Legionów Polskich. 

  W celu pełniejszego zobrazowania problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego  

w województwie kieleckim celowe wydaje się przedstawienie jego charakterystyki poprzez 

prezentację takich problemów jak podziały administracyjne, instytucje państwowe  

i samorządowe, problemy demograficzne, gospodarcze i społeczne.  

3.2. Struktura samorządu województwa kieleckiego 

Załamanie władzy okupacyjnej państw zaborczych w Polsce nastąpiło ostatecznie na 

przełomie października i listopada 1918 r.362. Stanowiło to przesłankę do gruntownej 

odbudowy państwowości polskiej i odbudowy struktur państwowych szczebla centralnego  

i terenowego. W krótkim okresie przejściowym powstało kilka konkurencyjnych względem 

siebie ośrodków władzy centralnej, a po kilku miesiącach utworzono jednolitą władzę 

 

360 Ibidem, s. 66-69. 
361 U. Oettingen, Pamięć o Józefie Piłsudskim na ziemi świętokrzyskiej 1919 – 1939, „Świętokrzyskie” Nr 6 (10), 

Kielce, 2011, s. 6.  
362 A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa…, s. 159. 
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państwową. Wciąż ożywione były dyskusje na temat charakteru ładu terytorialnego. Wciąż 

także toczyła się dyskusja na temat wyboru między centralizacyjnym a decentralizacyjnym 

modelem zarządzania. Jak podkreśla Ireneusz Ciosek, zwolennikami centralizmu była 

administracja rządowa, dostrzegano bowiem w decentralizacji pewne niebezpieczeństwo 

wynikające z braku tradycji i ciągłości w funkcjonowaniu instytucji samorządowych, a także 

braku doświadczeń w pracach samorządu terytorialnego. Duże poparcie miała koncepcja 

dualistyczna, polegająca na godzeniu pierwiastka samorządowego z państwowym363.  

Po odzyskaniu niepodległości po raz pierwszy w historii samorząd znalazł się 

 w rękach samodzielnych organów wyłonionych przez mieszkańców, niezależnie od płci  

i statusu społecznego. Umożliwiał to dekret z 4 lutego 1919 r. Czynne prawo wyborcze 

przysługiwało obywatelom powyżej 21 lat, a bierne powyżej 25 lat, tym którzy umieli czytać 

i pisać po polsku364. Kielcom przysługiwał wybór 34 radnych i 17 zastępców, później ta 

liczba wzrosła do 40. Organem wykonawczym Rady Miejskiej był Magistrat, na czele 

którego stał prezydent, wiceprezydent i ławnicy. Początkowo funkcjonowało 8 wydziałów. 

Nadzór nad działalnością sprawował minister spraw wewnętrznych, który miał prawo 

zawieszania uchwał i rozwiązywania Rady Miejskiej.  

Urząd Wojewódzki w Kielcach za czasów II Rzeczypospolitej składał się z dziesięciu 

wydziałów i zatrudniał około 40 urzędników w 1919 r.( do stu kilkudziesięciu w1939 r.,  

w przeddzień drugiej wojny światowej). W stolicy województwa było także starostwo 

powiatowe. Pierwszym starostą był Józef Hempel, następnie Andrzej Borysowicz, Stanisław 

Porembalski i Jerzy Fuller365. Prężnie funkcjonowała policja, aktywny organ wykonawczy 

władz państwowych i samorządowych. Pracami policji na terenie województwa koordynował 

wojewoda, a na terenie powiatu starosta poprzez odpowiednie jednostki administracyjne. 

 W starostwie taką rolę pełnił Referat Bezpieczeństwa, a w województwie Wydział 

Bezpieczeństwa. Proces stabilizacji powojennej następował powoli. 

Uwzględniając podstawowe kryterium jakim jest zasięg terytorialny dokonano 

wyodrębnienia administracji centralnej i terytorialnej, która dzieliła się na administrację 

rządową (ogólną i specjalną) oraz na samorząd (powszechny, gospodarczy i zawodowy). 

 

363 I. Ciosek, Województwo kieleckie jako organ administracji państwowej II stopnia w latach 1919 – 1939, w: 

Województwo kieleckie i świętokrzyskie w latach:1919 – 2009. Bilans sukcesów i niepowodzeń, pod red. E. 

Słabińskiej, Kielce 2010, s. 13. 
364 P. Wolańczyk, Samorząd i jego władze po odzyskaniu niepodległości, w: Kielce przez stulecia, pod red. J. L.  

Adamczyka i in., Kielce 2014, s. 377. 
365 Z. Guldon, A. Massalski, Historia Kielc…,  s. 329. 
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Administrację rządową w województwach stanowili wojewodowie, jako organ II Instancji. 

Dopiero po uchwaleniu Małej Konstytucji przystąpiono do tworzenia konstytucyjnych 

organów władzy państwowej szczebla centralnego i lokalnego. W Konstytucji zaakceptowano 

funkcjonujący od 1919 r. trójstopniowy podział na województwa, powiaty i gminy. Właściwy 

proces ujednolicenia administracji terytorialnej zakończył się dopiero rozporządzeniem 

prezydenta II Rzeczypospolitej z 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władzy 

administracji ogólnej. Rozporządzenie prezydenta dotyczyło całego terytorium, które było 

podzielone na 16 województw, 264 powiaty (w tym 23 grodzkie), 611 gmin miejskich i 3 195 

gmin wiejskich366. W województwie kieleckim, podobnie jak na całym terytorium Polski po 

odzyskaniu niepodległości przystąpiono do budowania struktur samorządu terytorialnego 

według nowych zasad. Początkowo funkcjonował samorząd gmin wiejskich, miast 

wydzielonych i niewydzielonych oraz samorząd powiatowy.  

Samorząd gmin wiejskich województwa kieleckiego realizował kluczowe zadania 

dotyczące kwestii ekonomiczno-społecznych, oświatowo-kulturalnych i wielu innych 

związanych ze sprawami życia mieszkańców danej jednostki administracyjnej. Do 

priorytetowych obowiązków należały sprawy budowy szkół, budowa i remont mieszkań dla 

nauczycieli, czytelni i świetlic, popularyzowanie higieny, budowa sanitariatów przy obiektach 

szkolnych, boiskach szkolnych, budowa dróg. Stan dróg budził wiele zastrzeżeń. Dało się 

zauważyć ogromne zaniedbania na tym polu w stosunku do innych województw. Wystarczy 

podkreślić, że w całym województwie było tylko 300 km dróg, a więc około 20 km drogi 

utwardzonej na powiat. Przy tej okazji należy podkreślić, że władze wykorzystywały prawo 

szarwarku, pozostałości po zaborze rosyjskim, które polegało na korzystaniu przy budowie 

dróg z uprawnień władz do żądania od mieszkańców wsi świadczenia w naturze lub równej 

wartości w postaci znacznej kwoty pieniężnej, co budziło sprzeciw wśród mieszkańców wsi  

i miasteczek.  

Istotne znaczenie miały akcje porządkowo-sanitarne, starannie organizowane na ziemi 

kieleckiej przez ośrodki gminne. Efekty w tym zakresie uzależnione były od aktywności 

wójtów i władz wyższego szczebla. Takimi sukcesami w województwie kieleckim wykazano 

się w latach: 1927 – 1930. Wykonano wówczas kilkaset istotnych prac, do których należały: 

odnowienie 46% domów, zabrukowanie 38% dróg wiejskich, zabrukowanie 26 % wiejskich 

placów targowych, usunięcie z terenów gmin wiejskich 64 % rumowisk, wybudowanie 

 

366 Ibidem, s. 14. 
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11 636 studni367. W tym samym przedziale czasowym wybudowano dużą ilość urządzeń 

sanitarnych, 166 411 ustępów i innych obiektów użytku publicznego. Nadal jednak około 

20% budynków mieszkalnych pozbawiona była urządzeń sanitarnych, najgorzej pod tym 

względem wypadały powiat konecki i olkuski. Liczne zastrzeżenia zgłaszano podczas 

okresowych kontroli do przydomowych kompostowników, zanieczyszczających powietrze 

 i glebę, które nie były zabezpieczone, w wyniku czego nieczystości przedostawały się do 

gruntu i wody, powodując liczne schorzenia. 

Gminy wiejskie na terenie byłego zaboru rosyjskiego nie posiadały wystarczających 

dochodów na pokrycie niezbędnych inwestycji. Gospodarka finansowa gmin po wyzwoleniu 

jeszcze przez długi okres oparta była na przepisach z 1864 roku, a więc skromnych 

dochodach, głównie z podatków od gruntów, który wynosił od 30 – 40 kopiejek od morgi, 

przy czym nie była uwzględniana klasa ziemi, wobec czego traktowano go jako 

niesprawiedliwy. Na terenach, gdzie jakość gleb nie była wysoka, dochodów praktycznie nie 

było. Inne źródła dochodów były tak niskie, że nie odgrywały żadnej roli w budżecie gmin. 

Pewna poprawa nastąpiła w latach 1924-1929, kiedy to wprowadzono dodatkowe opłaty za 

szyldy i plakaty, podatki od spożycia, co jednak niewiele zmieniło stan zadłużenia gmin. 

Wprowadzono także podatek wyrównawczy pod koniec roku, który tylko nieznacznie 

poprawiał sytuację deficytową budżetu samorządu wiejskiego, zwłaszcza, że wpływał 

nieregularnie, co było powodem, że niekiedy urzędnicy nie otrzymywali poborów.  

Na mocy ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu 

terytorialnego w całym województwie został wprowadzony nowy podział. Gminy wiejskie 

podzielono na gromady. W województwie kieleckim z 313 gmin utworzono 4 213 gromad 

obejmujących 13 048 miejscowości. Gromady czerpały swe dochody z podatków z dzierżawy 

ziemi i nieruchomości, opłat za użytkowanie lasów, pastwisk i łąk, zakładów pracy 

zlokalizowanych na terenie gmin, od przedsiębiorstw. Nie wszystkie gromady prowadziły 

własną gospodarkę finansową. Na 4 214 gromad w roku 1937 tylko 76 prowadziło 

gospodarkę finansową. Istotną instytucją gminy wiejskiej była kasa pożyczkowo - 

oszczędnościowa, która umożliwiała ludności pozyskanie kredytu gospodarczego. Nadzór nad 

jej działalnością sprawowali inspektorzy samorządu gminnego. 

 

367 I. Ciosek, Znaczenie samorządu terytorialnego w życiu lokalnych społeczności województwa kieleckiego w 

latach 1919-1939, Kielce 2014, s. 62 – 83. 
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Odrębną jednostką w województwie kieleckim były miasta wydzielone oraz miasta 

niewydzielone z powiatowych związków komunalnych. Do miast wydzielonych należały: 

Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Częstochowa, Kielce, Ostrowiec, Radom, Zawiercie, 

natomiast do miast niewydzielonych należały: Czeladź, Kłobucko, Krzepice, Iłża, Wierzbnik, 

Jędrzejów, Chęciny, Końskie, Przedbórz, Skarżysko-Kamienna, Szydłowiec, Kozienice, 

Zwoleń, Miechów, Proszowice, Słomniki, Olkusz, Wolbrom, Opatów, Opoczno, Pińczów, 

Działoszyce, Skalbmierz, Skaryszew, Wyśmierzyce, Sandomierz, Staszów, Zawichost, 

Busko, Chmielnik, Włoszczowa, Szczekociny. 

W omawianym przedziale czasowym powiatowe związki komunalne, zwłaszcza  

w fazie lat trzydziestych miały szersze uprawnienia podatkowe, dlatego mogły realizować 

większą ilość działań inwestycyjnych. Ich dochody pochodziły z kilku źródeł, takich jak: 

dochody z majątku przedsiębiorstw, dochody z zapomóg państwowych, opłat zwyczajnych 

 i szczególnych, monopoli handlowych, pożyczek, darowizn i zapisów, podatków dotacyjnych 

(np. od psów, od bydła, od przedmiotów zbytku), dodatki od podatków państwowych. Duże 

znaczenie dla władz miały tzw. podatki samoistne, które często stanowiły większość 

przychodów. Istotnym problemem była postawa ludności przy egzekucji podatków 

przemysłowego, dochodowego i gruntowego, co niekiedy obligowało wojewodę do wzywania 

asysty policji. Należy podkreślić, że mimo licznych możliwości podatkowych ilość i jakość 

wydatków zmuszała jednostki samorządowe do zaciągania kredytów przekraczających 

niekiedy dochody. 

Do głównych wydatków należały: koszty administracji, osobowe i rzeczowe, koszty 

związane z budową i utrzymaniem dróg, kolejek wąskotorowych, rolnictwem, zdrowiem 

publicznym, opieką społeczną, oświatą i kulturą, bezpieczeństwem publicznym, wydatkami 

określonymi jako nadzwyczajne, kredytami komunalnymi368. Do zadań kluczowych 

samorządów miejskich należała budowa mieszkań, kanalizacji i wodociągów, infrastruktury 

sanitarnej, sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej, poprawa infrastruktury i estetyki miasta. 

Problem budownictwa mieszkaniowego należał do najbardziej palących, zarówno w miastach 

wydzielonych jak niewydzielonych. Średnio w okresie międzywojennym w województwie 

kieleckim na 1 izbę mieszkalną przypadały 4 osoby, mieszkań było zbyt mało w stosunku do 

średniej krajowej. W latach 1919 – 1929 wybudowano wodociągi i sieci kanalizacyjne  

w Kielcach, Radomiu, Częstochowie, kanalizację w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu. 

 

368 Ibidem, s. 123 – 167. 
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 W następnych latach w Czeladzi, Miechowie i Olkuszu. W latach 1938-1939 rozbudowano 

sieć wodno-kanalizacyjną w Radomiu, znaczne inwestycje poczyniono w rozbudowie domów 

i ulic w tym mieście. Problemem dla miast wydzielonych województwa kieleckiego była 

słaba jakość lub zbyt mała ilość urządzeń sanitarnych. Na 14 735 domów było 12 683 

ustępów podwórzowych, i tylko 19 ustępów publicznych, jeden ustęp przypadał na 20 395 

mieszkańców. Samorząd miejski realizował w miarę możliwości finansowych, zadania na 

rzecz poprawy warunków życia mieszkańców, co jednocześnie skutkowało uszczupleniem 

środków finansowych na oświatę. Główne inwestycje realizowane w latach 1927 – 1929 były 

bardzo kosztochłonne, dlatego nie wszystkie samorządy mogły zapewnić pełen komfort dla 

miast, zarówno w bardzo palących sprawach, jak również tych, które można było wykonać  

w innej perspektywie czasowej. Stan ten obrazuje tabela nr 4. 

Tabela 4. Realizacja inwestycji w miastach wydzielonych i niewydzielonych w latach 1927 – 1929. 

Nazwa przedsięwzięcia Miasta wydzielone (w 

%) 

Miasta niewydzielone (w 

%) 

Odsetek zabrukowanych ulic 10 25 

Odsetek zabrukowanych placów 

targowych 

29 22 

Odsetek usuniętych rumowisk 26 49 

Odsetek wybudowanych studni 

publicznych 

30 18 

Odsetek wybudowanych ustępów 

podwórzowych 

15 42 

Odsetek wybudowanych ustępów 

publicznych 

37 52 

Ilość dobudowanych śmietników 

zakrytych 

20 48 

Źródło: I. Ciosek, Znaczenie samorządu terytorialnego życiu lokalnych społeczności województwa 

kieleckiego w latach 1919-1939,Kielce 2014, s.143. 

Samorząd powiatowy. Na czele urzędów powiatowych początkowo stali komisarze 

rządowi. W sierpniu 1919 r. urząd komisarza został zastąpiony przez starostę, mianowanego 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Starostwo w obrębie powiatu było urzędem 
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administracyjnym I instancji, podlegało urzędowi wojewódzkiemu. Starosta był 

kontrolowany, oceniany i rozliczany przez urząd wojewódzki, za realizację powinności jako 

przewodniczącego sejmiku, a więc rady powiatu oraz organu wykonawczego (wydziału 

powiatowego)369. Składał na ręce wojewody sprawozdania okresowe, o które występował 

wojewoda.  

Wojewoda natomiast otrzymywał na bieżąco okólniki i zarządzenia z Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych, które przesyłał starostom. Przykładem jest Okólnik MSW z dnia 23 

września 1933 r. do wszystkich wojewodów informujący ich o lądowaniu samolotów 

czechosłowackich na terytorium Polski, w szczególnych przypadkach należało udzielić 

pomocy pilotom i obsłudze. Po otrzymaniu pisma z ministerstwa, wojewoda kielecki pismem 

z 4 października 1933 r. zatytułowanym „Do Panów Starostów Powiatowych i Grodzkich” 

przesłał treść pisma i zalecił by starostowie wydali odpowiednie zarządzenia370. 

Zadania samorządów powiatowych, skupiających gminy wiejskie i miasta 

niewydzielone, dotyczyły spraw z zakresu funkcjonowania gospodarki wiejskiej, takich jak: 

działania melioracyjne, weterynaria, szkolnictwo zawodowe, hodowla, poradnictwo 

zawodowe. Samorządy powiatowe prowadziły liczne szkolenia, kursy, odczyty, pogadanki  

w zakresie poradnictwa naukowego, zatrudniały instruktorów i specjalistów różnych dziedzin. 

W ich kompetencji było zakładanie szkół gospodarstwa wiejskiego dla dziewcząt i chłopców. 

Były wspierane materialnie i finansowo przez sejmiki. W 1922 r. sejmiki powiatowe założyły 

6 szkół rolniczych o 11 – miesięcznym cyklu nauczania, w Wacynie, Chwałowicach, 

Podzamczu Chęcińskim, Zwoleniu, Różnicy, Makoszynie. W sumie w województwie 

kieleckim istniało w latach 1918-1939, przy tak znacznej ilości mieszkańców wsi, tylko 11 

szkół rolniczych371.  

Powiatowe związki komunalne odpowiedzialne były także za prowadzenie placówek 

medycznych. Była to działalność utrudniona z powodu skąpego budżetu. To obligowało 

władze do poszukiwania dodatkowych pieniędzy, poprzez międzykomunalne związki celowe 

dla prowadzenia szpitali. Stosunkowo najtrudniejsza była sytuacja tuż po wyzwoleniu. Z 16 

powiatów, aż 3: iłżecki, kozienicki i włoszczowski nie posiadały referatów sanitarnych. 

 W latach dwudziestych w żadnym powiecie nie było ośrodka zdrowia, nie było też 

 

369 AAN. MSW, sygn. 44, k. 70, cyt. za I. Ciosek, Województwo kieleckie…, s. 17. 
370 APK, UWK I, sygn. 2554, s. 27. 
371 A. Kozera, Oświata i doradztwo rolnicze w województwie kieleckim w latach 1918-1939, Pińczów 2005, s. 47 

– 48. 
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wystarczającej liczby lekarzy i personelu pomocniczego. W całym województwie były tylko 

23 przychodnie, w 12 powiatach. Liczba szpitali nie była wystarczająca, ani liczba oddziałów, 

najczęściej były to tylko: chirurgiczny, położniczy i zakaźny. Ogółem było 20 szpitali w 14 

powiatach z 1062 łóżkami372. Oznaczało to małą szansę dostępu obywateli do lekarza przy tak 

dużej liczbie mieszkańców województwa kieleckiego.  

Nadzór nad samorządem. Istotną rolę w urzędach wojewódzkich pełniły wydziały 

samorządowe, których zadanie polegało na kontroli spraw administracji samorządowej 

dotyczących finansów, gospodarki komunalnej, a także inspekcji samorządowej. W skład 

wydziału samorządowego w urzędzie wojewódzkim wchodziły trzy oddziały, oddział 

administracji samorządowej, oddział finansowo – podatkowy oraz oddział statystyczno – 

gospodarczy. Każdy z nich realizował zadania według przepisów prawa lokalnego, 

określonych uchwał i rozporządzeń, a także w zgodności z ustawą zasadniczą obowiązującą  

w określonym czasie w II Rzeczypospolitej. Nadzór w administracji samorządowej dotyczył: 

zatwierdzania burmistrzów i członków magistratu, rozwiązywania instytucji reprezentacji 

powiatowych i gminnych, zawieszania lub odwoływania urzędników i członków rad 

związków komunalnych, odpowiedzialności dyscyplinarnej burmistrzów, naczelników gmin, 

członków rad, rozpatrywania i analizy treści uchwał organów związków komunalnych, 

rozpatrywania odwołań od decyzji wydziałów powiatowych i magistratów373.   

Zadania oddziału finansowo-podatkowego dotyczyły: zatwierdzania preliminarzy 

budżetowych, kontrolowania legalności i celowości poboru i egzekucji opłat  

i świadczeń, kontrolowania czynności wydziałów powiatowych w procesie zatwierdzania 

preliminarzy podatkowych, zatwierdzania uchwał związków komunalnych w zakresie 

dodatków do podatków państwowych, różnego rodzaju opłat i dopłat, a także zaciągania 

pożyczek, załatwiania odwołań we wszystkich sprawach podatkowych.  

Uprawnienia nadzorcze wojewody. Należy zaznaczyć, że wojewoda posiadał 

uprawnienia nadzorcze w stosunku do samorządu powiatowego i gminnego, co oznaczało 

całkowitą nadrzędność urzędu wojewódzkiego nad starostwem powiatowym. Istotną kwestią 

był dodatkowy nadzór nad działalnością jednostek administracyjnych przez inspekcje 

wojewódzkie, złożone z wicewojewody, który kierował inspekcją, wojewódzkich 

inspektorów starostw i związków komunalnych (do sprawowania nadzoru w terenie) oraz 

 

372 I. Ciosek, Znaczenie samorządu…, s. 190. 

373 Ibidem, s. 198. 
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naczelników wydziałów, inspektorów i referentów (stanowiących organy kontroli pośredniej). 

Do priorytetowych zadań inspekcji wojewódzkich należały  szkolenia  kierowników  

i pracowników odpowiednich instytucji, uprzedzające późniejsze kontrole. Kontrole i nadzór 

nad działalnością odpowiednich komórek należał do niezwykle surowych i kończył się 

drobiazgowym sprawozdaniem i sankcjami o przykrych konsekwencjach.  

3.3. Stan demograficzny i narodowościowy  

Jak podkreślono powyżej, województwo kieleckie było w okresie dwudziestolecia 

międzywojennego jednym z najbardziej zaludnionych województw. Mieszkali w nim Polacy 

 i obywatele innych narodowości. Przytaczając dane liczbowe uzyskane w ramach spisu 

dokonanego w 1921 r., przy liczbie ludności oszacowanej na 2 535 898 osób, i gęstości 

zaludnienia 98,5 osób na km2, ponad 91,3 % mieszkańców województwa stanowiła ludność 

polska, 8,5 % - żydowska, pozostałą część stanowili mieszkańcy innych narodowości. Te 

dane liczbowe także ulegały zmianie, o czym świadczą liczne fragmenty tekstów 

archiwalnych. Niska szczelność granic powodowała napływ cudzoziemców nieznanego 

pochodzenia, bez dokumentów tożsamości, nie umiejących pisać i czytać, uciekających przed 

groźbą wojny i głodu. Służby polskie miały trudne zadanie przeprowadzania dokładnych 

kontroli i wydalania „tułaczy” poza granicę, do kraju pochodzenia, co było sprawą niezwykle 

skomplikowaną, zwłaszcza, że oni sami nie do końca wiedzieli z jakiego kraju pochodzą, 

 a ich rodzimy dialekt nikomu nie był znany. Języka polskiego nie rozumieli.  

Stan ludności województwa kieleckiego w roku 1921 określa się także liczbą 

2 535 781, w tym Polaków było 2 314 262, co stanowiło 91,3 %. Pozostałą część stanowili 

przedstawiciele innych narodowości. Najliczniejszą grupę - 215 280 osób stanowili Żydzi, co 

w ujęciu procentowym stanowiło 8,5 %. Do roku 1931 skład narodowościowy zmienił się w 

niewielkim stopniu. Wzrosła liczba ludności żydowskiej do 10,8% społeczeństwa. Skład 

narodowościowy w opinii innych badaczy przedstawiał się także inaczej: Polacy – 2 314 262 

osób, co stanowiło – 91,3 %, Żydzi – 215 280 – 8,5 %, a pozostałą grupę: 6 239 – czyli 0,2 % 

stanowili - mieszkańcy innych narodowości, w tym Niemcy – 3655 osób, Rosjanie – 858 

osób, Rusini – 648, Czesi - 343 osób, inni – 529, nieokreśleni – 207. Razem – 2 535 781 

osób374. 

 

374 E. Majcher - Ociesa, Aktywność gospodarcza…, s. 22. 
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Drugi spis powszechny przeprowadzono w roku 1931. Dane liczbowe dotyczące 

ludności według zadeklarowanego języka ojczystego, przedstawiały się następująco: język 

polski: 2 375 700 osób, język żydowski i hebrajski: 284 200 osób, język niemiecki: 6 700 

osób, język rosyjski: 900 osób, ukraiński: 800 osób, białoruski: 100 osób, inne języki: 2 600 

osób375. 

Zróżnicowana była także ludność zważywszy kryterium deklarowanego wyznania w 

czasie spisu z 1931 r. Rzymskokatolickie potwierdziło – 88,1 %, mojżeszowe – 11,1 %, 

ewangelickie - 0,4 %376.  

Dokonując analiz porównawczych dotyczących liczby ludności województwa 

kieleckiego dostrzegamy liczne rozbieżności. Dane statystyczne, jak podkreśla Edyta Majcher 

Ociesa377, nawet te zawarte w spisach powszechnych, z lat: 1921 i 1931, a także w Małych 

Rocznikach Statystycznych nie cieszyły się pełnym zaufaniem ani historyków ani 

demografów. Podobną opinię na ten temat wyraził S. Szulc – demograf i statystyk, który 

stwierdził, że „błędy są tu tak duże, że materiał statystyczny w sprawie ruchu naturalnego 

ludności jest w znacznym stopniu pozbawiony wartości nawet orientacyjnych”378. 

Mieczysław B. Markowski, przytaczając dane według wyznania zgodnie z wykazem spisów 

w 1921 oraz w 1931 r., uzyskał jeszcze inny obraz. Według jego obliczeń wyznawców religii 

rzymskokatolickiej w roku 1921 było 2 220 902, co stanowiło 87,6 %, natomiast wyznawców 

religii mojżeszowej było w tym roku 300 489, co stanowiło 11,8 %. Natomiast w roku 1931 

mieszkańców wyznania rzymskokatolickiego było 2 596 490, co stanowiło 88,4 % ogółu 

ludności, a ludności żydowskiej było 317 020, co stanowiło 10,8 %379.  

Większość osób narodowości żydowskiej - 215 007 była wyznania mojżeszowego, co 

stanowiło 71 5%, wszystkich wyznawców tej religii i 99,7 % narodowości żydowskiej. 246 

osób wyznawało katolicyzm, 2 były wyznawcami religii ewangelickiej, a 105 – żadnej religii 

nie wyznawało380. Trudności w ustaleniu liczby mieszkańców wynikały jeszcze z innych 

 

375 II Rzeczypospolita. Województwo kieleckie, http://dzieje.pl/infografiki/ii-rzeczpospolita-województwo-

kieleckie [dostęp: 15.09.2016]. 
376 Ibidem. 
377 E. Majcher-Ociesa, Aktywność gospodarcza ludności żydowskiej w województwie kieleckim w latach: 1918 – 

1939, Kielce 2013, s. 21. 
378 I. Bornstein, Z zagadnień statystyki ruchu naturalnego ludności żydowskiej w Polsce, „Sprawy 

Narodowościowe” Rok 1936, Nr 3, s. 40, cyt. za E. Majcher Ociesa. Aktywność gospodarcza…, s. 21. 
379 M. B. Markowski, Robotnicy przemysłowi…, s. 99 
380 J. Gliksman, Czynni i bierni wśród ludności żydowskiej w Polsce, „Sprawy Narodowościowe” nr 5 Rok 

1929,s. 610, cyt. za E. Majcher – Ociesa, Aktywność gospodarcza…, s. 23 

http://dzieje.pl/infografiki/ii-rzeczpospolita-województwo-kieleckie
http://dzieje.pl/infografiki/ii-rzeczpospolita-województwo-kieleckie
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powodów. Na stan liczebny mieszkańców województwa kieleckiego wpływały jeszcze inne 

czynniki, do których należały repatriacje, czyli powroty Polaków z Rosji, przesiedleńców  

z Ukrainy, Litwy i Białorusi. W skład tej grupy wchodzili przymusowo ewakuowani za 

granicę w czasie wojny robotnicy, technicy, właściciele majątków ziemskich, przedsiębiorcy, 

a także emigranci z krajów zachodnich, którzy w czasie wojny wyruszyli za chlebem. Liczbę 

repatriantów w kraju szacowano na 1,2 mln osób, a emigrantów zarobkowych wracających  

z za oceanu na 160 tys., część z nich wracała na ziemię kielecką, gdzie osiedlała się. Wśród 

osób zmieniających miejsce zamieszkania byli także emigranci, wyjeżdżający ze względów 

ekonomicznych za granicę. W latach 1926 – 1938 wyjechało około 1,5 mln osób. Wyjeżdżali 

głównie do Niemiec, Francji, Kanady, USA, Ameryki Południowej381. Dane liczbowe 

dotyczące liczby ludności w poszczególnych powiatach województwa kieleckiego 

przedstawia tabela nr 5. 

Tabela 5. Liczba mieszkańców w powiatach województwa kieleckiego w 1921r.  

Nazwa powiatu Rodzaj powiatu Powierzchnia (km2) Liczba ludności 

będziński ziemski 459 231 300 

Częstochowa miejski 48 117.200 

częstochowski ziemski 1 855 182 600 

iłżecki ziemski 1 835 162 400 

jędrzejowski ziemski 1 277 108 800 

kielecki ziemski 2 052 244 100 

konecki ziemski 1 862 179 800 

kozienicki ziemski 1 857 143 1 

miechowski ziemski 1 353 153 700 

olkuski ziemski 1 361 151 300 

opatowski ziemski 1 639 186 500 

opoczyński ziemski 1 773 129 900 

 

381 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 1998, s. 246 
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pińczowski ziemski 1 148 126 000 

Radom miejski 25 77 900 

radomski ziemski 2 095 166 900 

sandomierski ziemski 1 186  124 400 

Sosnowiec miejski 33 109 000 

stopnicki ziemski 1 590 153 200 

włoszczowski ziemski 1 446 101 600 

zawierciański ziemski 945 131 00 

Źródło: Województwo kieleckie przed 1939 r., http://akokregkielce.pl/wojewodztwo-kieleckie-przed-1939-

r.html [dostęp: 1.02.2017] 

Dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców w powiatach nie zawsze zgodne 

były ze stanem rzeczywistym. W niektórych badaniach odsetek ludności żydowskiej,  

a także ogólna liczba mieszkańców  była inna. Te rozbieżności nie wpływały zasadniczo 

na kolejność powiatów w listach rankingowych. Na pierwszym miejscu, pod względem 

liczby ludności w województwie kieleckim (rok 1921) plasował się powiat będziński, 

 z liczbą mieszkańców równą 386 432. Na drugim był powiat częstochowski, 

zamieszkiwany przez 234 892 osoby, na trzecim radomski z liczbą mieszkańców 193 439, 

a na czwartym kielecki zamieszkiwany przez 179 866 osób. Były to powiaty o wysokim 

stopniu uprzemysłowienia. Żydzi zamieszkiwali głównie tereny uprzemysłowione. 

Największa ich ilość była skupiona w powiecie będzińskim, gdzie mieszkało 50 440 osób 

pochodzenia żydowskiego, co stanowiło – 16,8 % Żydów województwa, w radomskim 

mieszkało 31 880 Żydów, co stanowiło 10,6 %, w częstochowskim 30 167 osób, a więc 

około 10,0 % Żydów województwa kieleckiego. Natomiast powiaty o niższej liczbie 

ludności, to powiaty rolnicze, np. włoszczowski, zamieszkiwany przez 90 723 osoby, 

jędrzejowski o liczbie ludności 100 319, sandomierski – 111 863382. Różnie przedstawiały 

się statystyki w powiatach rolniczych, gdzie Żydzi stanowili nieliczne skupiska.  

W powiecie włoszczowskim było 7 706 osób pochodzenia żydowskiego, czyli 2,6 % 

ogólnej liczby Żydów województwa, miechowskim 8 318 – 2,8 % liczby Żydów 

 

382 E. Majcher-Ociesa, Aktywność gospodarcza…, s. 28 – 34. 

http://akokregkielce.pl/wojewodztwo-kieleckie-przed-1939-r.html
http://akokregkielce.pl/wojewodztwo-kieleckie-przed-1939-r.html
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województwa.  

W relacji do ogólnej liczby mieszkańców danego powiatu, dane statystyczne były 

zupełnie inne. W powiecie będzińskim Żydzi stanowili 13 % ogółu ludności, 

 w częstochowskim 12,8 %, w kieleckim 13,5 %, w radomskim 16,5 %, sandomierskim 

14,2 %, opatowskim – 15,3 %. Najmniejszy odsetek stanowili w miechowskim (5,6 %), 

iłżeckim (7,5 %), opoczyńskim (8,2 %). W miastach powiatów rolniczych odsetek Żydów 

był dość duży,  np. w powiecie pińczowskim – 68,5 %, koneckim – 53,6 %, opatowskim - 

54,0 %. 

W ośrodkach miejskich województwa kieleckiego łącznie było 42 096 osób 

pochodzenia żydowskiego, co stanowiło 20,9 % ogółu ludności miejskiej. Żydzi 

zamieszkiwali głównie centra miast, gdyż tam głównie panowały korzystniejsze warunki 

dla handlu i rzemiosła. W Jędrzejowie zamieszkiwali głównie ulice centralne, podobnie 

było w Sandomierzu, Kłobucku, Pacanowie, Żarnowcu, Bodzentynie i wielu innych 

miastach i osadach. Niewielki procent ludności stanowiły inne narodowości jak Niemcy, 

Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini. Spośród nich największą ilość stanowiła ludność 

niemiecka stanowiąca w 1921 r. 3655 osób, a w 1931 r. około 6700. Znacząca część 

ludności niemieckiej mieszkała w granicznych zachodnich powiatach województwa 

kieleckiego.  

W miastach województwa kieleckiego, obywatele innych narodowości stanowili 

znaczny odsetek. W roku 1921 zamieszkiwały ogółem 564 453 osoby, co stanowiło około 

22,3 % ogółu ludności województwa. Najwięcej, czyli 20 894 było w powiecie 

będzińskim, co stanowiło 35,6 % ludności miejskiej w województwie.  

Dominująca większość mieszkańców województwa kieleckiego mieszkała na wsi. 

Liczba ludności wiejskiej, to 1 971 328 osób, co stanowiło 77,7 % ogółu ludności 

województwa. Wysoki procent ludności świadczył o względnym przeludnieniu 

występującym na wsi. Jednak przy całej dyskusyjności danych spisowych należy 

podkreślić wzrost ludności województwa i tak w 1921 r. liczba ludności szacowana była 

na niecałe 2 536 000, a w 1931r. na 2 671 000. 

3.4. Determinanty życia politycznego.  

Stronnictwa polityczne w województwie kieleckim. W okresie międzywojennym  

w województwie kieleckim działała duża ilość partii politycznych. Nie wszystkie miały 
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większe znaczenie, nosiły więc miano „partyjek kanapowych”383 i nie odniosły znacznych 

sukcesów 

 w życiu politycznym kraju i regionu.  

W pierwszym dziesięcioleciu dużym powodzeniem ( styczeń 1919 r. i listopad 1922 

r.) cieszył się obóz Narodowej Demokracji. Miał poparcie Kościoła, mieszczan, inteligencji. 

Siedziba endecji znajdowała się w Kielcach, przy ul. Bazarowej 8 (obecnie Śniadeckich), 

gdzie odbywały się spotkania członków, w liczbie około 300 osób. Dużym poparciem  

w pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości cieszyli się także socjaliści, 

rywalizujący z komunistami. Polska Partia Socjalistyczna miała swą siedzibę w lokalu przy 

ul. Kolejowej 14 (obecnie Sienkiewicza), która w swym programie miała istotne postulaty: 

praca dla bezrobotnych, poprawa stanu aprowizacji, upowszechnienie oświaty, tanie kuchnie 

dla ubogich384. W powiatach rolniczych PSL miała znaczne poparcie. W wyborach 

parlamentarnych W 1919 r. PSL  „Wyzwolenie” wygrało w okręgu, w mieście uzyskało 35 

głosów, a w okręgu 54 638 głosów385. Działała także Komunistyczna Robotnicza Partia 

Polski, przekształcona w 1925 r. na Komunistyczną Partię Polski (KPP). Działała nielegalnie, 

głosiła tezy rewolucyjne nawołując do przewrotu. Komuniści stanowili nieliczne 

ugrupowanie. W roku 1923 w województwie kieleckim było tylko 257 członków, w tym 22 

Żydów386. Żydzi wykazywali swą aktywność polityczną głównie w dwu partiach, do których 

należały: Aguda, partia konserwatywna, założona w czerwcu 1919 r., ukierunkowana na 

obronę wartości religijnych i ekonomicznych, oraz Organizacja Syjonistyczna, założona  

w 1923 r., propagująca wizję utworzenia państwa żydowskiego, wspomagająca emigrujących 

do Palestyny.  

Partiom politycznym poświęcano się wiele uwagi w sprawozdaniach sytuacyjnych, 

gdzie akcentowano funkcjonowanie partii najaktywniejszych, o dużym znaczeniu dla 

wydarzeń lokalnych. Nie wszystkie one znalazły się w Sejmie, odgrywały jednak znaczną 

rolę w życiu politycznym małej Ojczyzny. Aktywność różnych partii i stronnictw 

politycznych była zróżnicowana w poszczególnych województwach, a nawet poszczególnych 

powiatach, o czym świadczy treść sprawozdania sytuacyjnego opracowanego przez władze 

 

383 D. Buras, Nadzór policji nad legalnie działającymi partiami, w: Studia Humanistyczno-Społeczne Akademii 

Świętokrzyskiej, Kielce 2005, s. 130. 
384 P. Wolańczyk, Życie polityczne 1918 – 1939, w: Kielce przez stulecia, pod red. J. L. Adamczyka i in., Kielce 

2014, s. 405. 
385 Ibidem, s. 407. 
386 Ibidem, s. 406. 
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powiatu kieleckiego z dnia 17 czerwca 1919 r. zatytułowanego: „Sytuacja polityczna  

i społeczna”. W powiecie kieleckim istniało osiem stronnictw o charakterze politycznym,  

a mianowicie: Narodowa Demokracja (należeli do niej mieszczanie, również inteligencja  

i zawody wolne), Stronnictwo Polityki Realnej (właściciele ziemscy i inteligencja), Polskie 

Stronnictwo Ludowe (włościanie), Polska Partia Socjalistyczna (głównie robotnicy), 

Narodowy Związek Robotniczy (partia o charakterze umiarkowanym, chrześcijańsko – 

socjalnym), Centrum Narodowe  (inteligencja, zawody wolne i pracownicy biurowi), Bund 

(robotnicy żydowscy, partia o charakterze, lewicowym antysyjonistycznym radykalnym), 

Poalej – Syjon (socjalna – demokracja o charakterze narodowo – separatystycznym).  

Poza wymienionymi, w okresie późniejszym, w województwie działały ugrupowania 

popierające politykę rządu takie jak: Bezpartyjny Blok Wspierania Rządu (BBWR) i Obóz 

Zjednoczenia Narodowego (OZN). Istotną rolę odegrały partie opozycyjne, które miały swoje 

reprezentacje w Sejmie, takie jak: Polska Partia Socjalistyczna (PPS), PPS – Frakcja 

Rewolucyjna, PPS – Lewica, Stronnictwo Ludowe (SL), Stronnictwo Narodowe (SN), 

Niezależna Partia Chłopska, Zjednoczona Lewica Chłopska „Samopomoc”. 

Przewrót majowy został potępiony w województwie kieleckim przez Związek 

Ludowo-Narodowy. 6 czerwca 1926 r. na Zjeździe Wojewódzkim parlamentarzyści kieleccy, 

w tym poseł Stefan Dobrzański i senator Joachim Hempel skrytykowali zamach Piłsudskiego. 

Endecy utworzyli w Kielcach Obóz Wielkiej Polski (OWP)387, aktywnie działający od 19 

grudnia 1926 r. Tymczasem zwolennicy Piłsudskiego na spotkaniu Związku Legionistów  

w kinie „Czary”, z uczestnictwem około 500 osób poparli zamach, podkreślając, że to było 

konieczne, a data zamachu oznacza koniec słabych rządów przedmajowych388. Niestety, przez 

cały okres międzywojenny scena polityczna w województwie kieleckim była mocno 

podzielona. 

Działania kontrolne zgromadzeń politycznych. Działalność tych partii, zwłaszcza po 

1926 r. była inwigilowana389. PPS była inwigilowana intensywnie podczas całego okresu 

dwudziestolecia międzywojennego, zarówno działacze szczebla centralnego jak terenowego, 

 

387 Obóz Wielkiej Polski wykazał się wyjątkową aktywnością. W roku 1930 działały w nim sekcje: akademicka, 

zecerów i drukarzy, rzemieślnicza, wywiadu kobiet, sekcja bojówki „samoobrona”, której zadaniem była 

ochrona zebrań OWP i rozbijanie wieców wrogich ugrupowań. OWP, za antyrządowe wystąpienia został 

rozwiązany w województwie kieleckim przez wojewodę w 1932 r. a rok później zdelegalizowany na terenie 

całego kraju. Por. P. Wolańczyk, Życie polityczne…, s. 410. 
388 Ibidem, s. 407. 
389 D. Buras, Nadzór policji…, s. 130 -133. 
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nawet wtedy, gdy wchodziła w skład koalicji rządzącej. Obszarem zainteresowania była 

między innymi postawa władz partyjnych wobec rządu, informacje o kongresach i zebraniach, 

program działań. Te informacje przekazywane były do władz centralnych. Członkowie partii 

dowiadywali się z opóźnieniem, podczas wyjątkowych wydarzeń do jakich należał między 

innymi proces brzeski, że są wśród nich konfidenci, co wywołało falę podejrzeń i oskarżeń. 

Mimo wnikliwych dociekań w tym zakresie i wzajemnych deklaracji, wciąż istniało tajne 

szpiegostwo, którego nie udało się wyeliminować.  

PPS odniosła jednak znaczne zasługi w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Jej 

zasługą było między innymi utworzenie w Kielcach Towarzystwa Uniwersytetów 

Robotniczych TUR, które prężnie funkcjonowało aż do wybuchu II wojny światowej. Liczba 

członków dochodziła do 150 osób. Sekcja polityczna organizowała spotkania z wybitnymi 

działaczami PPS, do których należeli: Mieczysław Niedziałkowski, Stanisław Dubois, Adam 

Próchnik390. 

PPS – Frakcja Rewolucyjna, powstała w 1928 r. Nie prowadziła antypaństwowej 

działalności, lecz była kontrolowana przez policję ze względu na idee radykalnych zmian. Jak 

podkreśla D. Buras, nadzór nad działalnością tej partii ustał w 1934 r., gdy okazało się, że 

samoczynnie zaprzestała owej działalności, co w 1934 r. potwierdzono komunikatem z MSW 

następującej treści: „PPS dawna Frakcja Rewolucyjna znajduje się w stanie zupełnego niemal 

rozkładu. W całym kraju odbyło się tylko jedno zebranie”391.  

PPS- Lewica powstała w czerwcu w 1926 r. Program jej był bardzo zbliżony do 

Komunistycznej Partii Polskiej, co powodowało, że podlegała pilniejszej inwigilacji ze strony 

władz. W 1927 r. aresztowano jej 116 działaczy, rozwiązano 10 wieców, zaliczano ją do 

ugrupowań wywrotowych, traktowano na równi z KPP. W lutym 1931 r. rozwiązano  

i zlikwidowano także komórki partyjne w terenie.  

Istotną rolę w okresie międzywojennym pełniły ugrupowania chłopskie, a szczególnie 

Polskie Stronnictwo Ludowe -„Wyzwolenie”, zwłaszcza po przewrocie majowym 1926 r. 

Oprócz policji, która miała zadanie inwigilację działalności, to również władze terytorialne 

prowadziły rejestr kół terenowych. Wojewoda kielecki w sierpniu 1928 r. polecił policji 

zebranie danych dotyczących PSL „Wyzwolenie”, w których będzie odnotowana liczba kół 

 

390 A. Massalski, Kielce w okresie międzywojennym…, s. 344. 
391 J. Ławnik, Represje policyjne wobec ruchu robotniczego 1918 -1939, Warszawa 1979, s. 83, cyt. za D. Buras, 

Nadzór Policji…, s. 132-134. 
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wiejskich, przybliżona liczba członków, zakres działania i metody. Po roku 1926 PSL – Piast, 

PSL „Wyzwolenie” i Stronnictwo Chłopskie zjednoczyły się tworząc Stronnictwo Ludowe 

(SL), którego działalność także była skrupulatnie rozpracowywana. Gdy okazało się, że na 

kwiecień 1938 roku jest planowany strajk chłopski, starostowie powiatów poszczególnych 

wezwali przedstawicieli zarządów terenowych i udzielili ostrzeżenia, a następnie aresztowano 

instruktorów etatowych z województwa kieleckiego, dwu agresywnych działaczy osadzono 

 w Berezie Kartuskiej392. Szczególnych aresztowań dokonano w powiecie stopnickim, co 

spowodowało zaniechanie działalności. W całym województwie dokonano działań 

represyjnych w wyniku czego wojewoda kielecki oświadczył, że „represje zastosowane 

wobec działaczy SL przez władze administracji ogólnej podziałały hamująco na rozwój 

agitacji Stronnictwa”.  

W województwie kieleckim wyjątkową aktywnością wykazały się partie chłopskie: 

założona w listopadzie 1924 r. Niezależna Partia Chłopska (NPCh) oraz Zjednoczenie Lewicy 

Chłopskiej „Samopomoc” (ZLCh – „Samopomoc”). Jednakże ich działalność również była 

hamowana, świadczy o tym odezwa wojewody kieleckiego do starostów powiatowych z dnia 

13 lutego 1926 r., w której pisze, że NPCh w ostatnim okresie przejawia coraz silniejszą 

aktywność i może sprowadzić nieobliczalne w skutkach następstwa polityczne, dlatego zaleca 

się starostom z województwa kieleckiego podjęcie wszelkich przeciwdziałań, dotyczących 

zgromadzeń i wieców393, w granicach obowiązujących przepisów.  

Najczęściej wojewoda lub starostowie zlecali organom policyjnym obserwację działań 

partyjnych, choć nie zawsze przedstawiciele tych organów wiernie spełniali te zadania. 

Świadczy o tym pismo starosty kieleckiego z 15 listopada 1926 roku, w którym zaleca on 

przeprowadzenie dochodzenia na komendanta posterunku w Samsonowie, za niedopełnienie 

obowiązku powiadomienia go o agitacji na wiecu NPCh w Kielcach 14 listopada 1926 r. 

Dochodzenie wykazało, że w rejonie Samsonowa agitatorzy NPCh głosili hasła 

antypaństwowe, propagujące idee komunistyczne, z tego powodu komendant powiatowy 

ukarał dwu policjantów tego posterunku394. Za działania antypaństwowe NPCh w Ociesękach 

powiat kielecki i w Ćmielowie oraz bliskie kontakty z KPP wojewoda kielecki rozwiązał 

 

392 D. Buras, Nadzór policji…, s. 133. 
393 B. Dymek, Niezależna Partia Chłopska 1924 - 1927, Warszawa 1972, cyt. za D. Buras, Nadzór policji…, s. 

134. 
394 D. Buras, Nadzór Policji…, s. 135 – 137. 
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partię w marcu 1927 r., ostrzegł także o odpowiedzialności karno-skarbowej za ewentualną 

przyszłą przynależność lub jakikolwiek współudział w pracach partyjnych. 

Kontynuatorem NPCh było utworzone w 1928 r. Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej 

„Samopomoc”. W lipcu 1928 roku odbył się pierwszy zjazd, tej partii, na którym wybrano 

Zarząd Główny i określono program działania. W Zarządzie Głównym znaleźli się 

członkowie Komunistycznej Partii Polskiej (KPP). Organy bezpieczeństwa były 

zainteresowane programem partii i uważnie śledziły jej wszechstronną działalność traktując ją 

jako „przybudówkę KPP na wsi”. Działania te nasiliły się w okresie trwania kampanii 

wyborczej do Sejmu w 1930 r. ZLCh w województwie kieleckim razem z kilkoma innymi 

ugrupowaniami, do których należały: KPP, PPS-Lewica, Sel-Rob „Jedność”, utworzyła Blok 

Antyfaszystowski. Zarówno policja jak władze administracyjne dążyły do osłabienia tej 

koalicji, lub definitywnego zlikwidowania jej. W jednym ze sprawozdań tygodniowych 

wojewoda kielecki pisał, że w powiecie stopnickim posłowie Wójtowicz i Garylik oraz kilku 

innych agitatorów prowadzą aktywną działalność wyborczą, zorganizowali między innymi 

pięć zebrań i jeden wiec, w którym uczestniczyło 300 słuchaczy.  

Wykorzystując doniesienia konfidentów policja znała nazwiska agitatorów, miejsca 

ich spotkań z członkami, treści odezw i ulotek. Przed wyborami do Sejmu Policja aresztowała 

10 działaczy. W 1931 roku w okólniku partii znalazły się informacje o tym, że władze 

państwowe zmierzają do zduszenia ich działalności, w powiecie iłżeckim aresztowano 

działaczy Samopomocy, podkreślono, że na zapowiedziane wiece i zjazdy przyjadą oddziały 

policji, które będą czynić starania, by nie dopuścić do ich odbycia się. 13 maja 1931 roku 

minister spraw wewnętrznych wydał zarządzenie o rozwiązaniu partii. Naczelnik Wydziału 

Bezpieczeństwa UW –Kielce, Wacław Zwierski zażądał od starostów wszystkich powiatów 

dokładnych list członków partii, ze wskazaniem nazwisk prezesów, wiceprezesów  

i sekretarzy, oraz wyszczególnieniem nazwisk wybitniejszych działaczy „Samopomocy”, 

celem aresztowania ich. Mimo starannych przygotowań do aresztowań nie doszło. 

W województwie kieleckim funkcjonowały także partie prawicowe. Należał do nich 

przede wszystkim Związek Ludowo-Narodowy, który z partii współrządzącej , w latach 1923 

-1926, zszedł do partii opozycyjnej, rywalizującej się z piłsudczykami. Zarówno władze 

samorządowe jak organy policyjne były zobowiązane śledzić działalność tej partii. Wysyłano 

więc na zebrania konfidentów, by pozyskać szczegółowe informacje. Po 1926 r. los Związku 

był przesądzony. 10 czerwca 1928 r. przybył na zebranie Rady Naczelnej Roman Dmowski, 
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wówczas przystąpiono do konsolidacji obozu narodowego tworząc tym samym Stronnictwo 

Narodowe (SN). Na zebraniach Stronnictwa, na przykład w Częstochowie 20 września 1934 

r. dyskutowano między innymi na temat kwestii żydowskich, o czym wiedziała Policja dzięki 

swym konfidentom. Konfidenci donosili także, że w lokalu SN mają spotkania członkowie 

byłego Obozu Wielkiej Polski (OWP), a ich dawny kierownik Henryk Przybylski zamierza 

wprowadzić do ugrupowań prorządowych swe zaufane osoby, by pozyskać informacje na 

temat tych ugrupowań. Chodziło głównie o Związek Strzelecki, Związek Oficerów Rezerwy  

i Związek Podoficerów Rezerwy. Oprócz działalności inwigilacyjnej prowadzono represje 

polegające na rewizjach w domu i aresztowaniach. Przykładem jest obecność organów 

ścigania u obywatela Ostrowca Stanisława Krawendy, członka SN, u którego w czasie rewizji 

znaleziono dużo ulotek antyrządowych. Do prężnie działających należała Sekcja Młodych 

SN. Na jej temat Policja pozyskała dużo wiadomości wskutek przeprowadzonych rewizji w 

powiecie koneckim, między innymi u mieszkańca Leona Najmrodzkiego. Wskutek represji 

wojewoda kielecki w lipcu 1934 r. donosił dumnie, że w wyniku aresztowań sprężystość 

organizacyjna placówek (w powiecie koneckim) znacznie podupadła. 

Zintensyfikowanie działań represyjnych skierowanych przeciwko obserwujemy po 

zamachu na ministra spraw wewnętrznych Bolesława Pierackiego 15 czerwca 1934 r. 17 

czerwca 1934 roku prezydent RP z inspiracji premiera Leona Kozłowskiego wydał 

rozporządzenie w sprawie utworzenia obozu izolacyjnego w Berezie Kartuskiej, dla osób 

zagrażających porządkowi publicznemu, gdzie kierowano na podstawie decyzji władz 

administracyjnych. Licznych zatrzymań dokonano w czerwcu 1934 r. w Kielcach i Ostrowcu, 

aresztując członków lub sympatyków SN. W Ostrowcu aresztowano dziewięciu działaczy 

Sekcji Młodych SN, w tym Władysława Dowbora podejrzewając go o zabójstwo ministra 

Pierackiego. Dużą grupę działaczy zesłano do Berezy Kartuskiej. Dochodzenie wykazało, że 

zabójcy należy szukać w środowisku nacjonalistów ukraińskich, ale zastraszenie działaczy 

partii prawicowych odbiło się groźnym echem zniechęcenia w uczestnictwie w działalności 

partyjnej, zwłaszcza, że więźniowie wysłani do Berezy Kartuskiej, już tam pozostawali 

umierając z głodu i wychłodzenia, jeśli nawet jakiś z nich po określonym czasie wrócił jego 

wypowiedzi paraliżowały innych. Z Berezy Kartuskiej wrócił Anastazy Klama, który 

zapytany o warunki w obozie odosobnienia powiedział „Więzienie na Zawodziu  

w Częstochowie, to w stosunku do Berezy jest pałacem szklanym”395. Oprócz dużych partii 

 

395 Ibidem, s. 142. 
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opozycyjnych, takich jak PPS, SL, SN, których obóz sanacyjny się obawiał najbardziej, 

poufnej kontroli poddany był także Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR). 

Czuwano, by nie powstały jakieś frondy, by działacze tego ugrupowania nie organizowali 

tajnych spotkań z ludowcami czy endekami. 

 3.5. Sytuacja gospodarcza i społeczna w województwie 

Okręgi przemysłowe i ich doniosłe znaczenie. Sytuacja polityczna i społeczna 

 w województwie kieleckim uzależniona była od warunków gospodarczych jakie panowały  

w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce. Pełne ożywienie w okresie 

powojennym nastąpiło głównie w ośrodkach, które już przed I wojną światową należały do 

uprzemysłowionych, a także w tych, gdzie znajdowały się znaczne pokłady surowców 

mineralnych. Można zatem mówić o nierównomiernym rozwoju przemysłowym obszaru 

województwa kieleckiego. Do najbardziej rozwiniętych  należały tereny zachodnie i centralne 

województwa, a także miasta  takie jak: Sosnowiec, Częstochowa, Ostrowiec, Skarżysko 

Kamienna, Radom, Kielce. Były to miasta należące do głównych okręgów przemysłowych  

w województwie, do których należały: 

• Zagłębie Dąbrowskie 

• Częstochowski Okręg Przemysłowy 

• Staropolskie Zagłębie Przemysłowe 

Zagłębie Dąbrowskie posiadało bardzo dobrze rozwinięty przemysł wydobywczy 

 i przetwórczy. Jego granice w przybliżeniu pokrywały się z terenem powiatu będzińskiego. 

Obszar Zagłębia obejmował rejon, w którym zlokalizowane były takie miasta jak: Sosnowiec, 

Będzin, Dąbrowa Górnicza i liczne, przyległe do tych miast miejscowości. Także powiat 

zawierciański i znaczną część powiatu olkuskiego zaliczano do Zagłębia Dąbrowskiego. 

Łącznie był to teren o obszarze około 200 km2 .  

Częstochowski Okręg Przemysłowy, to drugi obszar gospodarczy o znacznym 

wpływie na rozwój województwa, ze względu na przemysł włókienniczy i metalowy 

powstały na bazie złóż rud żelaza. Trzeci okręg przemysłowy, to Staropolskie Zagłębie 

Przemysłowe, z centrum gospodarczym w Radomiu. Uprzemysłowienie województwa 

kieleckiego, na tle całego kraju przedstawiało się bardzo korzystnie. Województwo kieleckie 
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zajmowało trzecią pozycję po województwie śląskim i łódzkim396. Dane statystyczne 

poświadczają, że w pierwszym z wymienionych okręgów na uwagę zasługiwały: powiat 

będziński i zawierciański, w drugim powiat częstochowski, w trzecim głównie powiat 

kielecki, konecki, iłżecki, radomski, częściowo opatowski i opoczyński. 

Największe możliwości do rozwoju przemysłowego miał Staropolski Okrąg 

Przemysłowy397. O Kielcach nie sposób pisać z pominięciem SOP. W roku 1867okolice Kielc 

były najbardziej uprzemysłowioną częścią okręgu. W 1873 r. 16 wielkich zakładów 

przemysłu hutniczego i górniczego znajdowało się w rejonie kieleckim SOP. W drugiej 

połowie XIX wieku w kieleckim rejonie SOP działało ponad 100 przedsiębiorstw, które 

niestety ubożały wskutek niedoinwestowania, przez zaborcę rosyjskiego398. Plan jego rozwoju 

zakładał jednak rozbudowę ośrodków, gdzie funkcjonowały zakłady przemysłu 

metalurgicznego. Należały do nich: Starachowice, Bzin, Rejów, Parszów, Mostki. W innych 

obok przemysłu metalurgicznego powstawały zakłady przetwórcze. Tak było w przypadku 

Michałowa, Brodów, Starej Rudy, Nietuliska, Ostrowca. Drugim obszarem dynamicznego 

rozwoju był okrąg kielecko -chęciński, rejon eksploatacji metali nieżelaznych. Wydobycie 

 i przetwórstwo rud kruszcowych rozwijało się w Białogonie, Niewachlowie, Miedziance, 

Miedzianej Górze, Chęcinach, Czerwonej Górze, Karczówce. Rozwijał się też przemysł 

budowlany, w takich ośrodkach jak Kielce, Chęciny, Tumlin, a także drzewny w miastach: 

Zagnańsk, Suchedniów, Starachowice. Duże znaczenie dla rozwoju województwa miała 

obecność linii kolejowej pomiędzy Dęblinem i Dąbrową Górniczą oraz Koluszki – Ostrowiec 

Świętokrzyski, którą dowożono, koks z Górnego Śląska, niezbędny dla wielkiego pieca. Takie 

piece uruchomiono także w Stąporkowie i Starachowicach. Po zniesieniu granicy celnej 

wyroby żelazne mogły się znaleźć na chłonnym rynku rosyjskim. Obecność linii kolejowej 

wpłynęła nie tylko na rozwój gospodarczy regionu, lecz także na dynamikę kształtowania 

struktury przestrzennej sieci osadniczej. Dzięki linii kolejowej ukształtowały się ważne 

ośrodki Okręgu Staropolskiego: Ostrowiec, Starachowice, Skarżysko, Kielce, Końskie, 

Stąporków, Suchedniów i Bliżyn399. 

Rolnictwo w województwie kieleckim. Pozostałe powiaty, do których należały: 

miechowski, jędrzejowski, sandomierski, pińczowski, stopnicki, włoszczowski, kozienicki, 

 

396 E. Majcher - Ociesa, Aktywność gospodarcza…, s. 43. 
397 J. Szczepański, Staropolski Okręg Przemysłowy, w: Mała Ojczyzna Świętokrzyskie, Dziedzictwo kulturowe, 

pod red. G. Okły, Kielce 2002, s. 234 – 245. 
398 J. Z. Pająk, J. Szczepański, Od rzemiosła do fabryki…, s. 207. 
399 Ibidem, s. 119 – 121. 
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część powiatu opoczyńskiego i opatowskiego, były terenami typowo rolniczymi400. W tych 

powiatach głównym utrzymaniem były gospodarstwa rolne o małej powierzchni. 

Użytkowanie ziemi w województwie kieleckim rozkładało się podobnie jak w innych 

województwach. Użytki rolne stanowiły 70 %, co stanowiło wyższy odsetek w stosunku do 

średniej krajowej, gdzie wskaźnik ten wynosił 67,5 %. Odsetek gruntów ornych wynosił 58,4 

%, co było wskaźnikiem wyższym w stosunku do średniej krajowej wynoszącej 49,0%. Łąki 

 i pastwiska zajmowały 10,6 % powierzchni, a średnia krajowa wynosiła 17,0%, natomiast 

sady i ogrody stanowiły1.0%, przy średniej krajowej 1 ,0%, lasy stanowiły 20,8 %, przy 

średniej krajowej 22,0 %, a nieużytki stanowiły 9,2 %, przy średniej krajowej 10,5 %401.  

  Do palących problemów należała sprawa chłopska, w tym szczególnie kwestia 

reformy rolnej. Uwzględniając ogólnokrajowe uwarunkowania o dużym wpływie na zmiany 

w województwie kieleckim, można w tym przedziale czasowym uwzględnić trzy zasadnicze 

okresy. Należą do nich: 

I faza, to okres powojenny, lata 1918 – 1926 

II faza, to okres pomajowy, lata 1926 – 1935 

III faza, okres po śmierci Piłsudskiego, lata: 1935 – 1939. 

Pierwszy okres nacechowany był pragnieniem odbudowy kraju i jego poszczególnych 

regionów ze zniszczeń wojennych i wprowadzania reform gospodarczych. Jedną z najbardziej 

pilnych spraw, była sprawa uzdrowienia struktury własności ziemskiej na polskiej wsi. Już w 

listopadzie 1918 roku rząd lubelski Ignacego Daszyńskiego podjął rozmowy na temat 

znoszenia wielkiej i średniej własności ziemskiej przez wywłaszczanie i oddanie ziemi 

bezrolnym i małorolnym chłopom. Cały kraj, w tym województwa o znacznej ilości obszarów 

rolnych, do jakich należało województwo kieleckie prowadziły ożywione dysputy dotyczące 

nabywania nowych terenów. W obliczu burzliwych dyskusji 10 lipca 1919 roku Sejm przyjął 

uchwałę rolną wprowadzającą limit 180 ha, jako maksymalną wielkość prywatną 

gospodarstw, która na kresach miała wynosić 400 ha. Podstawą ustroju rolnego miały być 

gospodarstwa nie przekraczające 25 ha. Powołano dwa organy państwowe: Państwowe 

Urzędy Ziemskie i Komisje Ziemskie, którym powierzono przeprowadzenie reformy rolnej. 

Około 80 % ziemi parcelowanej przeznaczono dla bezrolnych i małorolnych chłopów. 

 

400 M. B. Markowski, Robotnicy przemysłowi…, s. 19. 
401 W. Roszkowski, Rolnictwo i leśnictwo, w: Problemy gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1989, 

s. 99; A. Kozera Rolnictwo województwa kieleckiego w latach 1918 – 1939, Kielce 2003. 
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Uchwała rolna z lipca 1919 roku była kilkakrotnie modyfikowana ustawami wykonawczymi, 

między innymi w grudniu 1920 roku i w grudniu 1925 roku i prowadziła do stopniowej 

stabilizacji życia na polskiej wsi, choć nie udało się w pełni zlikwidować wszystkich 

problemów, a także znacznie pomniejszyć rzeszy bezrobotnych i źle opłacanych robotników 

rolnych402. W opinii Edyty Majcher-Ociesy w województwie kieleckim w roku 1921 z pracy 

w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie i rybołówstwie utrzymywała  się znaczna ilość osób, 

sięgająca aż 62 % ludności. Ze źródeł pozarolniczych w roku 1921 utrzymywało się 38 % 

ludności, zaś w roku 1931 – około 42,5 %403. Odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie 

stopniowo obniżał się.  W roku 1931 obniżył się do 57, 5 %. Wzrost zatrudnienia następował 

w znacznym stopniu w  przemyśle i górnictwie, gdzie zatrudnionych było 21,3 % ludności 

województwa kieleckiego404. 

Drugi okres, a właściwie wstępny jego etap: lata 1926 - 1929, nacechowany był 

daleko idącą poprawą życia mieszkańców polskich wsi i miast. Widoczne było ożywienie 

gospodarcze i poprawa warunków bytowych ludzi. Poprawiająca się koniunktura nie była 

wynikiem zamachu stanu, lecz wzrostem zaufania kół finansowych do stabilizacji państwa 

polskiego, warunkującej możliwość lokowania inwestycji zagranicznych. Do Polski napływał 

znaczny kapitał zagraniczny z banków zachodnich, zwłaszcza amerykańskich i angielskich. 

Uległ znacznemu rozszerzeniu rynek wewnętrzny. Rosło zatrudnienie, bowiem polskie 

fabryki tworzyły dla siebie nawzajem rynki zbytu. W hutach zniesiono, wprowadzony w 1924 

roku dziesięciogodzinny dzień pracy, wprowadzono nowe przepisy korzystne dla 

pracowników, poprawiono zasady umów o pracę405.  

Oprócz tych pozytywnych zmian to właśnie w drugim okresie miał miejsce  

ogólnoświatowy kryzys gospodarczy obejmujący lata 1929 - 1935, który odbił się negatywnie 

na sytuacji gospodarczej całego kraju i województwa kieleckiego. Przywołując zestawienia 

statystyczne sporządzone dla województwa kieleckiego przez Inspekcję Pracy w latach 1922 

– 1937 dostrzegamy daleko idący proces fluktuacji zachodzący w składzie branżowym. Jak 

podkreśla M.B. Markowski, tylko w trzech gałęziach: górnictwie, przemyśle metalowym 

wraz z maszynowym oraz włókienniczym w roku 1928 zatrudnionych było 70,5 % 

 

402 W. Pronobis, Polska i świat w XX wieku, Editions Spotkania, Warszawa 1995, s. 48-49. 
403 M. B. Markowski, Robotnicy przemysłowi…, s. 19. 
404 E. Majcher-Ociesa, Aktywność gospodarcza…, s. 36. 
405 Ibidem, s. 123. 
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robotników. Na pozostałe gałęzie przypadało 29,5 % ogółu zatrudnionych406. Największe 

zmiany zachodziły w górnictwie, w którym najwyższy stan zatrudnienia miał miejsce w 1923 

r., a najniższy w 1936 r., w którym odnotowano spadek 2,5 krotny. Ponadto w roku 1925 

wprowadzono tzw. „naukową organizację pracy”, polegającą na intensyfikacji produkcji przy 

ograniczaniu stanu załogi, co w powiązaniu z wojną celną spowodowało upadek mniejszych 

kopalń, i utratę pracy przez robotników. Liczba robotników zatrudnionych w górnictwie 

zmniejszyła się o 32 tysiące. Otwarcie nowych rynków zbytu w 1928 r. spowodowało 

znaczne ożywienie w tej branży, ale nadchodzący kryzys już od roku 1929 spowodował 

ponowny spadek. W roku 1934 stan zatrudnienia w górnictwie zmniejszył się o 35,3 % 

 i wynosił 26 101 osób. Podobnie było w przemyśle mineralnym, w którym do 1929 r. 

zatrudnienie rosło, a po 1929 r. spadało. Obserwowano spadek liczby zatrudnionych w 

cementowniach, wapiennikach, cegielniach. Posunięcia kartelowe dokonywane w okresie 

kryzysu spowodowały likwidację licznych zakładów pracy. Na 10 istniejących w 

województwie kieleckim cementowni w grudniu 1931 r. czynnych było zaledwie 4. Dopiero 

w okresie ożywienia pokryzysowego nastąpiła poprawa w tym zakresie, zwłaszcza, że już 

wtedy tysiące osób znalazło zatrudnienie w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Duże 

zmiany następowały w przemyśle włókienniczym. Największą liczbę zatrudnionych 

odnotowano w 1928 r., a najmniejszą w roku 1932, w wyniku likwidacji zakładów, 

zatrudnienie zmalało o 46,9 %. W przemyśle odzieżowym i budowlanym w okresie „dna 

kryzysu”, a więc w roku 1932 spadek procentowy liczby robotników wyniósł 65,6%,  

w stosunku do roku 1928407. 

Trzeci okres, rozpoczynający się po 1935 r. oznaczał przełom w polskiej, a także 

światowej gospodarce. Poprawa koniunktury po latach kryzysu gospodarczego lat 

trzydziestych była widoczna. Rosły obroty w handlu wewnętrznym kraju, wzrastały dochody 

ludności w miastach i na wsi, powstawały nowe zakłady pracy. Znaczne efekty gospodarcze 

zawdzięczano racjonalnej polityce rozwoju gospodarczego kierowanej przez ministra 

Eugeniusza Kwiatkowskiego. To właśnie on wprowadził czteroletni plan rozwoju, którego 

konsekwentna realizacja zaowocowała 50-procentowym wzrostem produkcji przemysłowej. 

Rozbudowa Centralnego Okręgu Przemysłowego. Największym osiągnięciem tego 

okresu była rozbudowa Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP), obejmującego między 

 

406 M. B. Markowski, Robotnicy przemysłowi…, s. 105. 
407 Ibidem, s. 106 – 108. 
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innymi tereny Sandomierszczyzny, na obszarze 40 powiatów, a więc obejmujący swym 

zasięgiem obszar województwa kieleckiego i niektóre powiaty województw sąsiednich. Jego 

twórcy nawiązywali w swych priorytetach do idei zagospodarowania przemysłowego 

obszarów wyposażonych w znaczniejsze bogactwa naturalne i do tworzenia nowych miejsc 

pracy dla bezrobotnych. Istotnym nakazem  było także zagospodarowanie przeludnionych 

obszarów wiejskich408.  Przed 1939 r. uruchomiono tu ponad 100 zakładów przemysłowych,  

i rozpoczęto budowę trzystu następnych. Umożliwiło to znalezienie pracy tysiącom osób 

województwa kieleckiego i województw sąsiednich, znajdujących się u zbiegu Wisły i Sanu. 

Zakończono montowanie gazociągu z Zagłębia Krośnieńskiego, kontynuowano prace nad 

rurociągiem naftowym z Zagłębia Borysławsko - Drohobyckiego. Uruchomiono elektrownię 

w Rożnowie, wybudowano potężny kombinat metalurgiczny w Stalowej Woli. Znaczne 

rzesze ludzi znalazły zatrudnienie w przemyśle zbrojeniowym, rozbudowywanym zgodnie  

z planem sześcioletnim ministra Kwiatkowskiego, realizowanym równolegle obok planu 

czteroletniego. Zakłady dla przemysłu zbrojeniowego, w obliczu zagrożenia pokojowego, 

uruchomiono w Starachowicach, Radomiu, Skarżysku. Rozbudowywano także zakłady 

 w Kraśniku, Majdanie, Dębie, Jawidzu409. Utworzono kilka funduszy państwowych, jak 

Państwowy Fundusz Pracy, Fundusz Budowlany i od 1936 r.  Fundusz Obrony Narodowej, 

gromadzący środki na cele przemysłu zbrojeniowego. W tych kwestiach liczono także na 

pomoc finansową w postaci pożyczek z Francji i Wielkiej Brytanii. Społeczeństwo ziemi 

kieleckiej obserwowało z dumą, zainteresowaniem i wielką nadzieją rozbudowę przemysłu  

i wykazało ogromną ofiarność i zrozumienie we wszystkich pracach na rzecz wspólnej 

przyszłości. 

Rozwój przemysłowy, dynamika przemian. W drugiej połowie lat trzydziestych podjęto 

wiele prób modernizacyjnych dostosowując już istniejące zakłady wytwórcze do wymogów 

rynku. Badający proces modernizacji zakładów przemysłu metalowego, w tym hut i odlewni 

Zagłębia Staropolskiego Jan Główka dostrzega intensywne zmiany w zakładach 

podlegających procesowi weryfikacji. Wysoki poziom stanu technicznego umożliwiał 

bowiem uzyskanie zamówień rządowych lub uzyskanie ulg podatkowych410. Właściciele 

odlewni podejmowali starania o nadanie swym zakładom statusu „odlewni kwalifikowanych”, 

 

408 W. Kawalec, Kielecczyzna…, s. 70. 
409 E. Majcher – Ociesa, Aktywność gospodarcza…, s. 154. 
410 J. Główka, Przemiany bazy technicznej zakładów przemysłu metalowego w Zagłębiu Staropolskim w latach 

1918 – 1939, w: Potencjał społeczno-ekonomiczny kielecczyzny w XX i na początku XXI wieku, red. E. Majcher-

Ociesa, E. Słabińska, Kielce 2011, s. 44. 
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o czym mówiono na III Zjeździe Odlewników Polskich w 1936 r. Wśród kryteriów 

wymieniano wymagania dotyczące: odpowiedniej kwalifikacji kierownictwa technicznego, 

urządzeń do kontroli jakości produkcji i surowców, ekonomicznej gospodarki surowcowej, 

odpowiedniego szkolenia dla pracowników, właściwych podstaw finansowych. 

 Duże znaczenie w tym zakresie miał Polski Związek Przemysłowców Metalowych 

podejmujący akcje szkoleniowe, wydawanie periodyków, książek, organizowanie zjazdów 

naukowych. Te działania przejęło Koło Odlewników przy Stowarzyszeniu Techników 

Polskich, a potem Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP). Na 

konferencjach (np. w Starachowicach i Ostrowcu) zajmowano się problematyką 

unowocześnień w produkcji walców żeliwnych, wlewnic. Innowacyjne rozwiązania 

wprowadzano w wielu zakładach funkcjonujących na terenie województwa. W zakładach 

starachowickich działała stalownia martenowska, stalownia elektryczna, odlewnia staliwa, 

kuźnia z prasą do odkuwek ciężkich wojennego sprzętu artyleryjskiego. Działania 

modernizacyjne miały także miejsce w fabryce „Granat” w Kielcach. Dokonano tam remontu 

starych zabudowań dawnej „Odlewni Kieleckiej”, wybudowano między innymi nową 

kotłownię, magazyn zapalników, zainstalowano nową instalację wodociągową i elektryczną, 

zmodyfikowano nowe maszyny, motory, urządzenia transmisyjne, zorganizowano oddział 

galwaniczny z piecem i suszarką, zainstalowano nowe wanny, kompresory. W Szydłowcu 

dokonano licznych udoskonaleń w fabryce „Podkowiak”, zainstalowano automaty do 

produkcji podków systemu „Hartford”, bębny do czyszczenia, kalibrownicę, piły tarczowe, 

tokarnie, heblarki, frezarki, wiertarki słupowe, piec elektryczny, kocioł parowy. Poważne 

zmiany wprowadzono w fabryce „Ludwików” w Kielcach, „Odlewni Kielce”, Zakładach 

Białogońskich, fabryce „Kamienna” w Skarżysku, w fabrykach koneckich „Neptun”, 

„Krasna”, „Słowianin”, w Zakładach Metalowych i Fabryce Drzwiczek , w fabryce Rzuców 

w Rzucowie, w odlewni Stąporków. Modyfikacji uległa także odlewnia R. Stelmacha w 

Opocznie, Zakłady Białogońskie, zakłady SHL w Kielcach, zakłady Żelazne i Papiernicze - 

Bodzechów, Zakłady Mechaniczne w Opocznie. 

Nie wszystkie zakłady wprowadzały kosztochłonne maszyny. Uzależnione to było od 

kapitału firmy. Prężnie działały Warsztaty Mechaniczne i Odlewnia Metali Romana i Syna, 

kielecki zakład przemysłowy już w 1932 r. dysponował motorem elektrycznym, produkował 

skomplikowane maszyny w tym walce szosowe, przeprowadzał remonty samochodów  

i autobusów. Duże osiągnięcia odnotowano w Fabryce Maszyn Młynarskich w Wąchocku,  

w Fabryce Bryczek i Karoserii w Szydłowcu. Duże znaczenie miała fabryka „Gerlach”  
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w Drzewicy. W fabryce pracowało 370 maszyn w 39 rodzajach w 17 oddziałach 

produkcyjnych. 20 oddziałów było zautomatyzowanych. Reorganizacji dokonano także  

w Odlewni Metali, Żeliwa i Warsztatach Mechanicznych w Wierzbniku, Fabryce Pilników 

 w Skarżysku411. 

Mieszkańcy województwa kieleckiego mieli nierównomierne szanse w partycypacji 

 i podziale dóbr produkowanych. Uzależnione to było od pochodzenia społecznego, stanu 

majątkowego rodziny, z której dana jednostka pochodziła, od wykształcenia, co także 

uzależnione było od statusu społecznego. Inne szanse w realizacji kariery zawodowej mieli 

mieszkańcy miast, inne mieszkańcy wsi lub małych miasteczek. O ile w dużych miastach 

rozwijał się na szeroką skalę przemysł ciężki, w którym zatrudnienie znalazły tysiące osób, to 

w małych miasteczkach funkcjonowały głównie zakłady dla bieżących potrzeb mieszkańców. 

Powstawało tam zaplecze przemysłowe towarzyszące drobnej wytwórczości rolnej, a więc 

młyny, tartaki, gorzelnie, garbarnie. Funkcjonowały niewielkie zakłady gastronomiczne, 

zakłady odzieżowe, cukiernicze, mleczarskie. Produkowano artykuły pierwszej potrzeby, 

niezbędne do życia.  

Województwo kieleckie pod względem potencjału przemysłowego w kraju zajmowało 

trzecie miejsce, co wynikało z siły gospodarczej Zagłębia Dąbrowskiego i Częstochowy. Na 

jego obszarze funkcjonowało 3939 zakładów przemysłowych, należących w większości do 

Polaków. 39 % stanowiły zakłady związane z produkcją spożywczą. Przetwórstwo produktów 

rolnych stanowiło motor napędowy dla miejscowego przemysłu. W Pińczowie funkcjonowało 

wówczas 5 unowocześnionych młynów. W 1918 roku wprowadzono rygorystyczne zasady 

korzystania z młynów, dlatego niektóre upadły. W myśl rozporządzenia Komendy 

Obwodowej przeprowadzono konfiskatę młynków ręcznych, czyli żaren, wprowadzono 

obowiązek przemiału zboża w gminie. Każdy producent był zobowiązany do odprowadzenia 

opłaty w formie daniny w wysokości 10 % plonu przekazanego do przemiału, były też młyny 

motorowe i jeden elektryczno-motorowy, z wentylacją, źródłem wody pitnej, spluwaczkami  

z płynem odkażającym. W najbliższym otoczeniu młyna miał zostać wybrukowany plac 

postojowy dla furmanek412. Bardzo dobrze rozwinięty był w województwie kieleckim 

przemysł gorzelniczy, był obok cukrownictwa i browarnictwa najpopularniejszym wśród 

ziemian, z racji łatwości zbytu. W latach 1925 – 26 funkcjonowały 53 gorzelnie, w latach 

 

411 Ibidem, s. 44-55. 
412 APK, UWK I, sygn.13321, k. 1-8, cyt. za J. Staszewska, Przemysł w Pińczowie…, s..5 
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1930 – 1931 nieco mniej – 48, a w latach 1937 – 1938  już tylko – 45. Była to tendencja 

spadkowa w stosunku do końcowego okresu zaborów, bowiem w latach 1909 – 1910 na 

obszarze województwa kieleckiego w granicach z 1938 roku były 73 gorzelnie413. 

Zróżnicowana była liczba zakładów tego rodzaju w poszczególnych województwach. 

Dla przykładu, w powiecie pińczowskim liczba gorzelni była niewielka – 4, a przemysł 

spożywczy rozwijał się w 35 zakładach. Z sukcesem można mówić także o innych 

osiągnięciach powiatu pińczowskiego. Oprócz wymienionych powyżej rozwijał się przemysł 

mineralny, produkcja cegły, garncarstwo, wytwarzanie kafli, wypalanie porcelany i fajansu, 

huty szkła, zakłady szklarskie, produkcja cementu i betonu, wytwarzanie wapna i gipsu, 

asfaltu i papy, rozwijało się kamieniarstwo. Już w roku 1878 prężnie funkcjonowało 5 

cegielni, kaflarnia, kopalnia siarki w Czarkowach, stanowiące ewenement w skali kraju. 

Zakład uruchomiony w 1871 r. wytwarzał czystą siarkę, jako jedyny w kraju. Dane z roku 

1901 świadczą, że wydobyto tam w tym roku 18 200 ton rudy siarkowej, z której 

wyprodukowano 2 457 ton siarki o wartości 120 000 rubli. Rozwijało się również 

kamieniarstwo. Pińczowski kamień wykorzystywany był na nagrobki, przydrożne kapliczki. 

Funkcjonowała tu także cegielnia, fabryka dachówek, dren, kopalnia gipsu, kamieniołom, 8 

mydlarni produkujących mydło do prania i mydła toaletowe, 2 fabryki parafiny. Rozwijał się 

także przemysł drzewny: 2 tartaki parowe, 1 tartak elektryczny, 1 tartak o napędzie wodnym, 

1 tartak o napędzie gazowym, zakłady ciesielskie i meblarskie. Na terenie województwa 

kieleckiego przed wybuchem drugiej wojny światowej działało 87 tartaków, z czego 17  

w powiecie częstochowskim, a 14 w kieleckim. W Pińczowie działała też drukarnia, 

elektrownia i odlewnia żelaza. Funkcjonowały też: browar, olejarnia, przetwórnia cykorii, 

dwa młyny, fabryka kafli. Natomiast w Działoszycach, istotnym ośrodku powiatu 

pińczowskiego, funkcjonowały dwa młyny, fabryka kafli, fabryka wyrobów metalowych, 

cegielnia, dwie olejarnie. W późniejszym okresie działało 8 fabryk, 4 młyny, fabryka wody 

sodowej, zakłady zbrojeniowe, elektrownia414. Zatrudnienie w przemyśle i budownictwie. Jak 

podkreślono powyżej te tendencje ogólnopolskie miały wpływ na rozwój ziemi kieleckiej. 

Uruchomiono eksploatację rud żelaza, podjęto decyzje o uruchomieniu drugiego ośrodka 

hutnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim i Starachowicach. Jednocześnie uruchomiono wiele 

innych zakładów pracy, do których należały między innymi: stolarnie, tartaki, drożdżownie, 

 

413 J. Staszewska, Przemysł w Pińczowie…, s. 33 – 43. 
414 J. Staszewska, Przemysł w Pińczowie w latach 1870-1930, w: Potencjał społeczno-ekonomiczny kielecczyzny 

w XX i na początku XXI wieku, pod red. E. Majcher-Ociesy, E. Słabińskiej, Kielce 2011, s. 27 – 29. 
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fabryki gwoździ, papy, w których zatrudnienie znalazły duże grupy bezrobotnych. Szczególne 

ożywienie nastąpiło także po uruchomieniu zakładów przemysłu zbrojeniowego w Skarżysku, 

Starachowicach, Kielcach, Radomiu, Pionkach. Należy podkreślić, że te pozytywne zmiany 

dotyczyły głównie centralnych powiatów województwa, do których należały: kielecki, 

radomski, konecki, iłżecki i opatowski. Nie było bowiem środków finansowych, by 

prowadzić kosztochłonne badania geologiczne pokładów surowcowych na terenie całego 

województwa. W przemyśle województwa kieleckiego przeważały zakłady drobne głównie 

rzemieślnicze .Ogółem w zakładach przemysłowych i budowlanych zatrudnionych było 

odpowiednio: w roku 1921 – 65 500 osób, a w roku 1931 – 123 644 osób. Liczbę 

zatrudnionych w poszczególnych powiatach przedstawia tabela nr 6. 

Tabela 6. Zatrudnienie w przemyśle i budownictwie w latach: 1921 i 1931 

Nazwa powiatu Zatrudnionych w 1921 r. Zatrudnionych w 1931 r. 

iłżecki 6 047 10 293 

jędrzejowski 2 528 4 396 

kielecki 8 717 19 198 

konecki 9 006 16 825 

kozienicki 4 166 8 752 

opatowski 8 980 15 907 

opoczyński 3 371 6 188 

pińczowski 3 188 4 966 

radomski 10 690 21 725 

sandomierski 4 214 6 146 

stopnicki 3 455 5 065 

włoszczowski 1 131 4 183 

Razem 65 500 123 644 

  w tym zatrudnionych w 

budownictwie: 8 590 

Źródło: W. Kawalec, Kielecczyzna. Rozwój gospodarczy regionu, Warszawa 1974, s. 72. 
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 W okresie dwudziestolecia międzywojennym obowiązywał nakaz nieprzyjmowania 

dzieci poniżej 14 roku życia do pracy zarobkowej w zakładach. Nakaz ten jednak był łamany 

dość często, w roku 1921 wśród pracowników przemysłowych województwa było 1149 

dzieci, a w roku 1931 – 1280415. Najliczniejszą grupę, według badań przeprowadzonych przez 

M. B. Markowskiego, stanowili robotnicy w wieku 20 – 39 lat. Ich odsetek stanowił 51,8 % 

ogółu pracujących, natomiast robotnicy o wieku przekraczającym 40 lat stanowili około 26,6 

% ogółu, pracowników powyżej 60 roku życia było tylko 3 %. Analiza danych dotyczących 

liczby zatrudnionych w przemyśle, poświadcza, że znaczna część zatrudnionych to 

pracownicy wywodzący się z terenów dawnego  Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. 

Obszary uprzemysłowione, jak potwierdza W. Kawalec to zaledwie 1/6 województwa, 

pozostała część kielecczyzny była prawie nie uprzemysłowiona. Podczas gdy w koneckim, 

odsetek utrzymujących się z pracy w przemyśle sięgał 25,9 % ogółu zatrudnionych,  

w powiecie opatowskim 25,6 % i kieleckim 22,6 %, to w powiatach buskim, włoszczowskim, 

pińczowskim i radomskim nie przekraczał 10 %. Mało było większych zakładów 

przemysłowych w województwie, nawet w jego części centralnej. Część aktywnych 

zawodowo znalazła zatrudnienie w przemyśle przetwórczym. Dane z niektórych powiatów 

obrazuje tabela nr 7. 

Tabela 7. Zatrudnienie w przemyśle przetwórczym w roku 1926 

Nazwa powiatu Liczba zakładów  Ilość zatrudnionych 

kielecki 31 3 386 

opatowski 16 2 993 

radomski 49 2 949 

konecki 28 1 705 

opoczyński 11 867 

iłżecki 7 846 

pińczowski 4 767 

jędrzejowski 7 469 

sandomierski 4 245 

 

415 M. B. Markowski, Robotnicy przemysłowi…, s. 96 – 97. 



194 

 

włoszczowski 6 231 

kozienicki 6 200 

stopnicki - - 

Razem 169 14 658 

Źródło: W. Kawalec, Kielecczyzna. Rozwój gospodarczy regionu, Warszawa 1974, s. 73 

Województwo kieleckie miało znaczne osiągnięcia w przemyśle garbarskim. Pod 

względem liczebności zakładów zajmowało drugie miejsce, po województwie warszawskim, 

funkcjonowało na tym terenie ponad 200 garbarni różnej wielkości w 34 miejscowościach, 

„rozrzuconych” w całym województwie. W 1935 r. w garbarniach w Polsce pracowało 6077 

robotników, z tego w województwie kieleckim aż 12,1%416. Jak podkreśla badająca problem 

zatrudnienia lat trzydziestych w przemyśle garbarskim Edyta Majcher-Ociesa proporcje 

między rzemieślnikami, garbarzami wyznania mojżeszowego i katolikami układały się na 

korzyść tych pierwszych, co oznaczało że właścicielami prawie każdego zakładu byli Żydzi.  

Garbarnie najprężniej funkcjonowały w Radomiu i jego okolicach (Iłża, Szydłowiec), 

W mieście Radomiu w roku 1925 funkcjonowało 90 zakładów, z których 24 to garbarnie, co 

stanowiło 26 %417. W Szydłowcu były 4 garbarnie legalne i 9 nielegalnych. W zakładzie Nuty 

Ejzenbauma wyrabiano skóry chromowe bydlęce i cielęce oraz skóry rymarskie chromowe, 

 w innych wyprawiano skóry cielęce i bydlęce. W Iłży w 1935 roku działało 7 garbarni, 

 w Kielcach 8 garbarni, w niektórych wykorzystywano silniki elektryczne i kotły parowe. 

Garbarnie były także w Podzamczu Piekoszowskim, Białogonie, Chmielniku, Opocznie, 

Żarkach. W Żarkach przetwarzano skóry cielęce, końskie i baranie. Wytwarzano dukaty, 

pasy, kożuchy.  

Liczne garbarnie funkcjonowały także w Częstochowie, w Pińczowie, gdzie 

farbowano skóry, w Ostrowcu świętokrzyskim, gdzie wyprawiano skóry na futra damskie  

i męskie. W Ostrowcu również prężnie funkcjonowały zakłady kuśnierskie. W wielu 

zakładach ręcznie wyprawiano skóry baranie i królicze. 6 garbarni funkcjonowało we 

Włoszczowej, 6 w Staszowie, nieliczne były także w Chęcinach, w Działoszycach, 

 w Zwoleniu, w Wodzisławiu, w Końskich, w Szczekocinach, w Iwaniskach, w Miechowie. 

 

416 E. Majcher-Ociesa, Liczebność i rozmieszczenie garbarni w województwie kieleckim w latach 1918-1939, w: 

Potencjał społeczno-ekonomiczny w XX i na początku XXI wieku, pod. red. E. Majcher -Ociesy, E. Słabińskiej, 

Kielce 2011, s. 56. 
417 Ibidem, s. 58. 
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W Wolbromiu działało aż 7 garbarni. W Głowaczowie produkowano białe skóry. Garbarnie 

były także w Ćmielowie, Bodzentynie, Pilicy, Łopusznie, Przysusze, Nowym Korczynie, 

Ożarowie. Produkowano głównie skóry juchtowe i podeszwowe. Przed I wojną światową 

odnosiły znaczne sukcesy, podczas wojny uległy zniszczeniu. Zamknął się dla nich rynek 

rosyjski. Skóry były wykupywane przez handlarzy i eksportowane, po czym wracały w 

postaci obuwia czy galanterii.  

Znaczną rolę w województwie pełniły duże, wielobranżowe zakłady zatrudniające 

ponad 500 robotników. Ich liczba wahała się od 75 w roku 1928 do 45 w roku 1932. Ten 

spadek spowodowany był wysokim poziomem konkurencji w wyniku czego zakłady 

rozwiązywano, lub przeszeregowaniem do innej kategorii. Miejsce pracy w tego typu 

zakładach znajdowało w 1928 r. 64 % ogółu robotników, a w 1932 r. – 56 %. Były to fabryki 

wielko powierzchniowe, zatrudniające ponad 1200 osób zlokalizowane głównie na terenie 

SOP-u. Do tej grupy należały zakłady przemysłu zbrojeniowego, ale także kopalnie, których 

w roku 1928 było 26, huty i zakłady metalowe, których było 20, oraz zakłady włókiennicze, 

których było 10. Bardzo rozdrobnionym okazał się przemysł spożywczy, w którym ponad 

połowa robotników (54 %) pracowała w zakładach zatrudniających do 20 osób. Na wsi 

zlokalizowane były kamieniołomy, tartaki, cegielnie, młyny dające zatrudnienie głównie 

mieszkańcom wsi, gdzie wciąż istniało bardzo duże bezrobocie skłaniające ludność wiejską 

do emigracji za chlebem. Dla przykładu należy nadmienić, że w roku 1931 w poszukiwaniu 

pracy wieś kielecką opuściło 155 814 osób. Znaczna grupa wyemigrowała za granicę, inni 

znaleźli zatrudnienie w miastach, głównie w przemyśle i górnictwie. Najczęściej wyjeżdżali 

ludzie z powiatów rolniczych, takich jak: miechowski, radomski, pińczowski, stopnicki, 

jędrzejowski. 

Liczba zakładów handlowych w województwie. Województwo kieleckie, w którym  

w roku 1933 prężnie funkcjonowało 34 288 zakładów zajmowało trzecie miejsce po łódzkim 

 i warszawskim, gdzie liczba zakładów handlowych wynosiła odpowiednio: 41 405 (w 

łódzkim) i 34 473 (w warszawskim). Była to bardzo dobra pozycja na tle województw 

pozostałych. Korzystny był ten wskaźnik w relacjach na 10 000 mieszkańców. Liczbę 

przedsiębiorstw handlowych przypadających na 10 000 mieszkańców w wybranych 

województwach przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 8. Liczba przedsiębiorstw handlowych w wybranych województwach w roku 1933 

Obszar Liczba 

przedsiębiorstw 

handlowych 

Liczba ludności według 

spisu z 1931 roku 

Liczba 

przedsiębiorstw na 10 

000 mieszk. 

łódzkie 41 405 2 633 050 151 

warszawskie 34 473 2 530 675 136 

kieleckie 34 288 2 936 976 117 

lubelskie 28 760 2 467 266 116 

Źródło: E. Majcher – Ociesa, Aktywność gospodarcza ludności żydowskiej w województwie kieleckim w latach 

1918 - 1939, Kielce 2013, s. 107. 

Znaczna część zakładów handlowych skupiona była w większych miastach, znikoma 

ilość na wsi. Poniższa tabela obrazuje rozmieszczenie przedsiębiorstw handlowych w roku 

1933 w województwie kieleckim. 

Tabela 9. Liczba i rozmieszczenie przedsiębiorstw handlowych województwa kieleckiego w 

mieście i na wsi, w roku 1933. 

Przedsiębiorstwa w województwie kieleckim Ilość Odsetek (w %) 

Liczba przedsiębiorstw (łącznie) 34 288 100 

Liczba przedsiębiorstw w miastach 21 050 61,4 

Liczba przedsiębiorstw w miasteczkach 7212 21,0 

Liczba przedsiębiorstw na wsi 6 026 17,6 

Źródło: E. Majcher - Ociesa, Aktywność gospodarcza ludności żydowskiej w województwie kieleckim w latach 

1918 – 1939, Kielce 2013, s. 108. 

Łączna liczba przedsiębiorstw handlowych w miastach i miasteczkach województwa 

kieleckiego w roku 1933 wynosiła 82,4 %, natomiast na wsi zlokalizowana była dużo 

mniejsza liczba przedsiębiorstw, stanowiąca tylko 17,6 %. 

W czasie dwudziestolecia międzywojennego część społeczeństwa województwa 

kieleckiego zajmowała się handlem. W roku 1921 w handlu pracowało 38 834 kupców. 
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Znaczna część zakładów była w rękach żydowskich, o czym świadczą dane przedstawione w 

prezentowanej tabeli. 

Tabela 10. Ludność czynna zawodowo w handlu według wyznania, w roku 1921, w wybranych 

województwach 

Województwo Ogółem Ludność  

katolicka 

Katolicy  

w ujęciu 

procentowym 

Ludność żydowska 

czynna zawod.  

Żydzi (w ujęciu 

procentowym) 

warszawskie (bez 

Warszawy) 

27 253 6 768 24,0 20 140 73,9 

łódzkie 42 765 9 841 23,0 30 784 72,0 

kieleckie 38 834 7 838 20,2 30 800 79,3 

lubelskie 33 105 4 007 12,1 28 953 87,5 

Źródło: E. Majcher - Ociesa, Aktywność gospodarcza ludności żydowskiej w województwie kieleckim w 

latach 1918 - 1939, Kielce 2013, s. 107. 

 

Najbardziej liczną mniejszością w województwie kieleckim była mniejszość 

żydowska. W roku 1921 około 40,8 % ludności żydowskiej województwa kieleckiego 

utrzymywała się z pracy w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych, górniczych, 

natomiast w 1931 r. odsetek ten wynosił 45,9 %. Stosunkowo duża grupa osób pochodzenia 

żydowskiego zatrudniona była w handlu i instytucjach ubezpieczeniowych. Jak dowodzi 

 J. Gliksman, w ujęciu ogólnym, wśród Żydów na 100 osób pracujących przypadało 195,1 

osób utrzymywanych, natomiast wśród ludności polskiej na 100 osób czynnych zawodowo 

przypadało 84,6 osób biernych zawodowo418.  

Wśród ludności żydowskiej największa była liczba osób zatrudnionych w handlu  

i ubezpieczeniach, a stosunkowo niewielka w rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie. Świadczą 

o tym dane statystyczne dokonane w czasie spisu w roku 1921 i roku 1931, odnotowane w 

poniższej tabeli.419. 

 

418 J. Gliksman, Czynni i bierni…, s. 611. 
419 M.B. Markowski, Robotnicy przemysłowi…, s. 101, cyt. za E. Majcher – Ociesa, Aktywność gospodarcza…, 

s. 38. 
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Tabela 11. Ludność żydowska według źródeł utrzymania w województwie kieleckim w latach: 

1921 i 1931 

Sektor 

zatrudnienia 

Spis z 1921 Spis z 1931 

liczba procent liczba procent 

Rolnictwo, leśnictwo, 

ogrodnictwo 

9 194 3,1 7 628 2,3 

Górnictwo i przemysł 111 857 40,8 145 388 45,9 

Handel i ubezpieczenia 131 210 43,6 119 507 37,7 

Komunikacja 9 679 3,2 14 127 4,5 

Inne 38 549 9,3 30 370 9,6 

Ogółem 300 489 100 317 020 100 

Źródło: M. B. Markowski, Robotnicy przemysłowi w województwie kieleckim 1918 – 1939, Warszawa 1980, s. 

101 

 

Jak dowodzi E. Majcher - Ociesa, w województwie kieleckim w 1921 r., 7 410 

działających zakładów było w rękach żydowskich, w tym 3 708 zakładów przemysłowych 

oraz 3 636 - rzemieślniczych. Funkcjonowały w różnych miastach. Były to zakłady o różnej 

ilości osób zatrudnionych, często były to małe lub średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające lub 

niezatrudniające osoby spoza kręgów rodzinnych. Największa ich ilość skupiona była w 

Radomiu – 1177, w Częstochowie – 1093, Będzinie – 672 i Kielcach – 633, w tych liczbach 

mieściły się także zakłady zatrudniające robotników. Liczba zakładów zatrudniających 

robotników była ograniczona i wynosiła odpowiednio: Radom – 634, Częstochowa – 588, 

Kielce – 358, Będzin – 258420.  

Zakłady żydowskie funkcjonowały we wszystkich miastach województwa, choć 

 w różnej liczbie, o czym świadczą dane przedstawione w poniższej tabeli. 

 

 

 

420 E. Majcher – Ociesa, Aktywność gospodarcza…, s. 44 - 82 
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Tabela 12. Żydowskie zakłady pracy województwa kieleckiego w roku 1921 

Nazwa miasta Ogółem Zatrudniające 

robotników 

Niezatrudniające 

robotników  

Nieczynne 

Będzin 672 258 409 5 

Chmielnik 286 146 138 2 

Częstochowa 1093 588 468 37 

Dąbrowa 161 55 106 0 

Kielce 633 358 267 8 

Końskie 321 135 186 0 

Opatów 229 121 108 0 

Ostrowiec 495 377 118 0 

Radom 1177 634 540 3 

Sandomierz 107 59 48 0 

Sosnowiec 368 135 232 0 

Staszów 127 72 55 0 

Szydłowiec 269 113 155 1 

Włoszczowa 364 159 204 1 

Wolbrom 356 156 197 3 

Zawiercie 207 74 133 0 

Źródło: E. Majcher – Ociesa, Aktywność gospodarcza ludności żydowskiej w województwie kieleckim w 

latach: 1918 – 1939, Kielce 2013, s. 44. 

Wśród właścicieli przedsiębiorstw przemysłowych, i warsztatów rzemieślniczych,  

w roku 1931, w województwie kieleckim Żydzi stanowili 51,5 %. Liczbowo była to grupa 

16 307 osób, natomiast katolicy stanowili 47,7 %, czyli 15 122 osoby. Uwzględniając udział 

procentowy przedstawicieli religii mojżeszowej, należy przyznać, że odegrali oni znaczną 

rolę w rozwoju przemysłowym województwa.  
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 W roku 1939 tylko nieznacznie zmieniła się sytuacja. Polacy – katolicy stanowili 

około 58,3 % ogółu przedsiębiorców. Byli właścicielami 26 577 zakładów. Przedstawiciele 

wyznania mojżeszowego posiadali 18 961 warsztatów, a więc około 41,6 %. 

Rzemiosło w województwie kieleckim. Wśród rzemieślników znaczną grupę stanowili 

czapnicy, krawcy, szewcy, cholewkarze, rzeźnicy. Żydowskimi zawodami nazywano 

czapnictwo, mosiężnictwo, złotnictwo, perukarstwo, cholewkarstwo, szmuklerstwo. Polacy 

dominowali w murarstwie, kolarstwie, ciesielstwie, kołodziejstwie. Na przykład w murarstwie 

na 3 017 właścicieli zakładów, aż 2 971 było wyznania katolickiego, co stanowiło około 98,5 

%, a tylko 41 osób wyznania mojżeszowego, a więc 2,4 %. W kołodziejstwie pracowało 

 1 013 osób, z tego aż 999 stanowili Polacy wyznania katolickiego. W kowalstwie również 

pracowali głównie katolicy. W województwie kieleckim było aż 3 223 kowali katolików na 

ogólną liczbę 3 304 kowali, co stanowiło 97,6%, ogółu. Tylko 78 kowali było Żydami.  

Z pracy w rzemiośle na obszarze całego województwa w roku 1931 utrzymywało się 160 315 

osób czynnych i biernych zawodowo. 

Liczebność rzemieślników pochodzenia żydowskiego trudna była do ustalenia.  

W Polsce w roku 1929, w przybliżeniu pracowało 197 802 rzemieślników, w tym 78 500 

Żydów, co stanowiło 39,7 % całej grupy zawodowej. W województwie kieleckim było 17 855 

rzemieślników, w tym 9 430 Żydów, co stanowiło 52,8 %. Wskaźnik ten był wyższy niż 

średnia krajowa, o czym świadczą dane przedstawione w tabeli nr 13, obrazujące stan 

rzemieślniczy w niektórych województwach. 

Tabela 13. Liczba rzemieślników w niektórych województwach w roku 1929 

Obszar Ogółem Żydzi Żydzi w % 

Polska 197 802 78 499 39,7 

kieleckie 17 855 9 430 52,8 

krakowskie 11 260 3 462 30,7 

lubelskie 15 221 8 791 56,5 

pomorskie 8 369 28 0,3 

wileńskie 4 819 2 877 59,7 

 Źródło: A. Hafftka, Żydowski stan rzemieślniczy, s. 556 – 557, cyt. za E. Majcher Ociesa, Aktywność 

gospodarcza ludności żydowskiej w województwie kieleckim w latach 1918 – 1939, Kielce 2013, s. 80. 
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Liczba rzemieślników żydowskich odnotowanych w poszczególnych województwach, 

przedstawionych w tabeli, stanowiła znaczny odsetek, wśród ogólnej grupy zatrudnionych 

 w rzemiośle. W niektórych województwach przekraczała nawet 50 %. Średnia dla kraju 

wynosiła 39,7 %, natomiast w kieleckim wynosiła 52,8 %, lubelskim 56,5 %, a w wileńskim: 

59,7 %. 

W województwie kieleckim w roku 1921 około10 % ludności żydowskiej mieszkała 

na wsi, znacznie więcej niż w województwie warszawskim i łódzkim. Na ogólną liczbę 

ludności wyznania mojżeszowego w województwie  wynoszącą 300 489, w miastach  

i miasteczkach kieleckiego mieszkało 269 525 osób, a na wsi 30 964. Nie wszyscy zajmowali 

się uprawą roli. Często ich głównym zajęciem był handel, dzierżawa, karczowanie lasów. 

Zajmowali się ogrodnictwem, leśnictwem, pszczelarstwem, rybactwem. W ogrodnictwie 

 i pszczelarstwie w sumie pracowało 4 640 osób, w tym 517 Żydów, co stanowiło 11,1%.  

W rybactwie pracowały 902 osoby, w tym 76 Żydów, co stanowiło 8,4 %, w leśnictwie 

zatrudnionych było 15 936 osób, w tym 38 Żydów, czyli 0,2 %. Respektowali przepisy 

prawne, które ich obowiązywały, a zwłaszcza regulacje z 11 czerwca 1891 roku, które 

zabraniały Żydom nabywanie i dzierżawienie gruntów. Stopniowo Żydzi przenosili się do 

miast lub wyjeżdżali za granicę. W roku 1931 już tylko 6941 osób mieszkało na wsi. 

Stanowili oni 0,4 % mieszkańców wsi. 

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju, w wielu dziedzinach gospodarczych  

w województwie kieleckim odnotowano postęp. Istotnym przyspieszeniem były inwestycje 

czteroletniego planu Eugeniusza Kwiatkowskiego realizowane w latach 1936 – 1939.    

Oświata i kultura. Strategiczne znaczenie w uporządkowaniu organizacji szkolnictwa 

na terenach tworzącego się państwa polskiego, w tym województwa kieleckiego, miały akty 

ustawodawcze w dziedzinie szkolnictwa. Do pierwszych aktów państwowych należały 

„Przepisy tymczasowe o szkołach elementarnych w Królestwie Polskim” wydane 10 sierpnia 

1917 r. przez Tymczasową Radę Stanu Królestwa Polskiego, które zalecały udostępnienie 

bezpłatnie publicznej szkoły elementarnej wszystkim dzieciom. Również istotne zasady 

dotyczące obowiązku szkolnego wydano tuż po odzyskaniu niepodległości, obowiązujące 

wstępnie na terenie byłego zaboru rosyjskiego w dekrecie zatytułowanym „O obowiązku 

szkolnym” z dnia 7 lutego 1919 r., wydanym przez Naczelnika Państwa. Dotyczył 

obowiązkowego kształcenia dzieci od 7 do 14 roku życia. Na gminy nakładano obowiązek 

tworzenia szkół powszechnych w każdej miejscowości, w której było co najmniej 40 dzieci  
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w wieku 7 do 14 lat. Odległość do szkoły nie mogła przekroczyć 3 km. ( Rozporządzenie 

ministra dla byłej dzielnicy pruskiej z dnia 10 marca 1920 r. skróciło 8 – letni okres szkolny 

do 7 – letniego). Ośmioletni okres kształcenia pozostał na Śląsku i tam miał swe 

uzasadnienie. Jednocześnie w latach 1933/34 podniesiono wiek rozpoczynania nauki z 6 – 

letniego do 7 – letniego. Na południu kraju utrzymały się przepisy z dnia 11 marca 1932 r., 

gdzie dominowała tendencja wprowadzania 7 – letniej nauki powszechnej na wsi i w mieście 

rozpoczynającej się w wieku 7 lat.  

Również wprowadzono odpowiednie regulacje prawne dotyczące zawodu nauczyciela, 

głównie w zaborze rosyjskim, w którym zawód ten należał do upośledzonych społecznie. 

Wymiar godzin ustalono na 30 tygodniowo i dla nauczycieli obowiązek ukończenia 5 – 

letniego seminarium nauczycielskiego, w którym wstępne 3 lata miały charakter 

ogólnokształcący, a dwa ostatnie – zawodowy. Do seminarium przyjmowano po ukończeniu 7 

– klasowej szkoły powszechnej. Wprowadzono dwa egzaminy dla nauczycieli. Jeden tuż po 

ukończeniu seminarium, drugi po co najmniej dwuletniej praktyce w szkole.  

Zasady budowania i organizowania szkół powszechnych opracowywano w Sejmie 

Nauczycielskim od dłuższego czasu, a dokładniej określono w dekrecie o obowiązku 

szkolnym z dnia 7 lutego 1919 r. Opracowany wówczas projekt analizowano jeszcze w ciągu 

dwu lat i przedstawiono ostatecznie w ustawie z 17 lutego 1922 r. o zakładaniu  

i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych. Wśród środowisk nauczycielskich 

panowała wówczas zgodność o konieczności kształcenia. Świadczą o tym liczne wypowiedzi 

nauczycieli i władz ministerialnych. 28 maja 1920 r. minister Tadeusz Łopuszański mówił w 

Sejmie Nauczycielskim, że pełnowartościowa szkoła powszechna ma się stać „tępicielką 

analfabetyzmu”, ale także „dźwignią głębokiego rozwoju warstw ludowych”, bo „ciemnota 

kosztuje znacznie drożej niż nawet najbardziej luksusowa oświata”. W czasie obrad Sejmu 

Nauczycielskiego przedłożono tezy, które stały się podstawą kształcenia w całym okresie 

dwudziestolecia międzywojennego, należały do nich: 

• Szkoła powszechna powinna być 7 – klasowa, jednolita, bezpłatna i obowiązkowa. 

Obowiązek uczęszczania zaczyna się w wieku 7 lat, w drodze wyjątku w wieku 6 – 

lat. 

• Najniżej zorganizowaną szkołą powinna być szkoła o dwu klasach i dwu 

nauczycielach. 

• Szkoły wydziałowe powinny być instytucjami przejściowymi i to tylko dla Śląska. 
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• Cała akcja budowy i rozbudowy szkolnictwa winna być zakończona w ciągu 20 lat. 

• Do szkół średnich ogólnokształcących oraz szkół zawodowych powinna być 

przyjmowana młodzież po ukończeniu 7 – klasowej szkoły powszechnej. 

• 5 – letnie seminaria powinny być szkołami przejściowymi, natomiast w przyszłości 

istniejące zakłady kształcenia nauczycieli powinny być przekształcane na szkoły 

wyższe na poziomie uniwersyteckim421. 

Po zakończeniu I wojny światowej, okresie groźnego kataklizmu, sprawy szkolnictwa, 

bardzo istotne dla społeczeństwa, jednak nie należały do najpilniejszych. Przystąpiono do 

oceny strat i zniszczeń spowodowanych działaniami wojennymi i rabunkową polityką państw 

zaborczych. Według szacunkowych danych straty wynosiły około 73 mld franków 

szwajcarskich. Odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych skłaniała do poszukiwania środków 

finansowych na sprawy kluczowe, dotyczące podstawowych warunków egzystencjalnych 

ludzi, a także rozwoju oświaty. Dodatkowym problemem była wciąż nie zakończona walka 

 o ustalenie granic Polski, na co przeznaczano znaczne sumy pieniędzy. Trudno było zatem 

żądać dodatkowo znacznych kwot na sprawy kultury i nauki. Jak podkreśla J. Grzywna 

budowa szkoły powszechnej i rozstrzyganie w licznych kwestiach oświatowych odbywały się 

nie tylko w niezwykle trudnej sytuacji gospodarczej kraju, ale i w niezwykle trudnej sytuacji 

politycznej, w atmosferze konfliktów społecznych i walki o władzę.  

Uwzględniając funkcję społeczną szkoły, postępowe odłamy społeczeństwa 

opowiadały się za szkołą demokratyczną, a więc szkołą powszechną, bezpłatną, 

obowiązkową, wysoko zorganizowaną i siedmioletnią, stanowiącą jednakową podstawę dla 

wszystkich dzieci do dalszego kształcenia. Odmiennego zdania byli przedstawiciele 

środowisk zamożnych, którzy żądali szkół elitarnych dla swych dzieci. Rozbieżność 

stanowisk między sferami posiadającymi i postępowymi czynnikami społeczeństwa była 

zauważalna w projektach ustaw i aktach normatywnych, do których należały na przykład 

„Dekret o obowiązku szkolnym” z dnia 7 lutego 1919 r. i „Dekret o kształceniu nauczycieli 

szkół powszechnych”.  

W województwie kieleckim, podobnie jak w całym kraju oprócz problemów 

gospodarczych borykano się z rozbudową sieci szkół, warunkami lokalowymi, 

poszukiwaniem kadry nauczycielskiej, co było sprawą niezwykle trudną. O słabym tempie 

 

421 L. Jaxa-Bykowski, Projekt organizacji szkolnictwa polskiego, „Muzeum” Nr 3-4/1919, s. 25 – 60. 
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przyrostu liczby wykwalifikowanych nauczycieli świadczą dane z roku szkolnego 1921/1922 

w porównaniu z rokiem szkolnym 1920/21. Liczba nauczycieli w szkołach prywatnych  

i publicznych wzrosła z 4143 do 4359, czyli o 216, co stanowiło wzrost o 4,9%. W roku 

szkolnym 1921/22 w województwie kieleckim, tylko 1815, czyli 43,8 % nauczycieli 

publicznych szkół powszechnych posiadało pełne kwalifikacje, 1430 (32,2 %) posiadało 

kwalifikacje czasowe, a 984 (23,7%) nie posiadało wymaganych kwalifikacji. Odsetek 

nauczycieli niewykwalifikowanych w kraju wynosił średnio 21,2%, a więc był niższy niż  

w województwie kieleckim. Dla poprawy sytuacji organizowano odpowiednie kursy 

wakacyjne dla nauczycieli niewykwalifikowanych. W kieleckim w latach 1920/22 odbyły się 

33 kursy wakacyjne, w których uczestniczyło 1679 nauczycieli.  

Wciąż były problemy z izbami lekcyjnymi. Wzrastały wydatki ministerstwa na 

oświatę (5,46 % w roku 1919 – do 8,7% w roku 1922), lecz w większym stopniu 

przeznaczane były na sprawy personalne, w mniejszym na cele inwestycyjne. Samorządy 

terytorialne także przeznaczały tylko niewielkie sumy na szkolnictwo powszechne, było to 

powodowane brakiem środków finansowych, a także brakiem zrozumienia znaczenia 

wykształcenia społeczeństwa wśród władz terytorialnych wojewódzkich, powiatowych  

i gminnych. Jeden z działaczy oświatowych Tadeusz Chlewski opisał warunki w jakich uczą 

się dzieci, w sposób następujący: 

„Warunki, w jakich uczą się dzieci i pracują nauczyciele, są straszne. Izby małe, 

wynajęte w miejskich domach, bez podłóg, pieców, duszne i ciasne, wilgotne i ciemne, 

ohydne ławki – zupełnie nieodpowiednie, sklecone przez wiejskiego cieślę – często i tego 

brak, a dzieci uczą się siedząc na zwykłych ławkach, gdy piszą klękają na ziemi, zeszyty 

trzymają na ławkach, na których siedziały, pomocy szkolnych zupełnie brak, nawet tablicy 

nie ma”. 

W latach 1918-1922 dokonano pozytywnych działań w stosunku do poprzedniego 

okresu. Wzrosła liczba szkół, liczba uczniów, liczba sal lekcyjnych, liczba nauczycieli. 

Jednakże z powodu trudnych warunków mieszkaniowych i bytowych nie można było 

zapewnić płynności kadrowych. Świadczy o tym tekst odnotowany w „Głosie 

Nauczycielskim” w grudniu 1921 r., w którym informowano, że nie zawsze zmiany ilościowe 

idą w parze ze zmianami jakościowymi. Samorządy nie zawsze wywiązywały się ze 

zobowiązań dotyczących zapewnienia warunków socjalno – bytowych dla nauczycieli. Brak 

nauczycieli skutkował brakiem czynnych placówek oświatowych.  
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Poziom organizacyjny szkolnictwa, ze względu na sytuację gospodarczą kraju  

wzrastał bardzo wolno. W roku 1925/26 szkoły 1 i 2 –klasowe w Polsce stanowiły 76,8 % 

ogółu szkół powszechnych, 3 i 6 – klasowe 15,7 %, siedmioklasowe - 7,2 %. W 

województwie kieleckim szkoły 1 i 2 – klasowe stanowiły 75, 8 %, 3 i 6 – klasowe 15,8 %, 

siedmioklasowe 7,6 %, a więc dane te nie odbiegały od sytuacji ogólnej w kraju. Trudniejsza 

była sytuacja dzieci wiejskich, ze względu na warunki materialne rodziców, niekiedy brak 

zrozumienia konieczności kształcenia, a także z powodu zbyt dużej odległości z domu do 

szkoły. Nielicznych dowożono, jeśli ich miejsce zamieszkania przekraczało określony 

przepisami limit odległości od placówki szkolnej. W roku szkolnym 1925/26 w 

województwie kieleckim dowożono 641 dzieci. Podobnie było w całym kraju, w łódzkim 

dowożono 2420 dzieci, warszawskim – 3469, białostockim – 3578 i lubelskim - 4102. 

Łącznie w kraju dowożono do szkół zorganizowanych: 38 648 dzieci422. 

Zgodnie z zasadami dekretu o obowiązku szkolnym z 1919 r., 

 i rozporządzeniem Ministerstwa WR i OP z 19 lipca 1922 r. administracja i samorząd 

szkolny wprowadziły z dniem 1 września 1923 r. obowiązek uczęszczania do szkoły dla 

wszystkich dzieci. Starano się sprostać tym wymogom, choć dane statystyczne wskazują, że 

nie wszystkim udało się uczęszczać do szkoły. Uwzględniając liczbę uczniów szkół 

publicznych i niepublicznych w roku szkolnym 1925/26, odsetek uczęszczających do szkoły 

w województwie kieleckim wynosił 85 %, co oznaczało, że 15 % dzieci pozostawało poza 

szkołą. Przyczyną było najczęściej ubóstwo rodzin, brak środków na podstawowe sprawy 

typu ubranie, wyżywienie, książki, wyposażenie w artykuły szkolne. 

Przełomowe znaczenie dla poprawy sytuacji w szkolnictwie w województwie 

kieleckim miała opisana powyżej reforma ministra oświaty Janusza Jędrzejewicza z roku 

1932, dotycząca modyfikacji systemu organizacyjnego, zmian programowych i celów 

wychowawczych. Nie wszystkie środowiska społeczne natychmiast zaakceptowały 

proponowane zmiany, zarówno wśród nauczycieli, jak rodziców dzieci. Jednakże podjęto 

działania ukierunkowane na ujednolicenie systemu edukacji w całym kraju i  wprowadzono 

szereg innowacyjnych rozwiązań dotyczących metod nauczania. 

W większych miastach funkcjonowały szkoły średnie. W Kielcach w latach:  

1918-1932 funkcjonowały 3 pełne szkoły średnie państwowe, do których uczęszczało łącznie 

 

422 Ibidem, s. 45. 
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1200 uczniów. Ich struktura była oparta na programie z 1919 roku, opublikowanym  

w Warszawie. Była to szkoła ośmioklasowa, dwuszczeblowa. Szczebel niższy trzyletni 

zawierał program przygotowawczy do dalszego kształcenia zaś szczebel drugi – pięcioletni 

nosił nazwę systematycznego. Po reformie Jedrzejewicza gimnazja przekształcono na szkoły 

dwuczłonowe 4 – letnie gimnazja i 2-letnie licea.  Najstarszą szkołą w Kielcach było 

gimnazjum Mikołaja Reja, które po 1932 roku zyskało innego patrona, Stefana Żeromskiego 

(jego wychowanka). Działało w nim Młodzieżowe Koło Literackie, które wydawało pismo 

„Młodzi idą” i harcerstwo. Młodzież wydawała periodyki, takie jak „Tygodnik uczniowski”, 

„Myśl Młodzieży”, „Echa szkolne”. Nauczyciele skupieni w Związku Nauczycielstwa 

Polskiego publikowali swe artykuły w miesięczniku „Głos Kielecki”.. W latach 1935 – 1939 

wydano 26 numerów tego czasopisma specjalistycznego. W Kielcach ukazywało się około 70 

tytułów prasowych, z czego 23 były miesięcznikami, 15 tygodnikami, 14 dziennikami. 

Największą popularnością cieszyła się „Gazeta kielecka” i „Opinia”.  

Oświata pozaszkolna. Po odzyskaniu niepodległości wszystkie ugrupowania 

polityczne, organizacje kulturalno-oświatowe i środowiska intelektualne dostrzegły 

konieczność zmian w ramach oświaty pozaszkolnej. Bardzo mocno sprawy te komentowano 

w uchwałach Sejmu Nauczycielskiego, podkreślając konieczność podnoszenia poziomu 

kulturalnego i obywatelskiego mas ludowych, podkreślano, że społeczeństwu potrzebne są 

biblioteki, czytelnie, uniwersytety powszechne i niedzielne, odczyty popularno-naukowe, 

teatr amatorski, teatry ludowe, chóry i orkiestry, uniwersytety powszechne. Największe 

zaangażowanie w tym zakresie wykazały ZPNSP i ZZNPSS. Były one zaangażowane  

w tworzenie placówek kulturalno-oświatowych, które powstały na terenie województwa 

kieleckiego. Są to między innymi: Uniwersytet dla Wszystkich w Jędrzejowie założony 

 w 1922 r., Miejski Uniwersytet Powszechny w Radomiu utworzony w 1921 r. i Miejski 

Uniwersytet Ludowy w Sosnowcu, utworzony także w 1921 r. Placówki te prowadziły różne 

działania oświatowe, niekiedy także pomagały w organizowaniu kursów dla analfabetów, 

głównie dla ludzi młodych w wieku 14 – 30 lat, nie mających żadnej możliwości ukończenia 

szkoły lub uczestnictwa w zajęciach szkolnych. 
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Tabela 14. Kursy dla analfabetów w województwie kieleckim w roku szkolnym 1920/21 

Miasto lub powiat Liczba kursów Liczba zapisanych na kurs Liczba kończących kurs 

Częstochowski 64 1810 939 

Dąbrowa Górnicza 4 196 71 

Jędrzejowski 6 115 97 

Kozienicki 20 504 457 

Miechowski 4 115 76 

Olkuski 12 418 327 

Opatowski 27 642 478 

Opoczyński 19 461 357 

Pińczowski 10 197 127 

Radomski 48 1188 737 

Sandomierski 20 689 567 

Sosnowiec 2 156 96 

Stopnicki 13 361 256 

Włoszczowski 10 237 147 

Razem 183 7089 4732 

Źródło: „Oświata Pozaszkolna” Nr 5/1922423, cyt. za J. Grzywna, Szkolnictwo powszechne i oświata 

pozaszkolna w województwie kieleckim, w latach 1918 – 1939,Kielce 1984, s. 39 

Jak wynika z powyższej tabeli, w organizowaniu szkoleń i kursów pozalekcyjnych 

przodowały ośrodki miejskie. W ilości kursów wyróżniały się takie powiaty jak: powiat 

częstochowski, radomski, one także przodowały w ilości kursantów uczestniczących  

w szkoleniach. Stosunkowo małą liczbę kursów organizowano w Sosnowcu, Dąbrowie 

Górniczej, w powiecie miechowskim, jędrzejowskim. Powodem tego stanu był brak środków 

na oświatę pozaszkolną, niekiedy ukierunkowanie ich na inne cele kulturowe. Należy 

podkreślić, ze nie wszyscy z kandydatów zapisanych na kurs kończyli go z sukcesem. W roku 

 

423 Szerzej J. Grzywna, Szkolnictwo powszechne…, s. 39 



208 

 

szkolnym 1920/1921 przystąpiło do zajęć zorganizowanych 7089 osób, a kurs ukończyło  

z sukcesem 4732. Przyczyną porażki i braku możliwości otrzymania dyplomu były 

najczęściej słaba frekwencja kursantów, problemy materialne rodziców, brak pieniędzy na 

wyżywienie rodziny, buty i odzież, a więc  bieda i niedostatek. Często rodzice zatrzymywali 

młodych kursantów w domu celem opieki nad rodzeństwem, gdy pojawiła się możliwość 

okazjonalnego zarobku dla nich.  

Trudna sytuacja gospodarcza w kraju, wysoki wskaźnik bezrobocia i wzrost kosztów 

utrzymania wpływały wciąż hamująco na rozwój oświaty, rozwój szkolnictwa średniego 

ogólnokształcącego i stan oświaty pozaszkolnej. Problemy te dotyczyły nie tylko 

województwa kieleckiego, lecz także innych województw. Stopniowo obserwowano 

zmniejszenie obciążenia nauczycieli ilością uczniów w stosunku do okresu poprzedniego. 

Jeśli wskaźnik ten w roku szkolnym 1922/23 wynosił 62,5 to w roku 1925/26 spadł do 58,4, 

co obrazuje tabela nr 15. 

Tabela 15. Przyrost kadry nauczającej i jej obciążenie w województwie kieleckim w latach: 1922 – 

1926 

Rok szkolny Liczba nauczycieli Ilość uczniów na 1    nauczyciela 

1922/23 5438 62,5 

1923/24 5438 59,8 

1924/25 5491 60,1 

1925/26 5752 58,4 

Źródło: J. Grzywna, Szkolnictwo powszechne i oświata pozaszkolna w województwie kieleckim w latach 

1918 – 1939, Kielce 1984, s. 42. 

Praca zarobkowa młodych. Znaczny odsetek młodocianych podejmował pracę 

zarobkową nawet przed 14 rokiem życia. W latach dwudziestych młodzież stanowiła 6,7 – 7,9 

% robotników zatrudnionych w przemyśle, handlu, rzemiośle i komunikacji, w latach 

trzydziestych odsetek ten zmalał z 3,7 do 1,7%424. Ten spadek zatrudnienia spowodowany był 

koniecznością zwiększenia zatrudnienia dorosłych, będących żywicielami rodziny i spadkiem 

opłacalności pracy młodych. Istotne znaczenie miały przepisy ochronne ustawy z dnia 2 lipca 

 

424 E. Słabińska, Młodzież na rynku pracy w województwie kieleckim w latach 1918-1939 w świetle sprawozdań 

Inspekcji Pracy IV Okręgu, w: Potencjał społeczno-ekonomiczny kielecczyzny w XX i na początku XXI wieku, 

pod red. E. Majcher - Ociesy, E. Słabińskiej, Kielce 2011, s. 9. 
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1924 r. o przedmiocie pracy młodocianych i kobiet, a także rozporządzenie Prezydenta RP z 

dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym.  

Większość młodych pracowała w dużych zakładach przekraczających 100 osób, 

stanowili oni niekiedy ponad połowę zatrudnionych. Na straży ochrony młodych stała 

Inspekcja Pracy IV Okręgu, która po 1924 r. wizytowała zakłady, w roku 1924 wizytacje 

objęły 24,1 % zakładów, a w 1932 r. - 62,1%. Ustawa z 1924 r. podtrzymała dolną granicę 

wieku zatrudnienia na 15 lat i regulowała sprawy uzupełniania wykształcenia w trakcie pracy 

zawodowej. Ustawa z 16 maja 1922 r. o urlopach przewidywała 8 dni urlopu w ciągu roku. 

Organizowano dla młodzieży pracującej kursy dokształcające. W roku 1929/30 na terenie 

województwa uczestniczyło w takich kursach 4381 osób. Najlepiej funkcjonowały szkoły  

w Kielcach, Sosnowcu, Radomiu, Dąbrowie Górniczej, Częstochowie425. Funkcjonowały 

także szkoły dla terminatorów, w Będzinie, Czeladzi, Kozienicach, Ostrowcu, Opocznie, 

Zawierciu, Sandomierzu, Skarżyski, Słomnikach, a w stadium organizacyjnym były szkoły 

 w : Dąbrowie Górniczej, Opatowie, Wierzbniku, Olkuszu, Radomiu, Skarżysku, Busku. 

Naruszano bardzo często przepisy ochronne dla młodzieży. Większość pracodawców 

traktowała młodzież jako darmową siłę roboczą, naruszano także przepisy odnośnie czasu 

pracy. Dla przykładu można przytoczyć fabrykę kapeluszy, w której dzień pracy trwał 11-12 

godzin, a w fabryce guzików – 11godzin.   

Niewiele wiadomo o szkołach mniejszości narodowych. W województwie kieleckim 

były tylko szkoły prywatne (chedery, talmudtory, jeszyboty), ani władze państwowe, ani 

samorządowe nie otworzyły szkół publicznych z hebrajskim lub żydowskim językiem 

nauczania, tak było w całej Polsce. W województwie kieleckim istniały dwa rodzaje 

żydowskich szkół: ortodoksyjno-religijne i syjonistyczne, w innych województwach były 

jeszcze postępowe szkoły świeckie, zakładane przez żydowskie ugrupowania 

socjalistyczne426. 

W czasie dwudziestolecia międzywojennego oprócz zajęć szkolnych funkcjonowały 

prężnie placówki kulturalno – oświatowe, mające określone zadanie. Aktywność ta miała na 

celu nie tylko kształcenie i informowanie mas, wpajanie wiedzy, ale także organizowanie 

 

425 Inspekcja Pracy w 1929, Warszawa 1930, s. 67.  
426 J. Grzywna, Szkolnictwo powszechne…, s. 47 
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rozrywki dla społeczeństwa, aktywnego wypoczynku, walkę z wadami społecznymi, 

ciemnotą i zaściankowością, ale również cele charytatywne.  

Podsumowanie. Niezwykle trudno jest dokonać podsumowania całego okresu 

międzywojennego dla  województwa kieleckiego, zwłaszcza, że nie wszystkie sprawy 

 z minionego okresu zostały zbadane i odsłonięte dla nauki. Można tylko przypuszczać, że 

dotychczasowe badania, choć niekiedy tylko marginalne lub wręcz cząstkowe pozwalają 

wyobrazić sobie jak mogło wyglądać życie  mieszkańców sto lat temu na tej ziemi i z jakimi 

problemami przyszło się im zmierzyć. 

 Województwo kieleckie zostało utworzone na mocy ustawy tymczasowej z dnia 2 

sierpnia 1919 r. W okresie całego dwudziestolecia międzywojennego nie miało stałej liczby 

mieszkańców, ani stałego terytorium. Według spisu powszechnego przeprowadzonego  

w 1921 r., województwo kieleckie liczyło 2 535 898 mieszkańców, a jego obszar wynosił 

25 589,4 km2. Gęstość zaludnienia wynosiła wówczas 99,1 mieszkańców na km2, przy 

średniej  krajowej wynoszącej 70 osób na km2. 

Do roku 1931, liczba ludności wzrosła do 2 935 697 mieszkańców, a gęstość 

zaludnienia wówczas 114,7 osób na km2. Zarówno obszar jak liczba ludności stanowiły 

wartości zmienne aż do 1939 r. 

Jak podkreślono powyżej, wstępnie, po odzyskaniu niepodległości w roku 1919, liczba 

powiatów wynosiła 16, a 1 stycznia 1927 wzrosła do 17. Z części północnej powiatu 

będzińskiego utworzono powiat zawierciański. 12 kwietnia 1928 r. utworzono powiaty 

miejskie w Częstochowie i Sosnowcu, a 18 maja 1932 r. powstał powiat miejski w Radomiu. 

9 kwietnia 1938 r. uległy niewielkim zmianom granice powiatów opoczyńskiego 

 i koneckiego. W drugiej połowie 1939 r. województwo kieleckie liczyło 2 671 tys. 

mieszkańców, a jego obszar wynosił 22 204 km2.  

Zmianie ulegała także mapa administracyjna. Zmieniała się liczba powiatów, gmin 

 i miejscowości. Na mocy ustawy scaleniowej z 23 marca 1933 r. gminy wiejskie podzielono 

na gromady. Z 313 gmin utworzono 4213 gromad obejmujących 13 048 miejscowości. Pod 

koniec 1939 r. w województwie kieleckim było 18 powiatów, 37 miast, 275 gmin wiejskich 

 i 3668 gromad. 

Proces stabilizacji w województwie, po odzyskaniu niepodległości postępował powoli. 

Sprawą priorytetową dla mieszkańców województwa była obrona granic Polski i walka 
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 o ojczyznę. Boleśnie doświadczeni w okresie zaborów, mieszkańcy za wszelką cenę pragnęli 

bronić swego kraju, by nie znalazł się ponownie w obcych rękach, pragnęli jego obecności na 

mapach Europy. Już w 1918 roku zostało utworzone dowództwo Okręgu Generalnego Kielc, 

w skład którego wchodziły jednostki mniejsze z Radomia, Częstochowy, Piotrkowa 

Trybunalskiego. Garnizon liczył 5 tys. ludzi i już w styczniu 1919 r. na froncie wschodnim 

walczył I batalion 25 pp. W 1920 r. ogłoszono pobór dla mężczyzn urodzonych przed 1902 r., 

do walki w obronie granic. Komitet Obrony Państwa koordynował pracami, lecz nie 

wystarczało subwencji na pokrycie zapotrzebowań wojennych. Z ogromnym poświęceniem 

włączyli się do walki nawet harcerze, którzy zostali wcieleni do 8 armii dowodzonej przez 

gen. Józefa Hallera. Ten trudny okres trwał do 1923 r., choć mieszkańcy wykazali gotowość 

do obrony granic w czasie całego okresu międzywojennego. Cenił  patriotyzm mieszkańców 

ziemi kieleckiej Józef Piłsudski, który odwiedzał te tereny kilkakrotnie. 

Jednakże należy podkreślić, że okres powojenny był niezwykle trudny dla 

mieszkańców. Przy ogólnym niedostatku i głodzie, braku chleba i pieniędzy, województwo,  

a zwłaszcza większe miasta, w tym szczególnie Kielce nawiedzane były przez imigrantów, 

którzy w obliczu walk na Wschodzie przybywali ze swym dobytkiem szukając schronienia 

dla siebie, swych rodzin i zwierząt, które ze sobą zabrali. Wśród nich było tysiące rannych, 

którzy wymagali opieki medycznej. Np. 19 lipca z Tarnopola Przybyło 97 wagonów kolejarzy 

z rodzinami  szukających jakiegokolwiek schronienia. Polski Czerwony Krzyż i Organizacja 

Białego Krzyża przygotowały 420 łóżek, co było niewystarczające. Obiekty publiczne  

w Kielcach zamieniano na schroniska dla bezdomnych i tułaczy, którzy naciągali głównie ze 

wschodu, z terenów, na których trwały działania wojenne. Pomagano wszystkim, choć 

sytuacja materialna mieszkańców Kielecczyzny była bardzo trudna. Niedostatek i głód 

doskwierały licznym grupom nie tylko w pierwszych latach powojennych, ale przez cały 

okres dwudziestolecia międzywojennego. 

Ludność miast i wsi musiała borykać się z problemami różnej natury. Jak przekonują 

przedstawiciele władz przygotowujący raporty okolicznościowe i sprawozdania okresowe, 

znaczne grupy mieszkańców nie mogły znaleźć zatrudnienia, co było powodem niedostatku 

dla nich i ich rodzin. Brak pieniędzy odbijał się negatywnie na zdrowiu i szansie pełnego 

uczestnictwa w życiu społecznym. Nie wszystkie dzieci mogły uczęszczać do szkoły. A skala 

zaniedbań pozostałych po okresie zaborów była znaczna. Jak dowodzi J. Grzywna przed 1918 

rokiem nikt nie troszczył się o wykształcenie młodzieży, a odsetek analfabetów  

w województwie kieleckim ( rok 1906) wynosił średnio 74,2 %, choć w niektórych powiatach 
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był znacznie większy, w opoczyńskim wynosił nawet 80,5 %, kieleckim 81,6 %, iłżeckim 

82,4 %, a włoszczowskim 85,2 %. 

Elity polityczne i władze samorządowe rozumiały rozmiar zaniedbań i opóźnień, więc 

jeszcze za czasów pierwszej wojny światowej przygotowywały programy dla szkół, by 

zintensyfikować działania na tym polu. Dla przykładu należy przytoczyć dane, porównując  

liczbę szkół w roku 1917/1918 w stosunku do roku 1915/1916, która wzrosła o 709, czyli  

o 86 %, a liczba nauczycieli o 995, a więc o 89 %, liczba izb lekcyjnych o 660, co stanowiło 

wzrost o 82 %. Liczba uczniów wzrosła o 58 131, czyli o 60 %. Dekret Naczelnika Państwa 

„O obowiązku szkolnym” z 7 lutego 1919 r. spowodował jeszcze większy postęp w tej 

dziedzinie, co odbiło się pozytywnie na poziomie rozwoju młodego pokolenia w 

województwie kieleckim, bowiem prawie każde dziecko w wieku siedmiu lat uczęszczało do 

szkoły. 

Zaniedbania odczuwano w każdej dziedzinie. Stan zdrowia mieszkańców także nie 

sprawiał zadowolenia. Brakowało środków higienicznych, sanitariatów, czystej wody pitnej, 

co sprzyjało szerzeniu się chorób. Na 14 735 domów było 12 683 ustępów podwórzowych, 19 

ustępów publicznych. Tylko 1 ustęp przypadał na 20 395 mieszkańców. Brakowało opieki 

medycznej, lekarzy, pielęgniarek. W 1919 r. w województwie były tylko 23 przychodnie w 12 

powiatach i 20 szpitali w 14 powiatach z 1062 łóżkami, co w przypadku epidemii duru 

brzusznego, który dziesiątkował liczbę mieszkańców, nie wystarczało. W przypadku epidemii 

liczba zachorowań rosła w szybkim tempie, gdyż większość mieszkańców zamieszkiwała 

niezbyt duże domy, w których na jedną izbę mieszkalną przypadało cztery lub pięć osób, a na 

jednym łóżku spało dwoje lub troje ludzi.  

Oprócz tych mankamentów należy odnotować liczne sukcesy na wielu polach działań 

w licznych sektorach gospodarczych. Województwo kieleckie zajmowało wysokie, trzecie 

miejsce w ilości zakładów handlowych po łódzkim i warszawskim. W 1933 r. funkcjonowało 

na ziemi kieleckiej 34 288 zakładów handlowych, a w łódzkim – 41 405 i warszawskim 

34 473. W większości ich właścicielami byli Polacy, choć niekiedy także Żydzi. Na ogólną 

liczbę Żydów wynoszącą w województwie kieleckim 300 489, w miastach mieszkało 

269 525, a na wsi 30 964, co stanowiło około 10 %. 

Duże znaczenie dla regionu miała obecność na tych terenach trzech ważnych okręgów 

przemysłowych, do których należały: 
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• Centralny Okręg Przemysłowy,  

• Częstochowski Okręg Przemysłowy 

• Zagłębie Dąbrowskie 

Jak przedstawiono powyżej, te trzy okręgi kumulowały setki znacznych zakładów 

pracy, dających zatrudnienie tysiącom osób województwa kieleckiego, co wpływało 

pozytywnie na sytuację gospodarczą rodzin i ogólną poprawę potencjału ekonomicznego 

regionu. Uprzemysłowienie województwa kieleckiego, na tle całego kraju przedstawiało się 

bardzo korzystnie, zajmowało ono trzecią pozycję po województwie śląskim i łódzkim. 

Korzystnie na rozwój regionu i rozbudowę sieci osadniczej wpływała obecność linii 

kolejowej między Dęblinem i Dąbrową Górniczą, oraz Koluszkami i Ostrowcem 

Świętokrzyskim, którą przewożono koks z Górnego Śląska do wielkich pieców hutniczych 

regionu. Duże znaczenie dla rozwoju regionu miały zakłady przemysłu zbrojeniowego, 

zatrudniające rzesze pracowników ziemi kieleckiej. 
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ROZDZIAŁ IV 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

WOJEWÓDZTWA KIELECKIEGO 

 

4.1. Zadania władz wojewódzkich i powiatowych w zakresie bezpieczeństwa 

Do zadań priorytetowych władz państwa, i władz samorządów terytorialnych 

 w okresie dwudziestolecia międzywojennego należało czuwanie nad bezpieczeństwem 

wewnętrznym. Z ramienia rządu odpowiedzialność za te kwestie spoczywała na Ministrze 

Spraw Wewnętrznych, który za pośrednictwem wojewodów i starostów kierował 

administracją zespoloną całego kraju. Należały do niego wszystkie sprawy administracyjne 

nie należące do kompetencji innych ministerstw, prowadził także nadzór nad samorządem 

terytorialnym. Głównym źródłem informacji były raporty sytuacyjne. Zadaniem kluczowym 

dla ministra spraw wewnętrznych było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

w państwie, które sprawował za pomocą podległych mu służb Policji Państwowej i Korpusu 

Ochrony Pogranicza. Również podległa mu była służba zdrowia i państwowa straż pożarna 

oraz wszystkie sprawy dotyczące mniejszości narodowych, prasy i stowarzyszeń 

funkcjonujących za czasów II Rzeczypospolitej. 

Zadania wojewody. W województwie kieleckim, a także innych województwach, 

główne obowiązki w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego spoczywały na władzach 

administracji rządowej w terenie, a więc wojewodzie i staroście. Wojewodowie za czasów II 

Rzeczypospolitej byli mianowani przez Prezydenta na wniosek Rady Ministrów, 

przedstawiony przez ministra spraw wewnętrznych427. Wojewoda pod względem osobistym 

był podległy ministrowi spraw wewnętrznych, natomiast pod względem służbowym 

premierowi, lub ministrowi, właściwemu dla danego resortu. Stał na czele urzędu 

wojewódzkiego, na czele rządowej administracji wojewódzkiej i był przedstawicielem rządu 

w województwie. Za całokształt swej działalności składał sprawozdanie przed szefem MSW. 

Jako reprezentant Rady Ministrów w województwie sterował działalnością administracji 

rządowej, kontrolował zgodność jej działania z polityką państwa polskiego, sprawował 

nadzór nad obsadą głównych stanowisk w swym województwie, miał prawo zawieszać 

 

427 Administracja i samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej, http://www.dws-xip.pl/wojna.2rp/ad7.html  

[dostęp: 17.02.2017]. 

http://www.dws-xip.pl/wojna.2rp/ad7.html
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zarządzenia jednostek administracji specjalnej jeśli nie były zgodne z polityką rządu428. Na 

wojewodzie spoczywały wszystkie obowiązki z zakresu zadań ministerstwa spraw 

wewnętrznych, a nade wszystko odpowiedzialność za zapewnienie i utrzymanie ładu, 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa. Wspomagany był w tym 

zakresie przez policję państwową. Jako organ administracji zespolonej był także 

odpowiedzialny przed ministrami określonych resortów za kwestie związane z przemysłem, 

handlem, rolnictwem, opieką społeczną, komunikacją, wyznaniami religijnymi na terenie 

swego województwa. Dla zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa publicznego miał prawo do 

opracowywania rozporządzeń porządkowych i przedkładania ich odpowiednim służbom do 

realizacji. Miał także obowiązek sprawowania kontroli nad prasą, co było zgodne z prawem 

prasowym. Był zobowiązany do sprawowania kontroli nad stowarzyszeniami, które miały 

możliwość funkcjonowania lecz w granicach odpowiednich przepisów. Miał także nadzór nad 

wiecami, manifestacjami i zebraniami zarówno na wsi jak i w mieście. Wraz ze zmianą 

przepisów władz sanacyjnych na bardziej restrykcyjne jego kompetencje rosły429. Wojewoda 

żądał systematycznego sporządzania meldunków sytuacyjnych od starostów poszczególnych 

powiatów, dzięki, którym dość szczegółowo orientował się w sprawach bieżących i mógł 

kontrolować przebieg wydarzeń na terenie całego województwa. Meldunki zawierały datę, 

miejsce spotkania, liczbę uczestników, zwięzły opis całego wydarzenia. 

Według Historii ustroju i prawa polskiego „wojewoda jako szef administracji ogólnej 

wykonywał administrację w zakresie spraw wewnętrznych. Spoczywał na nim obowiązek 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podlegała mu Policja Państwowa”430.

 Wynika z tego, że kluczową rolę w regionie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego 

pełnili wojewodowie. 

Wojewodowie kieleccy. Pierwszym wojewodą kieleckim został Stanisław Pękosławski, 

mianowany na ten urząd dekretem Naczelnika Państwa z 3 grudnia 1919 r. i pełnił go do  

1 czerwca 1923 r.431. Jego działalność polegała na organizacji nowo powołanego urzędu 

wojewódzkiego i odbudowie województwa ze zniszczeń wojennych. Już w czasie wstępnych 

18 miesięcy urzędowania odbudowano 29 900 budynków, z ogólnej liczby 82 000 

zniszczonych w czasie wojny i 10 szkół. Ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych 

 

428 Ibidem. 
429 Ibidem. 
430 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009, s.542. 
431 www.kielce.uw.gov.pl [dostęp: 17.02.2017].  

http://www.kielce.uw.gov.pl/
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Władysław Sikorski dziękował wojewodzie „za owocną pracę tak na stanowisku szefa 

starostwa będzińskiego, które u zarania istnienia Rzeczypospolitej zorganizował w nader 

trudnych warunkach, jak i następnie na stanowisku Wojewody Kieleckiego”432. 

Po odejściu ze stanowiska w ciągu dwu miesięcy okresu przejściowego od  

1 lipca 1923 r. do 31 sierpnia 1923 r. funkcję tę sprawował Adam Kroebl, a po nim 

Mieczysław Bilski, na mocy postanowienia Prezydenta II Rzeczypospolitej z 1 września 1923 

r. Był wojewodą również krótko piastującym to stanowisko, gdyż 6 maja 1924 r. powierzono 

mu urząd wojewody śląskiego. 

Następnym wojewodą został mianowany w dniu 24 maja 1924 r. Ignacy Manteuffel, 

który pełnił urząd do 17 sierpnia 1927 r. Zmarł nagle po trzech latach urzędowania. W tym 

krótkim czasie wykazał się niezwykłym talentem organizatorskim  i aktywnością w życiu 

publicznym. Za czasów jego urzędowania poprawił się stan bezpieczeństwa publicznego 

 w województwie, poprawiły się warunki w funkcjonowaniu szkolnictwa i poziom opieki 

społecznej. Zainicjował on budowę kanalizacji w kilku miastach województwa kieleckiego 

przyczynił się do intensyfikacji prac remontowo-konserwatorskich Pałacu Biskupiego w 

Kielcach. Konsekwentnie realizował cele inwestycyjne, na które były konieczne środki 

finansowe, uzyskiwane zwłaszcza z podatku przemysłowego, dochodowego, gruntowego. Nie 

zawsze ludność województwa rozumiała konieczność podatkową, często buntowano się przy 

poborze wyrażając swój sprzeciw, zwłaszcza, że dochody niektórych grup społecznych były 

bardzo skromne, dlatego w roku 1926 wojewoda wyraził zgodę na asystę policji przy 

egzekucjach podatkowych. 

Misję wojewody w okresie przejściowym (od 20 sierpnia 1927 r. do 20 października 

1927 r.) po nagłej śmierci Manteuffela pełnił ponownie w okresie przejściowym Adam 

Kroebl, a z dniem 21 października 1927 r. to stanowisko objął Władysław Korsak, który był 

wojewodą kieleckim do 28 lutego 1930 r. W tym dniu objął stanowisko dyrektora 

Departamentu Samorządowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a następnie przyjął 

stanowisko wiceministra spraw wewnętrznych. Pełnił je aż do wybuchu II wojny światowej. 

Z niezwykle istotnych krajowych dokonań tego okresu należy zacytować ustawę unifikacyjną 

z 1933 r. o zmianie ustroju samorządu terytorialnego.  

 

432 J. Korczyński, Poczet wojewodów kieleckich (1919 -1939), 

http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/wojewodztwo/historia-regionu/147,Poczet-wojewodow-kieleckich-1919-

1939.html . 

http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/wojewodztwo/historia-regionu/147,Poczet-wojewodow-kieleckich-1919-1939.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/wojewodztwo/historia-regionu/147,Poczet-wojewodow-kieleckich-1919-1939.html
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Kolejnym wojewodą kieleckim był Jerzy Paciorkowski, który pełnił ten urząd od 18 

lutego 1930 r. do15 maja 1934 r. Po jego odejściu, po krótkim okresie przejściowym (17 maja 

do 9 lipca w czasie którego obowiązki wojewody powierzono Stanisławowi Jareckiemu) 

wojewodą kieleckim został Władysław Dziadosz, ostatni, bardzo zasłużony i najdłużej 

urzędujący (lata: 1934 – 1939) przed II wojną światową wojewoda kielecki. 

Rada Wojewódzka. Organem opiniodawczym wojewody była Rada Wojewódzka, 

złożona z wojewody, jako przewodniczącego, oraz między innymi członków 

reprezentujących samorząd powiatowy i miejski. Rada miała zajmować się sprawami kultury, 

gospodarki, komunikacji, zdrowia, opieki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem 

problemów województw południowo-wschodnich, wymagających szczególnej troski ze 

strony władz państwowych. Rada miała w pewnym zakresie uzupełniać wojewódzką 

administrację rządową o tzw. czynnik społeczno-samorządowy. W jej skład wchodzili 

delegaci sejmików powiatowych i rad miejskich miast wydzielonych z powiatu, kierownicy 

działów administracji wojewódzkiej i wybrani przedstawiciele instytucji administracji 

niezespolonej. Sejmik był organem uchwałodawczym dla Rady, a organem wykonawczym – 

Wydział Wojewódzki. Wydział Wojewódzki, miał za zadanie doradzanie wojewodzie  

i wydawanie uchwał w określonych sprawach. Oprócz wojewody, który przewodniczył 

Wydziałowi Wojewódzkiemu w jego skład wchodzili trzej przedstawiciele Rady 

Wojewódzkiej i dwóch urzędników państwowych. Rada Wojewódzka miała jednak 

ograniczony wpływ na prace Wydziału Wojewódzkiego, bowiem rolę pierwszoplanową 

odgrywał tu wojewoda433. 

Uczestnikami posiedzeń rady byli nie tylko jej członkowie. Według Dziennika 

Urzędowego Województwa Kieleckiego z roku 1921 na posiedzeniu rady obecni byli: 

wojewoda kielecki, który przewodniczył obradom, 7 delegatów z miast wydzielonych, 16 

delegatów sejmików powiatowych, po jednym delegacie z każdego powiatu, oraz 15 

członków z nominacji wojewody, w tym: inspektor szkolny, prezes sądu okręgowego, 

przedstawiciel urzędu ziemskiego, delegat reprezentujący wojsko, przedstawiciel wydziału 

prezydialnego urzędu wojewódzkiego, kierownik wydziału aprowizacji, kierownik wydziału 

przemysłowego, naczelnik wydziału pracy, naczelnik wydziału administracji, wydziału 

 

433 DURP, 1922, nr 90, poz.829, cyt. za I. Ciosek, Województwo kieleckie…, s. 20. 
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rolnictwa i weterynarii urzędu wojewódzkiego, dyrektor urzędu zdrowia, kierownik oddziału 

kultury i sztuki oraz dyrekcje robót publicznych434.  

Szerszy zakres problematyki uwzględniono w konferencji Rady Wojewódzkiej 

odbywającej się w roku 1923, przedstawionej w „Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kieleckiego” i „Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim” z 1923 r. Tematyka obrad dotyczyła 

spraw, o których mówiono przed dwoma laty, jednak była wzbogacona o inne , dotyczące 

kwestii życia mieszkańców województwa, jak na przykład zapobieganiu i skutecznemu 

zwalczaniu chorób zakaźnych, które w owym czasie stanowiły niezwykle istotny problem. 

Sprawy dotyczyły również warunków sanitarnych miast i wsi, budowy wodociągów, 

kanalizacji. Duże zaniedbania na tym polu wynikały między innymi z zacofania 

cywilizacyjnego ziem polskich pod byłymi zaborami, zniszczeń wojennych, braku 

unormowań prawnych, problemów ekonomicznych i finansowych, między innymi deprecjacji 

pieniądza, które uniemożliwiały prowadzenie racjonalnej gospodarki komunalnej.. 

Przedstawiciele samorządów często kierowali do władz centralnych prośby o szybkie 

opracowanie aktów normatywnych i udzielenie pomocy finansowej435.  

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego. Duże znaczenie miał Wydział Bezpieczeństwa 

Publicznego funkcjonujący w Kielcach od 1925 r. Jego naczelnikiem był podinspektor dr 

Stanisław Klug, były kierownik Ekspozytury Okręgu III w Kielcach. Powstał w Urzędzie 

Wojewódzkim z wyłączenia i przekształcenia oddziału bezpieczeństwa publicznego, który 

wchodził w skład Wydziału Prezydialnego. Wydział Bezpieczeństwa Publicznego składał się 

z 3 oddziałów: oddziału porządku publicznego, oddziału bezpieczeństwa i policji oraz 

oddziału politycznego436. Na bazie niniejszego wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w roku 

1935 powstał Wydział Społeczno-Polityczny. Składał się z dwu oddziałów: oddziału 

polityczno-narodowościowego oraz oddziału bezpieczeństwa i porządku publicznego,  

w którym znajdował się referat Policji Państwowej. Referat zajmował się kwestiami 

dotyczącymi dyslokacji policji, tworzenia lub kasowania jednostek policyjnych, opiniowania 

prac funkcjonariuszy policji na rzecz komisji weryfikacyjnej, której byli członkami. 

Analizowali zażalenia i skargi, które napływały do Urzędu Wojewódzkiego, ale także 

 

434 DUWK 1921, nr 11, cyt za I. Ciosek. , Województwo Kieleckie jako organ administracji państwowej II 

stopnia, w latach 1919-1939, w: Województwo kieleckie i świętokrzyskie w latach 1919 – 2009. Bilans sukcesów 

i niepowodzeń. pod red. E. Słabińskiej, Kielce 2010, s. 21. 
435 I. Ciosek, Województwo kieleckie…, s. 20. 
436 APK, SPK I, sygn.62, k. 8, Por. D. Buras, W. Saletra, Słownik historyczny Policji Państwowej województwa 

kieleckiego z lat 1919-1939, Kielce 2014, s. 122. 
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udzielali awansów policjantom437, którzy mieli dobrą opinię i wykazali się wzorową postawą 

w określonej sytuacji. 

Zadania starostów w powiecie. Podobną funkcję jak wojewodowie w województwie, 

pełnili starostowie w powiecie. Mianowani byli przez ministra spraw wewnętrznych. Byli 

przedstawicielami rządu w powiecie, podlegali wojewodom. Uprawnienia nadzorcze 

wojewody w stosunku do administracji I instancji, w tym samorządu powiatowego 

podkreślały całkowitą nadrzędność urzędu wojewódzkiego nas starostwem. Każdy starosta 

był przez upoważnionych przez wojewodę funkcjonariuszy urzędu wojewódzkiego rozliczany 

i oceniany za działalność związaną z administracją państwową i samorządową, za 

przewodniczenie i sterowanie pracami sejmiku (rady powiatu) i jego organu wykonawczego: 

wydziału powiatowego438. Ich główne zadanie polegało na zapewnieniu bezpieczeństwa 

 i porządku publicznego na terenie powiatu, przy pomocy policji. Aparatem pomocniczym 

było starostwo.439   

Starostowie zobowiązani byli oprócz bieżących meldunków przesyłanych na ręce 

wojewody sporządzać bieżące raporty z wieców partyjnych i nie tylko, niekiedy 

dwutygodniowe, miesięczne, a także roczne, określane Sprawozdaniem Sytuacyjnym,  

w których odnotowywano datę wydarzenia, lub stanu sytuacyjnego, którego dotyczy treść 

raportu, czasokres, którego dotyczy i zwięzłą treść. Często zaopatrzone były klauzulą tajności. 

Najpełniej zadania i obowiązki, a także zakres działań starostw odzwierciedlają dokumenty 

archiwalne zdeponowane w archiwach państwowych. Z powiatów napływały podobne 

sprawozdania sytuacyjne, na bazie których wojewoda przygotowywał okresowe raporty do 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Treść owych sprawozdań była także omawiana na 

spotkaniach starostów z wojewodą.  

Przykładem może być sprawozdanie sytuacyjne starosty będzińskiego z dnia15 marca 

1927 r., do Pana Wojewody w Kielcach, zawierające zapis „Tajne”, z zakresu „Działalności 

Legalnych Stronnictw Politycznych” o następującej treści: 

Dnia 12 b. m. od godziny15.20 do godz. 17.10 w Zagórzu na placu przed 

szkołą „Na Wilimie”, odbył się wiec posła Stańczyka z P.P.S. Zebranych było około 

1000 osób. Głos zabierali poseł Stańczyk i Kunior z Centralnego Związku Górników. 

 

437 APK UWK I, sygn. 20455, s. 59.  
438 AAN MSW, sygn. 44, k.70, cyt. za I. Ciosek, Województwo kieleckie…, s. 17. 
439 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, s. 543. 
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Wiec poświęcony był sprawie rozwiązania rady gminnej i zwolnieniu z Urzędu wójta 

gminy Zagórze. Politycznych przemówień nie było. Wiec miał przebieg spokojny. 

Dnia 13 b. m. od godziny 15.00 do 16.30 w Sali Towarzystwa Kulturalnego w 

Maczkach odbył się wiec posła Stańczyka z P.P.S.. Zebranych było około 500 osób. 

Przebieg wiecu był spokojny. 

Dnia 13 b. m. od godz. 16.00 do 17.30 w sali Domu Ludowego w Ząbkowicach 

dr Kozarski wygłosił odczyt pt. „Strajk górników angielskich”. W odczycie brało 

udział około 400 osób. Prelegent mówił na temat kryzysu w przemyśle górniczym 

Polski i nawiązywał do kryzysu w Anglii. Tematy polityczne nie były poruszane440. 

Niniejsze Sprawozdanie sytuacyjne, podpisane przez starostę będzińskiego,  

a zredagowane przez pracowników wydziału Bezpieczeństwa Spraw Politycznych 

 i bezpieczeństwa informacyjnego, wpłynęło do Wojewody kieleckiego 17 marca 1927 r.  

Zakres spraw, którymi zajmowały się władze wojewódzkie i powiatowe był w II 

Rzeczypospolitej niezwykle obszerny. Nadmiar problemów o różnym zabarwieniu, zwłaszcza 

ekonomicznych uniemożliwiał prowadzenie skutecznej polityki bezpieczeństwa, o czym 

pisali w swych sprawozdaniach okresowych starostowie. Policja Państwowa podejmowała 

starania zapewnienia obywatelom pełnego bezpieczeństwa, lecz niekiedy były to zadania zbyt 

trudne. Polityka bezpieczeństwa była zatem nie tyle przedmiotem jakiejś określonej 

koncepcji, a raczej zbiorem doraźnych działań i akcji. 

Wykazy akt, komunikatów, rozporządzeń. W województwie kieleckim, zgodnie  

z „Wykazem Akt w Starostwach Województwa Kieleckiego”441, zakres działań starostw 

powiatowych był przedstawiony w wykazie zadań dziewiętnastu Referatów. Były to: I - 

Referat Ogólny, II – Referat Organizacyjny, III Referat Bezpieczeństwa, IV Referat Porządku 

Publicznego, V – Referat Administracyjny, VI – Referat Wyznaniowy, VII – Referat Karny, 

VIII - Referat Wojskowy, IX – Referat Przemysłowy, X – Referat Wodny, XI - Referat 

Aprowizacyjny, XII – Referat samorządowy XIII – Referat Opieki Społecznej, XIV – Referat 

Budżetowo Gospodarczy, XV - Referat Sanitarny, XVI - Referat Weterynaryjny, XVII – 

Referat Ochrony Lasów, XVIII – Referat Budowlany, XIX – Referat Inwalidów Wojennych.  

 

440 APK, UWK I, sygn. 2319, s. 3. 
441 APK, UWK, sygn. 2554, s. 320. 
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Do najistotniejszych należały Referaty: III i IV, które zawierały szeroki obszar 

tematyczny spraw, dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

• III – Referat Bezpieczeństwa: sprawozdania sytuacyjne wojewody, organizacje 

polityczne legalne (podteczki dla każdej organizacji), stowarzyszenia (podteczki dla 

każdego stowarzyszenia), związki zawodowe (podteczki dla każdego związku), 

organizacje gospodarcze (podteczki dla każdej organizacji), wykaz zgromadzeń, 

zjazdów, opinie, świadectwa moralności, niekaralności, stanu majątkowego 

i wspólnoty małżeńskiej (rejestr skorowidzowy), strajki i bezrobocie z punktu 

widzenia bezpieczeństwa, przestępczość kryminalna, sądy doraźne, stany wyjątkowe, 

klęski żywiołowe (pożary, powodzie, gradobicia), organy Policji Państwowej (stan, 

dyslokacja, sprawy personalne), rozkazy, odprawy, skargi na Policję i inne. 

• IV. Referat Porządku Publicznego: handel bronią, amunicją materiałami 

wybuchowymi, nadzór nad prasą, przekazem pocztowym, działalność czytelni  

i bibliotek (podteczki), rejestr przedsiębiorstw, kwesty i zbiórki pieniężne, nadzór nad 

meldunkami, wydawaniem dowodów osobistych, paszporty, konsulaty, rejestr 

obywateli o nieustalonym pochodzeniu, rejestr pobytów osób obcych, rejestracja osób 

napływających, wydalanie osób, kontrole osób i rzeczy z zagranicy, weryfikacja 

dokumentów, pieczęci, wykaz policji porządkowej, karty rowerowe – rejestr, rejestr 

pojazdów mechanicznych, pozwolenia zarobkowe, przewóz osób i rzeczy, rejestr 

gołębi pocztowych, sprawy repatriacji, powrotu do kraju, pozwolenia na biura pisania 

próśb i podań, poświadczenia wydawania legitymacji turystycznych, rejestr straży 

łowieckich, rybackich i leśnych, sądy rozjemcze, wydawanie kart łowieckich, sprawy 

ochrony zwierzyny442. 

Wykaz ważniejszych ustaw i rozporządzeń krajowych ogłoszonych w Dzienniku 

Ustaw II Rzeczypospolitej znajduje się także w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kieleckiego, (gdzie znajdują się także akty prawa miejscowego i inne dokumenty) oto 

przykłady ważniejszych aktów prawnych: Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie 

tymczasowego uregulowania ruchu tranzytowego i sąsiedzkiego między Polską 

 i Niemcami443, Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w sprawie zmiany art.1, ust. C, lit. 

 a, rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1919 r. w sprawie ograniczeń spożycia w zakładach 

 

442 APK, UWK, sygn. 2554, s. 326. 
443 Dz. U. RP, 1920 r., Nr 30, poz. 176, UWK, Biblioteka Jagiellońska Cyfrowa, 101365 III. 
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publicznych444, Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie upoważnienia Ministra 

Spraw Wewnętrznych do wydawania na całym obszarze zaboru rosyjskiego zarządzeń 

wyjątkowych445, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o przedłużeniu mocy 

obowiązującej  rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. 

 w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego  

w czasie wojny446, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1920 r. o ograniczeniach w sprzedaży napojów 

alkoholowych447, Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1920 r. o przyznawaniu 

nagród za przyczynianie się do wykrycia tajnego gorzelnictwa448, Rozporządzenie Ministra 

Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1924 r. regulujące 

używanie i ochronę dróg449. 

 Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1924 r. zawiera szereg regulacji dotyczących 

poruszania się po drogach. W niniejszym rozporządzeniu  (w „Postanowieniu końcowym”, 

par. 56), znajduje się informacja, że ”Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów jest 

obowiązkiem zaprzysiężonej służby drogowej, organów policji państwowej i urzędów 

gminnych. Główne postanowienia dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony dróg 

winny być wywieszone w starostwach, urzędach gminnych miejskich i wiejskich, na drogach 

i mostach (…)”. (Podpis: Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Hübner, oraz adnotacja: 

Rozporządzenie zostało podane do wiadomości, dnia 12 listopada 1924 r. przez wojewodę 

Manteuffela450). 

W Dzienniku Urzędowym Województwa Kieleckiego znajdują się główne akty prawne 

województwa, opracowane przez władze okresu międzywojennego, ale także komunikaty do 

mieszkańców, reskrypty, ogłoszenia. Przykładem mogą być niektórych fragmenty tekstów: 

• Okólnik nr 10 z dnia 9 lutego 1925 r. w sprawie wykonywania wyroków sądowych  

w ogóle a przede wszystkim o wykroczenia leśne451. (wojewoda kielecki pisze: „Do 

wszystkich P.P. Starostów Województwa Kieleckiego: Prezes Sądu Okręgowego w 

 

444 Dz. U. RP, 1920 r., Nr 32, poz. 188, UWK, Biblioteka Jagiellońska Cyfrowa, 101365 III. 
445 Dz. U. RP, 1920 r., Nr 36, poz. 208, UWK, Biblioteka Jagiellońska Cyfrowa, 101365 III. 
446 Dz. U. RP, 1920 r., Nr 36, poz. 209. UWK, Biblioteka Jagiellońska Cyfrowa, 101365 III. 
447 Dz. U. RP, 1920 r., Nr 37, poz. 210, UWK, Biblioteka Jagiellońska Cyfrowa, 101365 III. 
448 „Monitor Polski” Nr 80 z dnia 8 kwietnia 1920 r. UWK , Biblioteka Jagiellońska Cyfrowa, 101365, III. 
449 Dz. Urz. WK, 1925, Nr 2, z dnia  21 lutego 1925 r., UWK, Biblioteka Jagiellońska Cyfrowa, 101365 III. 
450 Ibidem. 
451 Dz. Urz. WK, 1925, Nr 3. Okólnik Nr 10: Ad 1676/1/III – Kielce, dnia 9 lutego 1925 r., UWK, Biblioteka 

Jagiellońska Cyfrowa,101365 III. 
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Kielcach zwrócił się do mnie z zażaleniem na opieszałe wykonywanie przez urzędy 

gminne wyroków sądowych…”, podpis: Wojewoda: Manteuffel).  

• Reskrypt nr 996/26/II z dnia 21 lutego 1925 r. Przedmiot: zwalczanie prysznicy  

w Województwie Kieleckim452. ( Reskrypt wojewody kieleckiego rozpoczyna się 

następującymi słowami: „Z powodu wybuchu zarazy pryszczycy w powiatach : 

będzińskim, kieleckim, pińczowskim i radomskim, zarządzam (…), ustawić tablice 

informacyjne (…), podpis: Wojewoda Manteuffel ). 

Reskrypt wojewody z dnia 17 lutego 1925. Sprawa: handel domokrążny zwierzętami 

domowymi453. (Niniejszy dokument jest skierowany do wszystkich Starostów i Prezydentów 

miast wydzielonych, a w jego treści dominuje problematyka stanu zdrowia mieszkańców 

województwa. Wojewoda pisze między innymi: „Niesumienni handlarze wykupują padłe 

zwierzęta i sprzedają chore mięso lub wyroby, przez co powodują (…)”, podpis: Wojewoda 

Manteuffel). 

Istotną rolę w procesie nadzoru odgrywały prowadzone od 1921 r. sprawozdawczo-

instruktażowe zjazdy starostów, organizowane przez urząd wojewódzki. Stanowiły one 

specyficzne forum, na którym przedstawiane były kompetencje sejmików  

i wydziałów powiatowych w świetle przepisów prawa, omawiano rolę i odpowiedzialność 

starosty jako przedstawiciela rządu w terenie i organu odpowiedzialnego za budowanie 

prestiżu władzy państwowej w społeczeństwie. W czasie tego typu zjazdów prowadzone były 

szkolenia  z zakresu spraw finansowych i organizacyjnych wydziałów powiatowych, 

sposobów postępowania w przypadku skarg mieszkańców. Podobny charakter miały zjazdy 

dla przedstawicieli miast wydzielonych, w czasie których omawiano funkcjonowanie 

samorządów miejskich w praktyce, kwestie finansowe i stosowanie prawa w realizacji zadań . 

Miały one charakter instruktażowo - informacyjny454.  

4.2. Grupy etniczne i religijne w życiu społecznym a problem bezpieczeństwa 

Liczba ludności w województwie kieleckim ulegała zmianie, nie tylko ze względu na 

czynniki demograficzne lecz także na kilkakrotną zmianę granic województwa. Jak 

podkreślono powyżej, według spisu przeprowadzonego w 1921 r. liczba mieszkańców 

 

452 Dz. Urz. W K, 1925, Nr 3. Reskrypt w. Nr 996/26/II – Kielce, dnia 21 lutego 1925 r., UWK, Biblioteka 

Jagiellońska Cyfrowa , 101365 III. 
453 Dz. Urz. WK, 1925, Nr 3, R. w. – 1010/1/II – Kielce, 17 lutego 1925 r., Biblioteka Jagiellońska Cyfrowa, 

101365.  
454 Ibidem, s. 205. 
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wynosiła 2 535 898, a obszar 25 741 km2, gęstość zaludnienia 98,5 mieszkańców na km2. 

Przy zmianie obszaru zmieniała się także liczba ludności. Takie zmiany miały miejsce 

 w latach: 1927, 1928, 1932 oraz w 1939 r. Według danych GUS, przedstawionych na 

podstawie spisu z 1931 r., w 1931 r. liczba mieszkańców w województwie kieleckim 

wynosiła 2 671.000, a gęstość zaludnienia 120 osób na km2. Choć było to typowo rdzenne 

województwo, to oprócz Polaków, znaczny odsetek stanowili mieszkańcy należący do innych 

grup etnicznych. Według zadeklarowanego w czasie spisu dla nich języka ojczystego 

językiem polskim w roku 1931 posługiwało się 2 375 700 osób, żydowskim i hebrajskim – 

284 200 osób, niemieckim – 6 700 osób, rosyjskim – 900 osób, ukraińskim – 800 osób, 

białoruskim – 100 osób, innym 2 600 osób. Wyznanie rzymskokatolickie zadeklarowało 88,1 

%, mojżeszowe – 11,1 %, ewangelickie – 0,4 %455. 

Wśród mniejszości narodowych, mających wpływ na stosunki polityczne 

 w województwie kieleckim, najliczniejszą grupę stanowili Żydzi, zamieszkujący miasta 

wydzielone i niewydzielone. Stanowili oni około 97 % ogółu mniejszości narodowych. 

Najwięcej mieszkańców ziemi kieleckiej pochodzenia żydowskiego było w powiatach: 

opatowskim, radomskim, stopnickim, będzińskim i kieleckim, natomiast najmniej było 

 w powiatach: kozienickim, miechowskim, i włoszczowskim456. Koncentracja mieszkańców 

pochodzenia żydowskiego miała miejsce w tych miastach, gdzie rozwijał się przemysł. 

Nie pracowali w rolnictwie, lecz w handlu i przemyśle, mieli w tych gałęziach 

znaczne osiągnięcia. Kupcy żydowscy na szeroką skalę rozwinęli chałupnictwo i rzemiosło. 

W okresie międzywojennym powstało dużo zakładów przemysłowych z wykorzystaniem 

surowców naturalnych i drewna, prowadzonych przez Żydów. Można stwierdzić, że stworzyli 

podstawy przemysłu wapienniczego i drzewnego. Tworzyli różne zakłady pracy między 

innymi: garbarnie skór, zakłady produkujące mydło, świece, drobną galanterię. Budowano 

młyny, sklepy. Tylko w Kielcach Żydzi posiadali 189 sklepów spożywczych. Inne 

mniejszości narodowe, czy nawet rdzenni Polacy, nie mieli takich osiągnięć finansowych, 

patrzono zatem z podziwem na niezwykłą aktywność Żydów.  

Aktywność mieszkańców Polski, w tym Polaków i Żydów po odzyskaniu 

niepodległości była niezbędna, by odbudować zniszczone i zdewastowane w czasie wojny 

 

455 II Rzeczpospolita. Województwo kieleckie, http://dzieje.pl/infografiki/ii-rzeczpospolita-wojewodztwo-

kieleckie  [dostęp:15.09.2016]. 
456 I. Ciosek, Znaczenie samorządu…, s. 43. 

http://dzieje.pl/infografiki/ii-rzeczpospolita-wojewodztwo-kieleckie
http://dzieje.pl/infografiki/ii-rzeczpospolita-wojewodztwo-kieleckie
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zakłady pracy, naprawić drogi i mosty, a także odzyskać zagrabiony przez wojska i dawne 

władze okupacyjne majątek państwowy i prywatny z licznych zakładów pracy, o czym 

świadczy poniższy tekst. 

W czasie wojny rekwirowano maszyny i urządzenia, a potem właściciele firm wysyłali 

pracowników po odbiór. W takiej sytuacji znalazł się w listopadzie 1920 r., Samuel Szlichter, 

przedstawiciel Przędzalni i Tkalni Juty „Warta” w Częstochowie, który został wysłany do 

Niemiec i Austrii w celu odzyskania turbiny elektrycznej zarekwirowanej przez byłe władze 

okupacyjne. Zakład wyliczył, że wartość rekwizycji wojsk rosyjskich za pokwitowaniem 

wynosi  1 610 688,47 rubli, oraz bez pokwitowania 16 463,84 rubli. Natomiast rekwizycja 

wojsk niemieckich dokonana w tejże fabryce wynosiła 1 797 858,77 marek457.  

Zdewastowane zakłady pracy nie zawsze dało się uratować, zamykały więc swą 

działalność całkowicie, lub częściowo, a pracowników zwalniano. Świadczą o tym dane 

archiwalne: 

W Częstochowskich zakładach przemysłu włókienniczego Stradom, przed wojną 

pracowało 2 356 osób, a w grudniu 1919 r. pozostało już tylko 360. Przed wojną 

funkcjonowało 4 990 wrzecion przędzalniczych, a w roku1919 już tylko 1 588. Zmalała liczba 

warsztatów tkackich, których przed wojną było 410, a w roku 1919 tylko 60458. 

W Kielcach ludność żydowska stanowiła 33 % mieszkańców, a w powiecie kieleckim 

13,5 %. Jak podkreślają autorzy Sprawozdania sytuacyjnego powiatu Kielce w dniu17 

czerwca1919 r.: 

Kapitał jest przeważnie w rękach żydowskich. Ich przewaga kapitalistyczna jest 

widoczna specjalnie w Kielcach. Operacje handlowe Żydów mają charakter wyzysku i lichwy, 

stąd płynie niechęć ludności chrześcijańskiej do nich. Żydzi odnoszą się do władz rządowych 

o tyle, o ile chodzi o jakieś korzyści, lub gdy obawiają się o własne bezpieczeństwo. W mieście 

Kielce ilość żydowskich radnych miejskich wynosi około 25 %459.  

Należy podkreślić, że Żydzi podobnie jak inne mniejszości narodowe posiadające 

przynależność państwową posiadali czynne i bierne prawo wyborcze, zgodnie z ordynacją 

wyborczą do Rad Miejskich z 1918 r. W ten sposób mogli uczestniczyć w pracach samorządu 

 

457 APK, UWK I, sygn. 12280, k. 174, cyt. za. E. Maicher – Ociesa, Aktywność gospodarcza…, s. 56. 
458 APK, UWK I, sygn. 12200, k. 96 . Por. E. Majcher – Ociesa, Aktywność gospodarcza…, s. 57. 
459 APK, SPK I, sygn. 3517, s. 30.  
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miejskiego. Przeszkodą było znaczne zróżnicowanie polityczne wśród tej grupy etnicznej. 

Mieli jednak, jak wynika ze sprawozdań sytuacyjnych władz, swych przedstawicieli w radach 

miejskich. Liczba radnych narodowości żydowskiej w latach: 1933 – 1934 przedstawiała się 

następująco: Częstochowa – 9, Sosnowiec – 10, Radom – 8, Będzin - 15, Dąbrowa Górnicza -

1, Zawiercie – 2, Ostrowiec -13, razem 58 radnych460. Jak podkreśla badająca te kwestie 

Regina Renz, niekiedy podczas wyborów do rad miejskich, podczas dwudziestolecia 

międzywojennego dochodziło do manipulacji i nadużyć. Dla przykładu można przytoczyć 

sytuację przedwyborczą w Pińczowie, gdzie ludność żydowska stanowiła w tym okresie 48 % 

ogółu mieszkańców. Jednakże władze powiatowe podzieliły miasto na 3 okręgi wyborcze, 

umożliwiając ludności polskiej zdobycie większości mandatów. Podobnie było w innych 

miastach województwa kieleckiego461. W miastach niewydzielonych w 1939 r. w wyborach 

samorządowych Żydzi uzyskali tylko 12,9 % mandatów. Żadnego mandatu nie uzyskali w 

takich miastach jak: Chmielnik, Działoszyce, Krzepice, Kozienice, Skalbmierz, Skaryszew, 

Wyśmierzyce, Zawichost, natomiast znaczną ilość mandatów ludność żydowska zdobyła w 

Iłży, Chęcinach, Pińczowie, Staszowie, Szczekocinach462. 

Ludność żydowska mieszkająca w województwie kieleckim w latach 1918 – 1939 

należała do różnych organizacji żydowskich, które istniały na terenie miast wydzielonych 

 i niewydzielonych. Przykładem jest Organizacja Syjonistyczna w Polsce i Bund. Aktywnie 

funkcjonowały także: Żydowska Socjalno-Demokratyczna Partia Robotnicza w Polsce, 

Żydowska Socjalistyczna Partia Poalej Syjon, Organizacja Żydów Ortodoksów - ”Aguda”, 

Organizacja Młodych Syjonistów – Rewizjonistów - „Masada”, Syjonistyczna Partia.  

Żydzi bez entuzjazmu służyli w wojsku, o ile w ogóle poszli do wojska. 

W sprawozdaniach władz powiatowych kierowanych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

w Warszawie były liczne wzmianki na temat postawy młodych chłopców pochodzenia 

żydowskiego, którzy unikali spotkań z Komisją Poborową. Świadczy o tym adnotacja 

zaczerpnięta ze Sprawozdania z powiatu kieleckiego za miesiąc marzec sporządzonego  

w dniu 31 marca 1919 r., o następującej treści: 

(…) muszę skonstatować, że entuzjazmu ani ochoty do wstąpienia w szeregi wojsk 

polskich brak zupełny. U Żydów wykazało się to w formie najrozmaitszych wykrętów od 

 

460 R. Szwed, Samorząd terytorialny w polityce i działalności PPS 1918 – 1939, Łódź 1989, s. 819. 
461 R. Renz, Społeczności małomiasteczkowe w województwie kieleckim 1918 – 1939, Kielce1990, s. 180. 
462 M. Przeniosło, Aktywność polityczna Żydów w Szydłowcu w latach 1918-1939, w: Żydzi szydłowieccy, pod 

red. J. Wijaczki, Szydłowiec 1997, s. 90. 
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służby, których używali prawie wszyscy poborowi żydowskiego pochodzenia z minimalnymi 

wyjątkami. Nowy pobór zapowiada się tak jak stary. Chodzą pogłoski, że bardziej tchórzliwe 

jednostki skłonne są ratować się odeń ucieczką za granicę463.  

W latach 1926 – 1937 z województwa kieleckiego wyemigrowało 17 804 Żydów, 

wśród nich byli także ludzie młodzi w wieku poborowym. Lecz głównym powodem wyjazdu 

była bieda, która doskwierała wszystkim mieszkańcom. Wyjeżdżali nie tylko przedstawiciele 

wyznania mojżeszowego, ale także inni obywatele, głównie w celach zarobkowych. W roku 

1929 wyemigrowało 2283 Żydów, co stanowiło tylko 7,4 % ogółu emigracji z tego regionu. 

W roku 1931 województwo opuściło 574 osoby pochodzenia żydowskiego, co stanowiło 5,4 

% ogółu wyjeżdżających w tym roku. Żydzi udawali się głównie do Palestyny i obydwu 

Ameryk, w tym do USA, Kanady, Brazylii, Argentyny. 

Żydzi mieszkający na terenie województwa kieleckiego starali się uczestniczyć także 

w życiu politycznym społeczeństwa polskiego. Wspólnie świętowali dzień odzyskania 

niepodległości 11 – listopada, rocznicę konstytucji 3 maja i wiele innych uroczystości 

okolicznościowych.  

Jednak rywalizacja na tle gospodarczym powodowała liczne próby bojkotu tej 

żydowskiej polityki handlowej, lecz nie znajdowała ona poparcia wśród wszystkich 

mieszkańców. Ta polityka handlowa była tematem dyskusji nie tylko środowisk 

gospodarczych lecz także partii politycznych, które starały się bronić interesów środowisk  

z których wywodzili się ich członkowie. Wydział Śledczy i Policja Państwowa otaczały 

troską mniejszości narodowe, strzegły ładu i porządku na swym terenie i nie dopuszczały do 

konfliktów między wyznawcami innych religii i chrześcijanami. W porę zapobiegały 

ekscesom, które mogły mieć groźne następstwa. Przykładem może być poniższa adnotacja 

 z Archiwum Państwowego w Kielcach. 

17 lipca 1933 r. Wydział Śledczy otrzymał od konfidenta informację, że członkowie 

Stronnictwa Narodowego (SN) 19 lipca planują akcję bicia Żydów. Wydział Śledczy i 

komisariat PP przygotowały wzmocnione patrole, które zapobiegły większym ekscesom. 

Prowadzone w tej sprawie dochodzenie pozwoliło na ustalenie sprawców planowanej akcji, w 

wyniku czego zostali aresztowani członkowie SN: Aleksander Król, Stanisław Woźniak, 

 

463 APK, SPK, sygn. 3517, s.11. 
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Andrzej Michalecki i Jan Kaczmarczyk. Wszyscy wymienieni wyrokiem Sądu Okręgowego w 

Kielcach zostali skazani na 6 miesięcy więzienia464.  

4.3. Bezpieczeństwo w zakładach pracy. 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego często dochodziło do łamania przepisów 

dotyczących czasu pracy. Często pracodawcy zmuszali pracowników do dłuższej pracy. 

Dopuszczano się rażących uchybień. Nędza skłaniała osoby pracujące do wyrzeczeń i godziły 

się one do pracy ponad normę, by polepszyć sobie wynagrodzenie. Niekiedy nawet bez 

dodatkowych gratyfikacji pozostawano w pracy dłużej, by utrzymać się na danym stanowisku 

i nie utracić pracy, bowiem na każde miejsce czekały dziesiątki bezrobotnych. 

Podstawowe zasady w przyjmowaniu do pracy określała ustawa z 18 grudnia 1919 r. 

 o czasie pracy w przemyśle i handlu, oraz ustawa z dnia 2 lipca 1924 r. o przedmiocie pracy 

kobiet i młodocianych. Niniejsze przepisy stanowiły, że pracodawca winien zatrudnić 

pracownika po okazaniu odpowiedniej dokumentacji, dotyczącej: potwierdzenia wieku, 

zezwolenia opiekunów prawnych na zatrudnienie młodocianych, potwierdzenia 

wykształcenia, świadectwa zdolności do pracy. Kobiety i młodzież nie mogły być zatrudniane 

w trudnych i niebezpiecznych warunkach. 

 W przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 4 osoby obowiązywała zasada 

wystawienia każdemu robotnikowi książeczki obrachunkowej, w której winny znaleźć się 

dane dotyczące umowy o zatrudnieniu, prawa pracownika, obowiązki pracownika, regulamin 

pracy. Organ kontrolny, którym była Inspekcja Pracy, wykazywał liczne nieprawidłowości  

w tym zakresie. Liczne zakłady zatrudniały dzieci poniżej 15 roku życia, pracodawcy nie 

żądali poświadczenia o wypełnieniu obowiązku szkolnego. W 1926 r. młodzież w wieku 15 – 

18 lat stanowiła 7,0% zatrudnionych. Z danych z roku 1925 wynika, że kobiety stanowiły14,6 

%, a w 1926 r. – 19,5 %, natomiast w 1928  r. – 19,9 % zatrudnionych. Jak podkreśla E. 

Słabińska kobiety zdominowały liczne gałęzie w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego, 

takie jak przemysł włókienniczy, hutnictwo, górnictwo, przemysł mineralny, spożywczy, 

chemiczny. Wykonywały również określone czynności w innych gałęziach przemysłowych. 

W przemyśle włókienniczym zatrudnione były jako prządki, w chemicznym pracowały 

 

464 APK, AWPP Kielce, sygn. 18; Por. D. Buras, W. Saletra, Słownik historyczny Policji Państwowej 

Województwa Kieleckiego z lat 1919 – 1939, Wydawnictwo UJK, Kielce 2014, s. 13. 
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 w fabrykach zapałek, w farbiarniach, w papierniczym pracowały przy sortowaniu odpadów, 

w mineralnym, przy ręcznym wyrabianiu cegły, a takle przy ceglarkach maszynowych465.  

Kobiety zatem wykonywały prace wymagające znacznego wysiłku, co odnotowano w 

dokumentach Inspekcji Pracy. W roku 1925 czytamy, że w przemyśle włókienniczym 

wzmacniała się tendencja do obsadzania przez kobiety takich stanowisk, które wcześniej 

zajmowali mężczyźni466. 

Ustawodawstwo ochronne dla kobiet i dzieci określało także czas pracy 

w przedsiębiorstwach. Już w listopadzie 1918 r. Warszawska Rada Delegatów Robotniczych 

wprowadziła poprzez uchwałę do swych naczelnych postulatów hasło ośmiogodzinnego dnia 

pracy. Niniejsza uchwała nie miała charakteru aktu normatywnego, jednakże stała się normą 

powszechnie respektowaną. 23 listopada 1918 r. został wydany przez rząd Jędrzeja 

Moraczewskiego, i podpisany następnie przez Józefa Piłsudskiego dekret, o ośmiogodzinnym 

dniu pracy. Treści obydwu tych dokumentów znalazły się w regulacjach prawnych ustawy 

 z 18 grudnia 1919 r. Niniejsza ustawa oprócz 8-godzinnego dnia pracy przewidywała 46 

godzinny tydzień pracy. Dopuszczano prace w godzinach ponadwymiarowych,  

w szczególnych potrzebach zakładu, lecz w wymiarze nie przekraczającym czterech godzin 

dziennie i 120 godzin w ciągu roku. Wprowadzono zakaz pracy nocnej i pracy w święta.  

W aktach wykonawczych, rozporządzeniach konkretyzowano niektóre przepisy. Jak 

podkreślono powyżej w okresie międzywojennym dochodziło do wykroczeń w respekcie 

wobec przepisów. Nakładały one na przedsiębiorców stosowanie środków dotyczących 

ochrony życia i zdrowia, czego nie przestrzegano w wielu zakładach. Podczas kontroli 

inspektorzy sprawdzali czy w fabrykach przestrzegano podstawowych założeń 

przedstawionych w dekrecie z 3 stycznia 1919 r., ustawie z 2 lipca 1924 r., dekrecie z dnia 22 

sierpnia 1927 r., zapobieganiu (aż 49) chorobom zawodowym i ich zwalczaniu. 

 Jak wspomniano ustawa o czasie pracy zabraniała zatrudniania dzieci i kobiet  

w godzinach ponadwymiarowych. Tymczasem w godzinach ponadwymiarowych w zakładach 

w Ćmielowie pracowało 63 % młodocianych i kobiet, a na terenie Zagłębia Dąbrowskiego 

około 51 %467. Do rażących uchybień dopuszczano się niemal we wszystkich zakładach 

pracy. W fabrykach branży metalowej aż do 600 dochodziła liczba godzin 

 

465 Inspekcja pracy 1925, s.108, cyt. za E. Słabińska, Prawo pracy…, s. 41. 
466 Ibidem. 
467 M. B. Markowski, Robotnicy przemysłowi…, s. 131. 
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ponadwymiarowych przypadających na jednego pracownika, a w przemyśle włókienniczym 

dziewczęta pracowały 12 godzin dziennie, podobnie było w przemyśle poligraficznym, gdzie 

pracowano również 12 godzin dziennie, podobnie w przemyśle cukierniczym. W piekarniach 

młodzież pracowała najczęściej w godzinach nocnych jako pomoc piekarza, od godziny 14.00 

do 8.00 dnia następnego. W przedsiębiorstwach sezonowych również nie przestrzegano 

przepisów. Kontrole zakładów pracy przeprowadzane przez Inspekcję Pracy wykazywały 

różnego rodzaju niedociągnięcia, które dotyczyły higieny pracy, bezpieczeństwa pracy, 

przepisów ochronnych i innych spraw budzących zastrzeżenia inspektorów pracy. 

Przykładowo w roku 1926 wydano ogółem 6282 zaleceń, w roku 1927 – 6975, w 1928 r. - 

5954, w 1932 r. - 6852, a w 1933 r. – 5491468. Praca kontrolerów nie należała do 

najłatwiejszych, bowiem brakowało odpowiedniej dokumentacji, takiej jak: księga wypłat, 

książeczki obrachunkowe pracowników, a pracownicy często zatajali dane, by nie utracić 

pracy. Inspektorzy orzekali kary, wydawali zalecenia, kierowali sprawy do sądu, który był 

opieszały i niechętnie karał pracodawców za tego typu przewinienia.  

Spisy powszechne z lat 1921 i 1931 dostarczają wielu danych dotyczących 

zatrudnienia w województwie kieleckim. Według spisu przeprowadzonego w 1921 r. liczba 

robotników przemysłowych wynosiła 116 965 osób, co stanowiło 4,6 % ogółu ludności 

województwa kieleckiego, natomiast według spisu z 1931 r. liczba osób zatrudnionych w 

przemyśle wynosiła 203 931, a więc 6,9 % ogółu ludności. Najwięcej osób znalazło 

zatrudnienie w przemyśle górniczym, metalowo-hutniczym, odzieżowym i włókienniczym. 

Zmienna była liczba zakładów przemysłowych.  Jak podkreśla E. Słabińska w roku 1935 było 

ich 15 297, choć ilość wykupionych świadectw wykazuje, że w 1933 r. było 11 667 zakładów, 

w 1934 r. – 12 756, a w 1938 r. – 20 230469.  

Rola Inspekcji Pracy. Cennych informacji z tego obszaru dostarczała Inspekcja Pracy 

przeprowadzająca wizytacje w zakładach pracy. W 1924 r. zarejestrowanych było 2 875 

zakładów, w których pracowało 126 135 pracowników, w 1928 r. ich liczba wzrosła do 3 216, 

gdzie zatrudnienie znalazło 168 174 robotników. Wielki kryzys gospodarczy spowodował 

spadek liczby zakładów do 2 249 w roku 1932 i spadek liczby zatrudnionych do 108 541osób. 

 

468 Inspekcja Pracy w 1924, s. 193-194, z 1925 r., s. 129 – 130 z 1926 r., s.126 – 128 z 1927 r., s. 122 – 124 z 

1928 r., s. 106 – 108 z 1932 r., s. 47 – 49 z 1933 r., s. 111-113, cyt. za E. Słabińska, Prawo pracy…, s. 42. 
469 E. Słabińska, Prawo pracy…, s. 39.  
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Niewielka ilość profesjonalnie przygotowanych do kontroli inspektorów była 

głównym powodem, że nie wszystkie zakłady były zwizytowane na bieżąco.  

W województwie kieleckim specjalistyczny personel inspekcyjny wynosił w latach  

1924 – 1928 od 9 do 14 osób470, co nie pozwalało na dokładne przeprowadzenie kontroli we 

wszystkich zakładach. Na przykład w 1934 r. zwizytowano 2 906 zakładów 

zarejestrowanych, co stanowiło 77,2% zakładów. Niektóre zakłady wizytowano kilkakrotnie, 

np. sześciokrotnie. Przeprowadzone wizytacje w zakładach pracy dowodzą, że nie wszędzie 

respektowano obowiązujące przepisy dotyczące zatrudnienia, czasu pracy, urlopów, 

wynagrodzenia, warunków pracy. 

W ocenie Inspekcji Pracy, dobre warunki pracy istniały w nowych zakładach pracy, 

natomiast, fatalny był stan w fabrykach wybudowanych jeszcze w okresie zaborów. Podłogi 

były zniszczone przez maszyny, w hutach żelaza i fabrykach przemysłu metalowego lampy 

były rozmieszczone niewłaściwie, tak, że maszyny zasłaniały miejsca pracy, przez co łatwo 

było o wypadek, nie było lamp oświetleniowych na schodach, gdzie było dość odpadów 

utrudniających przejście, tam także dochodziło do wypadków. Okna w fabrykach były dość 

małe, często zakurzone, a nawet niekiedy wybite i zabezpieczone deskami. Brak było 

urządzeń wentylacyjnych w wielu zakładach. W garbarniach i hutach żelaza robotnicy 

zawiązywali usta i nosy chustami, by chronić je przed kurzem. W wielu fabrykach robotnicy 

nie mieli odpowiednich ubrań ochronnych i pracowali w tych, w których przychodzili do 

pracy. W zakładach brakowało instrukcji na temat korzystania z urządzeń i na temat zasad 

bezpieczeństwa pracy. 

W fabrykach zazwyczaj nie było szatni, najczęściej ich rolę pełniły ustawione  

w korytarzach szafki, ale robotnicy bali się zostawiać swych rzeczy w obawie przed 

kradzieżą. Zabierano ze sobą płaszcze, buty i wieszano na ścianach w zakładzie pracy. Nie 

było także umywalni, choć przepisy nakładały obowiązek zakładania łaźni w fabrykach. Ich 

rolę pełniły rozmaite rury lub zbiorniki z wodą. Były także problemy z ubikacjami. Zakładano 

je tam, gdzie wcześniej wmontowano urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, co było 

niestety rzadkością. Najczęściej ubikacje umieszczano poza budynkiem. Były także problemy 

z jadalniami. Zakładano je tylko w nielicznych, nowoczesnych budynkach, np. w zakładach 

wojskowych. Najczęściej w zakładzie nie było miejsca na oddzielne pomieszczenia do 

spożywania posiłków, a więc pracownicy spożywali je na hali fabrycznej, lub na zewnątrz, w 

 

470 Ibidem, s. 38. 
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bramach i zaułkach ulicznych. Wykroczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

stanowiły 27,1 – 41,9 % ogólnej liczby zaleceń dotyczących zakładów pracy471.  

Nagminne łamanie przepisów było przyczyną licznych wypadków w zakładach pracy. 

W zakładach zarejestrowanych ich liczbę można było określić. Natomiast w zakładach 

niezarejestrowanych, nie było sprawą prostą ustalenie liczby wypadków. Ilość wypadków 

stanowiła wartość zmienną, o czym świadczy poniższa tabela: 

Tabela 16. Wypadki przy pracy w województwie kieleckim w latach 1924 – 1936 

Rok 1924 1925 1926 1927 1928 1932 1933 1934 1936 

Ogółem 

wypadków 

4625 7662 7607 11233 15517 6402 6016 8176 5520 

Śmiertelne 60 42 72 101 115 61 54 64 33 

Źródło: Inspekcja Pracy w latach: 1924 – 1926. Por. E. Słabińska, Prawo pracy…, s. 46 

Nie jest to pełna lista tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce w zakładach 

przemysłowych województwa kieleckiego, jak podkreśla E. Słabińska przedsiębiorcy zatajali 

liczne, zwłaszcza drobniejsze wypadki, by nie ściągać uwagi inspektorów na swój zakład 

pracy. Znaczna była liczba wypadków zwłaszcza w latach 1927- aż 11 233 i 1928 – 15 517, 

motywowano to ogólnym wzrostem zatrudnienia i poprawą metod ewidencji wypadków.  

W roku 1932 spadła liczba wypadków do 6 402 z powodu licznych zwolnień z pracy 

spowodowanych kryzysem gospodarczym lat trzydziestych.  

Nie we wszystkich gałęziach przemysłowych dochodziło do tragicznych wydarzeń. 

Najbardziej narażeni na utratę zdrowia lub życia byli pracownicy przemysłu hutniczego, 

metalowego, włókienniczego, górniczego, o czym świadczą dane poniższej tabeli. 

 

 

 

 

 

 

471 Inspekcja Pracy, rok 1924, 1925, 1926, 1927, cyt. za. E. Słabińska, Prawo pracy…, s. 46. 
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Tabela 17. Odsetek osób, które uległy wypadkowi w zakładach przemysłowych, w roku 1924 

Rok 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 

Nazwa 

przemy. 

Hutni-

czy 

 

 

Maszy-

nowy 

 

Włókien-

niczy  

 

Górni-

czy 

 

Papier-

niczy 

 

Minera-

łowy 

 

Drzew-

ny 

 

Chemicz-

ny 

 

Spożyw-

czy 

 

Wskaźniki 6,93 5,06 4,55 3,44 1,98 1,82 1,76 1,53 0,42 

Źródło: Inspekcja Pracy w 1924 r. s. 183, cyt. za E. Słabińska, Prawo pracy…, s. 48  

Przyczyną wypadków były złe warunki pracy, powodowane często oszczędnościami 

czynionymi przez pracodawców. Ponadto niski stan świadomości zagrożeń, utrata poczucia 

niebezpieczeństwa w pogoni za uzyskaniem większych zarobków, słabe odżywianie  

z powodu braków w budżetach domowych, wyczerpanie fizyczne z przemęczenia 

 i niedożywienia, w obawie o utratę pracy, zwykła nieostrożność lub po prostu pech były 

przyczyną wypadków. Często powodowane były przez maszyny, dochodziło do nich przy 

wybuchach niezabezpieczonych przez pracodawcę, zaniedbań wynikających z braku 

przezorności lub znajomości przepisów. Były to najczęściej groźne oparzenia ciała ogniem 

lub gorącym metalem, albo kwasami, przygniecenia przedmiotami lub maszynami, spadki  

w dużych wysokości472.  

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Dzięki sprawozdaniom i meldunkom była możliwa 

wnikliwa i dogłębna analiza problemów w tym związanych z bezpieczeństwem 

przeciwpożarowym, Do  takich należało Sprawozdanie starosty powiatu kieleckiego z maja 

1919 r. zatytułowane „Ubezpieczenie od ognia”. 

W powiecie istnieje 7 oddziałów straży ogniowych ochotniczych, w tym 5 czynnych: w 

Kielcach (stan 160 ludzi, 2 pary koni, 6 sikawek, hydrofor, 6 beczek żelaznych, narzędzia w 

dobrym stanie, brak węzy – działa sprawnie), w Chęcinach (stan – 60 ludzi,  5 sikawek, 

hydrofor, 9 beczek drewnianych - narzędzia zniszczone wskutek wojny, działalność wskutek 

tego mała, naprawa narzędzi i dachu remizy – konieczna), w Słupi Nowej (stan – 50 ludzi, 2 

sikawki, 2 beczki żelazne, 5 drewnianych, ilość narzędzi, które są w dobrym stanie – 

niewystarczająca), w Bodzentynie (stan: 70 ludzi, 4 sikawki, 4 beczki drewniane, narzędzia 

 

472 E. Słabińska, Prawo pracy…, s. 48. 
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uszkodzone wskutek pożaru w 1917 roku, stad działalność niewielka, gruntowna naprawa 

konieczna), w Daleszycach (stan – 60 ludzi, 1 sikawka, 7 beczek drewnianych, zaopatrzenie 

niedostateczne, działalność niewielka, budowa remizy i powiększenie ilości narzędzi – 

pożądane), Oddział w Dyminach i Oddział w Łopusznie  - nieczynne, nie dawno utworzone, 

pozbawione narzędzi ratowniczych(…)473. 

W dalszej części sprawozdania starosta informuje, że zdarzają się pożary  

z podpalenia, lecz są to przypadki rzadkie, a powodem jest najczęściej zemsta. Ponadto 

obudowę mieszkań stanowią materiały łatwopalne typu drewno i słoma, z powodu drożyzny 

mieszkańcy nie są w stanie zakupić na budowę materiałów ogniotrwałych, które nie ulegałyby 

podpaleniom.  

4.4. Bezpieczeństwo publiczne i rola Policji 

Główną rolę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w województwie 

odegrała Policja Państwowa. Policja Państwowa w Polsce została utworzona na mocy ustawy 

24 lipca 1919 roku o Policji Państwowej474. W chwili wprowadzenia w życie tej ustawy, 

straciły moc dekrety o organizacji Milicji Ludowej z 5 grudnia 1918 r. i 7 lutego 1919 r. oraz 

dekret o organizacji Policji Komunalnej z 9 stycznia 1919 r.475. Przepisy tej ustawy 

wyznaczały ramy działania służb policyjnych w kraju i realizację powierzonych zadań 

 w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Po odzyskaniu niepodległości rolę 

centralnego organu policji spełniała Komenda Główna Policji Państwowej (KG PP). Jej 

szczegółowy schemat organizacyjny został przedstawiony w Zarządzeniu ministra spraw 

wewnętrznych z dnia 11 września 1919 r. o organizacji KG PP476. W następnych latach 

dochodziło kilkakrotnie do reorganizacji KG PP. Kraj został wówczas podzielony na okręgi 

policyjne, które stanowiły II instancję władz policyjnych477. Na czele państwowych struktur 

policyjnych stał komendant główny, natomiast w województwie komendant okręgowy. 

Zakres kompetencji Policji w województwie obejmował obszar wyznaczony przez terytorium 

województwa. W województwach (okręgach) powołano okręgowe komendy PP, w powiatach 

powiatowe komendy, a w gminach posterunki i komisariaty. Gminy obowiązane były do 

zapewnienia odpowiednich lokali i pomieszczeń na biura policyjne. Na czele komend 

powiatowych stali komendanci powiatowi, podporządkowani starostom oraz komendantom 

 

473 APK, SPK I, sygn. 3517, s. 38. 
474 Dz. U. z 1919 r., nr 61, poz. 363. 
475 Szerzej: A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego…, s. 208. 
476 Dz. Urz. MSW z 1919 r., nr 46, poz. 671. 
477 A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego…, s. 217. 
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okręgowym. Komendy powiatowe były powoływane lub likwidowane decyzją ministra spraw 

wewnętrznych. Liczba komend ulegała zmianom. W 1921 r. w Polsce funkcjonowało 236 

takich komend, a w 1927 r. – 273. W miastach wydzielonych funkcjonowały komendy na 

prawach powiatowych organów policyjnych. Nosiły miano: „komend Policji Państwowej 

miasta”. Jednostkami najmniejszymi organizacyjnie były komisariaty i posterunki, które 

podlegały komendantom powiatowym. Komendantem posterunku był niższy rangą 

funkcjonariusz policyjny w stopniu przodownika lub starszego przodownika, niekiedy wyższy 

funkcjonariusz PP. Komendantem posterunku, związanego zazwyczaj z miejskimi 

jednostkami administracyjnymi, miast wydzielonych, lub niewydzielonych, stał komisarz, 

który w większych jednostkach miał zastępcę i oficerów policyjnych. Praca w komisariatach  

i posterunkach polegała głównie na organizowaniu obchodów patrolowych i posterunków 

ulicznych478. Ogólna liczba policjantów była zmienna. Tuż po uchwaleniu ustawy o policji w 

1919 r. zwerbowano do policji 15 215 niższych funkcjonariuszy i 404 wyższych. Ta liczba 

wzrastała do 1924 r. W 1924 r. łącznie pracowało w policji 49 526 osób, w tym:  

1167 – wyższych funkcjonariuszy, 46 390 – niższych funkcjonariuszy, 1301 urzędników 

 i 668 – niższych funkcjonariuszy cywilnych479. 

Kształt schematu organizacyjnego terenowych jednostek normowały przepisy z dnia 4 

grudnia 1919 r., o organizacji powiatowych komend Policji, wydane przez ministra spraw 

wewnętrznych. Na mocy tych przepisów na czele policji w okręgach stali okręgowi 

komendanci, powoływani przez ministra spraw wewnętrznych na wniosek komendanta 

głównego PP. Do ich zadań należał nadzór nad funkcjonariuszami policji i załatwianie 

wszystkich spraw dotyczących organizacji, zaopatrzenia, administracji, uzupełnienia, 

szkolenia. Komendantom okręgowym do pomocy przydzielono organy wykonawcze 

 w postaci okręgowych komend PP. Komendanci okręgowi w zakresie bezpieczeństwa 

 i czynności wykonawczych byli uzależnieni od wojewodów, natomiast w pozostałych 

sprawach typu administracja, organizacja, zaopatrzenie, uzupełnienie i szkolenie od 

komendanta głównego. Komendy okręgowe pełniły rolę czynnika koordynującego  

i kontrolującego prace niższych organów policyjnych480. 

Tworzenie nowych organów Policji miało na celu unifikację jej struktur na całym 

terytorium kraju. Wyjątkiem było Województwo Śląskie, posiadające status województwa 

 

478 Ibidem, s. 220-221. 
479 Ibidem, s. 221. 
480 Ibidem, s. 219. 
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autonomicznego. Tu Policja została utworzona na mocy rozporządzenia Wojewody Śląskiego 

17 czerwca 1922 r. Tworzenie struktur Policji zakończyło się w 1925 r. powołaniem 16 

okręgów z komendantami okręgowymi na czele. Każdy z okręgów uzyskał określony numer, 

który zachował podczas całego okresu dwudziestolecia międzywojennego.  

Województwo kieleckie stanowiło okręg Nr III. W jego skład wchodziło oprócz 

Komendy Okręgowej w Kielcach ( po 1925 r. zmieniono nazwę na Komendę Wojewódzką 

PP), 17 komend powiatowych, 14 komisariatów, 238 posterunków oraz 5 wydziałów 

śledczych. 

Funkcję komendanta wojewódzkiego w latach: 1919 – 1939 pełnili kolejno: 

• Jarosław Barwicz, w latach: 1919 – 1926 

• Bronisław Ludwikowski, w latach: 1927 – 1931 

• Czesław Paulin Grabowski, w latach: 1931 – 1936 

• Józef Pietkiewicz, w latach: 1936 – 1939 

• Jan Misiewicz, od maja 1939 roku481. 

 

Komendy powiatowe utworzone w 1919 r., na terenie województwa kieleckiego 

funkcjonowały w Będzinie, Częstochowie, Iłży, Jędrzejowie, Kielcach, Kozienicach, 

Końskich, Miechowie, Olkuszu, Opocznie, Pińczowie, Radomiu, Sandomierzu, Stopnicy 

 i Włoszczowej, a od 1927 r. (w związku z Rozporządzeniem RM z 12 grudnia 1926 r.)  

w Zawierciu. Natomiast komisariaty znajdowały się w Będzinie, Czeladzi, Częstochowie, 

Dąbrowie Górniczej, Kielcach, Radomiu, Skarżysku-Kamiennej. Niekiedy dochodziło do 

połączenia komend z komisariatami, utworzona w ten sposób komórka nosiła nazwę 

Komendy PP Powiatu i Miasta. Tak było w przypadku Częstochowy i Sosnowca. Liczba 

posterunków w poszczególnych powiatach była zmienna i przedstawiała się następująco: 

częstochowski – 20, kielecki – 15, stopnicki – 15, jędrzejowski – 14, opoczyński – 14, 

pińczowski – 14, włoszczowski – 12, opatowski – 12482.  

Kielecki komisariat obejmował swym zasięgiem całe miasto. Utworzona  

w Kielcach w 1922 r. zgodnie z rozporządzeniem zwierzchnich władz Ekspozytura Urzędu 

Śledczego obejmowała swym zasięgiem następujące powiaty: kielecki, buski, jędrzejowski, 

 

481 Policja Świętokrzyska, http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/o-policji/historia-policji/47,Historia.html  
482 D. Buras, Policja Państwowa…, s. 79. 

http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/o-policji/historia-policji/47,Historia.html
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pińczowski oraz włoszczowski. W Ekspozyturze Urzędu Śledczego pracowało 102 niższych 

funkcjonariuszy oraz kilkunastu oficerów. Uległa ona rozwiązaniu w roku 1926, wówczas 

utworzono urzędy śledcze przy Komendzie Wojewódzkiej, a także przy komendach 

powiatowych. W Kielcach Urząd Śledczy był przy ulicy Mickiewicza 2483. 

Pion śledczy zajmował się wykrywaniem przestępstw, funkcjonował w ramach 

przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 stycznia 1922 r. 

 o organizacji urzędów śledczych. W oparciu o paragraf I niniejszego rozporządzenia 

utworzono w Polsce przy każdej komendzie okręgowej urząd śledczy, a w miastach 

stanowiących samodzielną  jednostkę administracyjną oraz w miastach gdzie zlokalizowane 

były sądy okręgowe ekspozyturę okręgowego urzędu śledczego. Zgodnie z rozporządzeniem 

MSW w województwie kieleckim, oprócz Kielc utworzono w 1922 r. ekspozytury śledcze 

także w Radomiu, Częstochowie i Sosnowcu. 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego organizacja służby śledczej ulegała 

licznym reorganizacjom. W 1924 r. urzędy śledcze zostały zlikwidowane, powołano wówczas 

w komendach okręgowych referaty kryminalne. W Kielcach kierownikiem referatu 

kryminalnego został Wojciech Wójcik. Treścią rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1926 r. dokonano także istotnej zmiany likwidując urzędy 

 i ekspozytury śledcze i powołując na ich miejsce jednolite urzędy śledcze przy komendach 

wojewódzkich, powiatowych, miejskich, komisariatach i innych jednostkach wykonawczych 

Policji Państwowej484.  

Wydziały Śledcze. Kolejnej, nieznacznej reorganizacji dokonano w sierpniu 1926 r. na 

mocy pisma Ministra Spraw Wewnętrznych, natomiast w ramach rozporządzenia z 8 kwietnia 

1927 r. powołano urzędy śledcze przy komendach wojewódzkich, które podlegały 

komendantom wojewódzkim. Jednocześnie powołano przy niektórych komendach 

powiatowych i komendach miast wydzielonych nowe wydziały śledcze485, które realizowały 

zadania policji kryminalnej i policji politycznej, która uległa likwidacji w 1926 r. Do zadań 

wydziałów śledczych należało prowadzenie dochodzeń dotyczących zarówno przestępstw 

politycznych jak zabójstw, rozbojów, kradzieży, podrabiania papierów wartościowych  

i pieniędzy, uprawiania czynów nierządnych, przebiegu wypadków typu katastrofy 

 

483 Z. Guldon, A. Massalski, Historia Kielc…, s. 328.  
484 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1926, nr 82, poz.455, cyt. za D. Buras, Policja Państwowa…, s. 80. 
485 D. Buras, Policja Państwowa…, s. 80. 
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komunikacyjne i budowlane, kontroli spraw związanych z gromadzeniem , wyrobem 

 i sprzedażą broni, wyrobem i handlem materiałami wybuchowymi. Wydziały śledcze były 

podzielone na brygady, a brygady na sekcje. Na czele wydziału stał kierownik, podlegający 

komendantowi powiatowemu. W Kieleckiem wydziały śledcze utworzono w Kielcach, 

Częstochowie, Radomiu i Sosnowcu, a w roku 1932 w Skarżysku Kamiennej486. W ramach 

tego rozporządzenia w Kielcach został utworzony Urząd Śledczy, przy ulicy Mickiewicza 2, 

którego funkcję naczelnika w latach: 1927 – 1936 pełnił Tadeusz Hertz, a następnie w latach: 

1936 – 1939 Antoni Łabik487. 

Kielecki Wydział Śledczy był złożony z dwu brygad: politycznej i kryminalnej. 

Brygada polityczna była podzielona na 2 działy: ruchu legalnego i ruchu nielegalnego, 

natomiast brygada kryminalna składała się z 3 działów, należały do nich: bandycko – 

kradzieżowy, obyczajowy i fałszerstwa. Wydział Śledczy w Kielcach w roku 1927 składał się 

z 1 oficera, 15 szeregowców służby śledczej oraz 4 szeregowców służby mundurowej 

oddelegowanych do pracy w kancelarii. Zwłaszcza sprawy polityczne całego województwa 

leżały w kompetencji kieleckiego Urzędu Śledczego. Jego zasługą była między innymi 

likwidacja kilku komórek KPP w województwie kieleckim, między innymi w powiecie 

miechowskim, jędrzejowskim, włoszczowskim, pińczowskim i sandomierskim. W roku 1937 

Wydziałem Śledczym w Kielcach kierował podkom. Aleksander Zdankiewicz488.  

Zadaniem Urzędu Śledczego w Kielcach był nadzór nad jednostkami PP  

w województwie kieleckim, kierowanie akcjami śledczymi jednostek funkcjonujących w 

obrębie województwa, prowadzenie statystyk, rejestracja przestępstw. W zakresie zadań 

wydziałów śledczych było prowadzenie dochodzeń dotyczących przestępstw politycznych, 

zabójstw, rozbojów, kradzieży, podrabianie pieniędzy , papierów wartościowych, 

dokumentów, przestępstw z zakresu czynów nierządnych, katastrof komunikacyjnych, 

budowlanych, spraw związanych z gromadzeniem i wyrobem broni, materiałów 

wybuchowych, kradzieży powyżej 500 złotych489. Przy Urzędzie Śledczym w Kielcach 

funkcjonowało także Laboratorium Kryminalistyczne założone w 1933 r., które miało na celu 

szybkie wykonywanie ekspertyz dla potrzeb policji województwa kieleckiego. Ekspertyzy 

dotyczyły między innymi badania broni palnej, badania pisma ręcznego czy maszynowego. 

 

486 APK, KPPP Kielce, sygn.24; SPK I, sygn. 966. D. Buras, W. Saletra, Słownik historyczny…, s. 123. 
487 D. Buras, Policja Państwowa…, s. 81. 
488 APK, KPPP, sygn. 73, D. Buras, W Saletra, Słownik historyczny…, s. 124. 
489 APK, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kielcach, sygn. 24, cyt. za D. Buras, Policja Państwowa…, 

s. 81. 
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 W ten sposób odciążono laboratorium kryminalistyczne w Warszawie490, które w okresie 

międzywojennym funkcjonowało pod patronatem Wydziału IV Centrali Służby Śledczej 

KGPP. W groźnych przestępstwach, zwłaszcza z użyciem broni palnej należało zabezpieczyć 

broń, a także pociski i łuski. Badając kulę rewolwerową udowodniono m.in. winę zabójcy 

handlarzy pierzem pod Miechowem, w domu którego znaleziono rewolwer491. 

Wydział Śledczy w Częstochowie był podzielony na dwie brygady: brygadę 

kryminalną i brygadę polityczną. Brygada kryminalna zlokalizowana była przy Komisariacie 

PP. Kierownikiem jej był st. przod. Andrzej Krążel, natomiast brygada polityczna znajdowała 

się w Komendzie Powiatowej Policji Państwowej. Kierownikiem jej był st. przod. Aleksander 

Zdankiewicz. Kierownikiem naczelnym Wydziału Śledczego w Częstochowie był aspirant 

Hipolit Kozłowski492. 

Wydział Śledczy w Sosnowcu złożony był z dwu brygad: brygady kryminalnej i 

brygady politycznej. W kryminalnej pracowało 16 wywiadowców zatrudnionych w czterech 

podbrygadach. Były to: podbrygada ds. napadów bandyckich, brygada ds. fałszerstw, brygada 

obserwacyjna i brygada ds. obyczajowych. Brygada polityczna złożona była z 15 

wywiadowców podzielonych na 3 grupy, zwane podbrygadami: były to: podbrygada ds. 

szpiegostwa, ds. ruchu wywrotowego (komunistycznego), ds. obserwacji. Wydział Śledczy 

liczył w 1927 r. 51 funkcjonariuszy, w tym 1 komisarz, 2 aspirantów, 3 starszych 

przodowników, 8 przodowników, 8 starszych posterunkowych i 29 posterunkowych493. 

W województwie kieleckim większość funkcjonariuszy stanowili szeregowi. W roku 

1932 na ogólną liczbę stanowiącą 2316 funkcjonariuszy, oficerów było 59, a szeregowych 

2257. Stan kadrowy policji w wybranych latach okresu międzywojennego nie był stały, co 

przedstawia tabela nr 18. 

 

 

 

 

490 APK, KPPP Kielce, sygn. 111, Słownik historyczny…, s. 58. 
491 APK, SO Kielce, sygn. 6611, W. Brzęk, Pionierzy polskiej kryminalistyki, „Problemy Kryminalistyki” 1982, 

nr 144, s. 125, cyt. za Słownik historyczny…, s. 57. 
492 APK, UWK I, sygn. 20309,k.248 ; D. Buras, W. Saletra, Słownik historyczny…, s.123. 
493 APK, KWPP Kielce – d. CA MSW, sygn. 25, k. 146; D. Buras, W. Saletra, Słownik historyczny…, s. 124. 
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Tabela 18. Stan kadrowy policji w województwie kieleckim  

Okres Komendant wojewódzki Stan kadrowy policji 

Rok 1921 Jarosław Barwicz 3113 osób 

Rok 1922 Jarosław Barwicz 2815 osób 

Rok 1925 Jarosław Barwicz 2658 osób 

Rok 1926 Jarosław Barwicz 2495 osób 

Rok 1928 Bronisław Ludwikowski 2469 osób 

Rok 1929 Bronisław Ludwikowski 2338 osób 

Rok 1930 Bronisław Ludwikowski 2429 osób 

Rok 1931 Bronisław Ludwikowski 2227 osób 

Rok 1932 Czesław Grabowski 2316 osób 

Rok 1935 Czesław Grabowski 2212 osób 

Rok 1938 Józef Pietkiewicz 2402 osób 

Rok 1939 Jan Misiewicz (od maja) 2295 osób 

Źródło: Policja Świętokrzyska, http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl [dostęp: 31.10.2016] 

Należy podkreślić, że do roku 1928 w skład osobowy Policji Państwowej wchodziły 

tylko dwie grupy funkcjonariuszy, określane mianem wyższych i niższych. W roku 1928 

wprowadzono nowe przepisy na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej  

z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej494. Art. 1 rozporządzenia określał główne zadanie 

i przeznaczenie Policji brzmieniem, „Policja Państwowa jest jednolitym, zorganizowanym na 

wzór wojskowy korpusem przeznaczonym do utrzymania bezpieczeństwa, spokoju i porządku 

publicznego”. Treścią art. 32, niniejszego rozporządzenia dokonano podziału policjantów na 

wzór wojskowy na oficerów i szeregowych. Korpus oficerów Policji Państwowej stanowili 

funkcjonariusze posiadający następujące stopnie: generalnego inspektora, nadinspektora, , 

inspektora, podinspektora, nadkomisarza, komisarza, podkomisarza oraz aspiranta. Do grupy 

 

494 Dz. U. R.P. z 1928 r., Nr 28, poz. 257; Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta 

Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy ( Dz. U. R.P. z 1926 r., Nr 78, poz.443). 

http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/
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szeregowych Policji Państwowej należeli: starszy przodownik, przodownik, starszy 

posterunkowy, oraz posterunkowy495. 

W Sprawozdaniach władz powiatowych województwa kieleckiego kierowanych do 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pojawiają się liczne wzmianki na temat roli i znaczenia 

sprawnie działających służb policyjnych. Na sprawność służb policyjnych 

 w dużym stopniu wpływało odpowiednie wyposażenie policjantów, do którego należało 

zaliczyć między innymi sprawnie funkcjonującą łączność telefoniczną. W roku 1925 

Komenda Główna przeznaczyła środki finansowe na budowę sieci telefonicznej. Do roku 

1929 wybudowano12 025 km linii telefonicznej, co nie było wystarczające dla potrzeb. 

 W powiecie jędrzejowskim tylko 7 posterunków było zaopatrzonych w telefony na 14 

funkcjonujących, w kieleckim na 15 posterunków 9 posiadało telefony, w radomskim na 16 

posterunków tylko jeden nie posiadał telefonu, w pińczowskim na 14 tylko dwa nie posiadały 

telefonów. Na 274 jednostki policyjne województwa kieleckiego w roku 1932, tylko 108 

posiadało połączenia całodobowe, 135 tylko połączenia dzienne, a 31 nie posiadało 

telefonów496.  

 Milicja Ludowa jako formacja odpowiedzialna za poziom bezpieczeństwa 

publicznego pełniła wartę przy rządowych instytucjach i patrolowała ulice. Komendantem 

obwodu kieleckiego w marcu 1919 r. był Wacław Kosiński, a zastępcą Jan Kaniewski. 

 W obwodzie kieleckim formacja ta liczyła 6 plutonowych, 10 kaprali i 94 szeregowych. Na 

wyposażeniu kieleckiej Milicji Ludowej było 520 ładunków amunicji i 67 karabinów. 

Oficerowie i podoficerowie nie posiadali broni palnej. Były także problemy  

z umundurowaniem. Z początkiem 1919 r. weszła w skład nowopowstałej Straży 

Bezpieczeństwa497. Niekiedy nadmierna gorliwość policji była krytykowana przez 

przedstawicieli partii politycznych, lecz w opinii osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

publiczne te służby wykonywały najtrudniejsze zadania w państwie. O roli Milicji Ludowej  

i Żandarmerii czytamy w Sprawozdaniu z powiatu kieleckiego za miesiąc marzec 1919 r.  

Na obie te instytucje mnożą się ataki z obozów sobie przeciwnych. Na podstawie 

osobistego doświadczenia i ścisłej obserwacji, byłbym zdania, że i żandarmerię i milicję 

ludową przy życiu zachować trzeba – bo jak jedna tak i druga mają swoje zupełnie specjalne 

 

495 Art. 32 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 o Policji Państwowej, 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/1928/s.28/257 [dostęp: 2.03.2017]. 
496 Słownik historyczny…, s. 62. 
497 D. Buras, W. Saletra, Słownik historyczny…, s. 64. 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/1928/s.28/257
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zalety i każda w swoim zakresie krajowi pożytek przynosi – naturalnie pod warunkiem 

dobrego kierownictwa i ścisłego dozoru. Muszę podkreślić, że żandarmerii zalety, to wielka 

karność i służbistość, gruntowna rutyna starych zdyscyplinowanych żołnierzy, gruntowniejsze 

wykształcenie i doświadczenie fachowe. To wykształcenie, doświadczenie i dyscyplina robią, 

że wiele delikatnych, drażliwych i zawiłych spraw tylko żandarmom skutecznie powierzyć 

można498.  

Władze powiatowe ceniły rolę żandarmerii, która swym zasięgiem kontrolowała 

sytuację na całym terytorium poprzez funkcjonowanie niewielkich lecz licznie 

zorganizowanych punktów żandarmerii w terenie, które wnikliwie kontrolowały cały 

podległy im obszar i zapobiegały groźnym przestępstwom. Władze powiatowe starały się 

także nie dopuszczać do samowoli żandarmerii i dozorowały nadgorliwość żołnierzy, by 

uspokoić obawy mieszkańców zgłaszane przez radnych rad gminnych i sejmików 

powiatowych. Świadczą o tym uwagi władz powiatowych zamieszczone w niniejszym 

sprawozdaniu o następującej treści: 

Te same zalety (doświadczenie, wykształcenie i dyscyplina) są też przyczyną 

sprawności działania oddzielnych drobnych posterunków żandarmerii, rozrzuconych po 

powiecie bez oficera, a jednak umiejących się orientować w nagłych nieprzewidzianych 

wypadkach (…). Brakiem (wadą) żandarmerii są jej stare naleciałości dochodzące czasem do 

karygodnych postępków. Na to jednak, jakiem już wspomniał, dozór i surowość pomóc 

mogą499. 

Nieco inną opinię zawierają sprawozdania dotyczące milicji ludowej, mającej 

łagodniejsze podejście i bardziej tolerancyjny stosunek do obywateli, o czym świadczy 

poniższa wypowiedź. 

Milicja ludowa tego wykształcenia, sprawności, dyscypliny nie posiada, w wielkiej 

większości daleko mniej jest wykształcona i przygotowana (jak żandarmeria). Będąc młodą 

organizacją, rekrutowaną na prędce, i mając nawet przywódców nie zawsze doświadczonych, 

potrzebnej karności jeszcze nie posiada i przez to tak pewnym jak żandarmeria narzędziem 

nie jest, a pod nieodpowiednim dowództwem nawet do niesubordynacji i ekscesów jest zdolna. 

Ale stoi ona bliżej ludu, poufniej z tym ludem obcuje, toteż ładniejszym jest jej działanie, 

 

498 APK, SPK, sygn. 3517, s.13. 
499Ibidem. 
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mniej bolesnymi jej operacje(…). Prawda, że milicja ludowa podlega daleko łatwiej wpływom 

agitacji przewrotnych i wtedy może się stać niebezpieczną, ale rzeczą dowództwa jest tej 

agitacji nie dopuszczać i jej przeciwdziałać. Muszę powiedzieć, że milicja ludowa w kieleckim 

powiecie funkcjonuje bardzo dobrze, polityczna jej orientacja jest silnie lewą, co nie 

przeszkadza w zrozumieniu potrzeby, porządku i praworządności500. 

Dostrzegano głęboki szacunek społeczeństwa do Policji, która pełniła istotną rolę,  

w regulacji ładu i porządku w mieście i na wsi województwa kieleckiego. Przykładem 

wzorowej postawy obywateli względem policji jest poniższy fragment tekstu, odnotowanego 

po uroczystości pożegnania Komendanta Policji w Staszowie. 

30 b. m. odbyło się w Staszowie pożegnanie komendanta policji pana Rodzińskiego 

przez obywateli miasta. Przybyło 51 osób. Przemawiali: prezes B.B. p. Bol. Tomaszewski, 

burmistrz miasta pan Ignacy Raczyński, Jan Skowron oraz w imieniu policji pan Trepko. 

Wszyscy mówcy zgodnie podnosili zasługi komendanta pana Rodzińskiego, jako jednego 

 z urzędników,  który umiał stać na straży interesów państwowych i takowe uzgadniał 

 z interesami obywateli miasta. A to jest wielka sztuka i nie każdy to potrafi, szczególnie 

 w dzisiejszych czasach. Wszędzie taki jest nieoceniony, gdyż trzyma rękę na pulsie spraw,  

a nawet i poglądów na rzeczy społeczne i państwowe. Urzędnik inteligentny, równy 

 i o zdrowych poglądach na życie społeczne i państwowe w „małem” mieście może oddać 

wielkie usługi. Obywatele zaś mają do takiego człowieka szacunek i poważanie, a i wyższe 

władze patrzą też inaczej, a bardzo często są dużą pomocą , zwłaszcza tam, gdzie chodzi o 

uzgodnienie poglądów czy myśli politycznej idą jedni drugim na rękę. Wyższe władze 

wychodząc z takiego założenia, posunęły w awansie p. kom. Rodzińskiego dając tym bodźca 

jeszcze i innym do intensywnej, a pożytecznej pracy dla Państwa i Narodu501. 

Jak podkreślono powyżej policja państwowa zobowiązana była do utrzymania 

porządku publicznego i składania raportów okresowych, meldunków o dużym potencjale 

informacyjnym na ręce władz samorządowych. W raportach były przedstawiane także opisy  

z bieżących wydarzeń dotyczących życia publicznego, politycznego, gospodarczego i wielu 

innych. Przykładem jest „Meldunek sytuacyjny do Pana Starosty w Będzinie”, z dnia 

 

500 APK, SPK, sygn. 3517, s. 13. 
501 Pożegnanie Komendanta Policji p. Rodzińskiego przez obywateli miasta Staszowa, „Ziemia Sandomierska” 

Nr 13, Rok IV, Sandomierz, 17 kwietnia 1932 r. 
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 4 grudnia 1926 r., sporządzony przez Komendę Policji w Będzinie, pod hasłem „Działalność 

legalnych stronnictw politycznych”. Czytamy w nim między innymi: 

Dnia 1 bieżącego miesiąca z inicjatywy Miejskiego Uniwersytetu Ludowego  

w Sosnowcu w lokalu Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Świt” w Sosnowcu, ul. 

Mariacka 1, dyrektor M.U.L., prof. Sieradzki wygłosił w obecności 30 osób odczyt pt. 

„Położenie Polski”. Prelegent omówił granice geograficzno-polityczne Polski, mówił o 

granicach sztucznych i naturalnych oraz o małej granicy morskiej, jaką Polska posiada. 

Odczyt odbył się spokojnie. Dnia 3 bieżącego miesiąca w lokalu Z:Z:R, prof. Imach z 

Sosnowca, z inicjatywy TUR, wygłosił odczyt „Powstanie listopadowe”. Prelegent omówił 

wypadki przed- listopadowe, taktykę rządu cara Aleksandra itd. Sprawy inne poruszane nie 

były502. 

Niniejszy meldunek został także odnotowany w Urzędzie Wojewódzkim z datą 7 

grudnia 1926 r. W tym zwięzłym ujęciu zawarta jest bogata treść, dzięki której zarówno 

Starosta będziński, jak Wojewoda kielecki uzyskują informację o tematyce prelekcji 

naukowych, aktywnej działalności Miejskiego Uniwersytetu Ludowego w Sosnowcu  

i organizatorach spotkań, a nade wszystko spokojnym przebiegu tych wydarzeń. 

Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na drogach publicznych, oraz zabezpieczenie 

śladów i innych dowodów rzeczowych, a także poinformowanie odpowiedniej terytorialnej 

jednostki policyjnej o określonym zajściu ulicznym należało do policji drogowej. Policja 

drogowa, nazywana „drogówką” powstała w roku 1937 na mocy porozumienia 

międzyresortowego ministrów spraw wewnętrznych i komunikacji. Miała swym działaniem 

objąć drogi publiczne czterech województw: kieleckiego, krakowskiego, łódzkiego  

i warszawskiego, z wyłączeniem sieci dróg i ulic znajdujących się na terenie miast 

wojewódzkich. W jej skład wchodzili odpowiednio przygotowani funkcjonariusze 

posiadający prawo jazdy i zaświadczenie o ukończonym kursie specjalistycznym.  

i Będzinie. Skierowano do pracy w tych komórkach 13 policjantów, ośmiu do Kielc i pięciu 

do Będzina. Z rozkazu PP Józefa Pietkiewicza, głównego komendanta wojewódzkiego, 

kielecki Oddział policji drogowej objął swym działaniem 9 terenów, w tym między innymi 

trasę: Kielce – Opatów - Sandomierz, Kielce – Busko - Solec, Białobrzegi – Michałowice, 

 

502 Meldunek sytuacyjny komendy Policji do starosty będzińskiego, z dnia 4 grudnia 1926 r., pod hasłem 

„Działalność legalnych stronnictw politycznych”, nadesłany do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 7 

grudnia 1926 roku. 
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natomiast oddział będziński 13 terenów drogowych: między innymi: trasy: Częstochowa – 

Koniecpol – Włoszczowa, Mysłowice – Będzin – Częstochowa, Będzin – Olkusz – Miechów, 

Zawiercie – Szczekociny – Jędrzejów. Funkcjonariusze „drogówki” pełnili swe dyżury 

najczęściej na motocyklach lub w samochodach, dających możliwość szybkiego 

przemieszczania się. 

4.5. Rodzaje i skala przestępczości  

Sprawozdania bądź raporty sytuacyjne są głównym źródłem informującym o stanie 

bezpieczeństwa publicznego w województwie kieleckim. Dotyczyły one szerokiego kręgu 

spraw. Należały do nich kwestie, stanowiące także podtytuły sprawozdań: bezpieczeństwo 

publiczne, głównie rozboje i rabunki; sytuacja polityczna i społeczno - kulturowa, głównie 

nadzór nad partiami i stowarzyszeniami, wyniki wyborów oraz  nadzór nad mniejszością 

żydowską; nastroje społeczne; zatrudnienie i bezrobocie, bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

aprowizacja; stan zdrowotny i sanitarny; oświata, kultura i obyczajowość; przemysł, 

rolnictwo, handel; komunikacja, drogi; prasa; samorząd; kwestie wyznaniowe; 

bezpieczeństwo pracy. 

Kwestie porządku i bezpieczeństwa publicznego należały do priorytetowych w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego, dużo pisano o nich w kartotekach policyjnych, gdzie 

wyszczególniono dokładne opisy wydarzeń kryminalnych.  

Główna odpowiedzialność za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego 

spoczywała na służbach Policji Państwowej, które realizowały swe zadania zgodnie 

 z regulacjami prawnymi. W tym celu do pracy w Policji angażowano znaczne zespoły dobrze 

przygotowanych funkcjonariuszy, by zapobiec przestępczości. Nie udało się uniknąć wielu 

wykroczeń, a ich liczba w każdym roku dwudziestolecia międzywojennego była wartością 

zmienną. Ścisła współpraca władz lokalnych i służb policyjnych była niezbędna, by 

zapobiegać we właściwym czasie przestępstwom kryminalny i innym stanom patologicznym.   

W raportach starostów kierowanych do wojewodów i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 

krytykujących zaściankowość i niski poziom wiedzy mieszkańców oraz ich „samowolę po 

wyswobodzeniu”, odnajdujemy teksty świadczące o problemach tej natury. Na przykład 

starosta kielecki w Sprawozdaniu z dnia 27 lutego 1919 r. napisał:  

Ten stan rzeczy (samowola) jest przyczyną niejednego ujemnego objawu, który daje 

się tutaj zauważyć, a mianowicie z jednej strony uchylania się od płacenia podatków i od 

uiszczania naznaczonego kontyngentu zbożowego, niechęć do służby wojskowej – z drugiej 
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strony prowadzone na ogromną skalę rabunki lasów rządowych przyczyniające milionowe 

szkody państwu i uprawiane w tak wielkich rozmiarach, że dla przeciwdziałania im musiałem 

się uciec do nadzwyczajnego uruchomienia miejscowej milicji ludowej, której trzy oddziały, 

po 30 do 40 ludzi wysłałem 13 lutego 1919 roku na powiat (do leśnictw: Snochowice, 

Samsonów, i Bodzentyn) dla uśmierzenia rabunków leśnych503.    

Z tekstu wynika, że rabunkom podlegało mienie państwowe, w tym przypadku lasy 

rządowe. Rabunkom podlegało także mienie prywatne, a kradzież należała do najczęstszych 

przestępstw, zwłaszcza w środowiskach ubogich. Skala wykroczeń w okresie dwudziestolecia 

międzywojennego dla województwa kieleckiego dotyczyła różnego rodzaju przestępstw, do 

których należały głównie kradzieże, ale nie tylko, wymienić tu należy także włamania, ciężkie 

uszkodzenia ciała, a także morderstwa lub zabójstwa. 

Tematyka rozbojów i bandytyzmu ciągle występowała w sprawozdaniach  

i meldunkach, pisano także o przestępczości zorganizowanej. W sprawozdaniu z powiatu 

kieleckiego za marzec 1919 r. podkreśla się znaczne starania, by nie dochodziło do 

bandytyzmu, lecz problem ten nie był prosty do rozwiązania, o czym świadczą następujące 

informacje: 

(…)przeciwko bandytyzmowi, szerzącemu się w bieżącym roku z ogromną siłą  

w kieleckim i sąsiednich powiatach przedsięwzięte zostały jak najostrzejsze środki, które dały 

dodatnie rezultaty. Wspomniałem już wyżej o wyśledzeniu i schwytaniu przez milicję ludową 

niebezpiecznej bandy zbójców. Rozpoczętą akcję prowadzi się dalej i jest nadzieja, że to 

doprowadzi do zupełnego przywrócenia bezpieczeństwa publicznego w powiecie504. 

Z badań wynika, że ¾ całej przestępczości w kraju i województwie kieleckim,  

w dwudziestoleciu międzywojennym stanowiły kradzieże i wykazywały tendencje 

wzrostową. W roku 1924 wynosiły 61,2 % ogólnej przestępczości, a w roku 1933 aż 72, 3 %. 

O ile w roku 1924 na 10 przestępstw przypadało 6 kradzieży, to w 1933 r., na 10 przestępstw 

przypadało 7 kradzieży505. 

W II Rzeczypospolitej, w województwie kieleckim kradzieże były na „porządku 

dziennym”. Dla przykładu należy podkreślić, że w 1936 r. województwo zajmowało trzecie 

 

503 Sprawozdanie starosty kieleckiego z dnia 27 lutego 1919 r. pod hasłem Rabunki lasów. 
504 APK, SPK, sygn. 35 17, s.16 
505 Przestępczość w Polsce w latach 1924 – 1933, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1935, nr 17, s. 

555, cyt. za D. Buras, Policja Państwowa…, s. 82. 



247 

 

miejsce w Polsce, z liczbą 42 892 przestępstw tego rodzaju, co stanowiło 8,9 %. Wyprzedzały 

je tylko dwa województwa południowo-wschodnie, czyli województwo lwowskie z liczbą 

51 799 kradzieży tego typu, co stanowiło 10,8 % w kraju oraz krakowskie z liczbą kradzieży 

43 558, co stanowiło 9,1 %506. 

Zdecydowanie dominowała kradzież drobna, okolicznościowa, bez włamań 

 i uszkodzeń ciała, zwłaszcza na targach, bazarach, jarmarkach, kramach odpustowych, gdzie 

wykorzystując nieuwagę sprzedających, natłok kupujących i oglądających, produkty 

handlowe i przedmioty o różnej wartości znikały ze straganów, furmanek i innych pojazdów. 

Dla przykładu można podać zgłoszenie Rajzli Wulsztat w Komisariacie PP w Kielcach 

kradzieży butów o wartości 12 zł. ze straganu na Placu Wolności. Łącznie w samym tylko 

1927 r. od lutego do grudnia tego roku na targu na Placu Wolności w Kielcach skradziono 31 

cennych przedmiotów, a na targu w Rynku – 25507. Liczba kradzieży na tych dwu targach w 

tym czasie była znacznie większa, niniejsze dane dotyczą wyłącznie kradzieży przedmiotów 

cennych, gdyż kradzieży artykułów o niższej wartości nie zgłaszano na Komisariacie PP. 

Oprócz przedmiotów materialnych, w trudnych do wykrycia okolicznościach ginęły pieniądze 

z kieszeni, lub torebek i koszyków słabo zabezpieczonych. Utrata gotówki, zwłaszcza 

znacznej była zgłaszana, lecz rzadko można było liczyć na wykrycie sprawcy, zwłaszcza, że 

poszkodowani najczęściej nie umieli określić rysopisu kieszonkowca, a nawet dokładnej 

godziny kradzieży. Przykładowo, w roku 1936 w Będzinie wykrywalność tego typu 

przestępstw wyniosła 26,6 %, o czym świadczą dane z Komendy Powiatowej Policji 

Państwowej w Będzinie. 

Do niezwykle groźnych przestępstw należały kradzieże z włamaniem. Termin ten 

oznaczał zagarnięcie mienia z pomieszczenia zamkniętego, po usunięciu przeszkody, 

zabezpieczającej to pomieszczenie. Łupem złodziei stawały się przedmioty cenne typu 

biżuteria, pieniądze, obrazy, ale także artykuły użytku codziennego typu drogocenne wazy, 

ubrania. Województwo kieleckie było także w tego rodzaju przestępstwach na czołowej, 

czwartej pozycji w kraju, z liczbą włamań – 6 332. Większą przestępczość odnotowano tylko 

we lwowskim, krakowskim i łódzkim, i wynosiła ona dla województwa lwowskiego – 13 863, 

krakowskiego – 9 850, łódzkiego – 6 910. Poziom wykrywalności tego typu przestępstw 

 

506 „Wiadomości Statystyczne” 1936, z. 19, 26, 32, cyt. za D. Buras, Policja państwowa…, s. 82. 
507 APK, Starostwo Powiatowe Kieleckie I , sygn. 933, k. 20: D. Buras, Policja Państwowa…, s. 82 - 83 
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 w województwie kieleckim  nie był satysfakcjonujący, stanowił średnio niewiele ponad 50 

%, o czym świadczą dane przedstawione w tabeli nr 19.  

Tabela 19. Wykrywalność kradzieży z włamaniem do mieszkań w województwie kieleckim, w 

latach 1935-1938. 

Rok Liczba włamań do mieszkań Liczba wykrytych 

przestępstw 

Odsetek wykrytych 

przestępstw (w %) 

1935 

(od II) 

6906 3614 52.3 

1936 6322 3359 53,0 

1937 6117 3243 53,0 

1938 5527 3102 56,1 

Źródło: APK, Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Kielcach, sygn.2,3,4,5. cyt. za D. Buras, 

Policja Państwowa a przestępczość kryminalna w województwie kieleckim w latach 1919 – 1939, w: 

Województwo  kieleckie i świętokrzyskie w latach 1919-2009. Bilans sukcesów i niepowodzeń, pod red. E. 

Słabińskiej, Kielce 2010, s. 83. 

Choć nie wszystkich sprawców włamań udało się wykryć, to jednak często 

odnotowywano także znaczne sukcesy na tym polu. Należy do nich między innymi 

zatrzymanie w Dąbrowie Górniczej groźnego, zawodowego włamywacza Bolesława Dorosa 

w styczniu 1929 r., któremu udowodniono osiem kradzieży z włamaniem, a także 

aresztowanie w Sosnowcu 1936 r. grupy przestępczej specjalizującej się we włamaniach do 

mieszkań. Zostali wówczas zatrzymani znani policji złodzieje: Alfred Dudek, Jan Krzemień 

 i Stanisław Wilk. 

Jednym z przestępstw trudnych do wykrycia było fałszerstwo pieniędzy. W tej 

kategorii województwo kieleckie zajmowało także jedno z czołowych miejsc na liście 

krajowej, zajmowało bowiem trzecie miejsce. Na terenie województwa kieleckiego 

stwierdzono w roku 1936 aż 167 prób puszczenia w obieg fałszywych pieniędzy. Zgodnie  

z rozporządzeniem ministra skarbu z dnia 23 marca 1932 r. urzędy lub instytucje, które 

wykryły falsyfikat pieniężny były zobowiązane do wypełniania specjalnych kwestionariuszy 

 i przesłania ich do Banku Polskiego oraz organów policji. W kwestionariuszu należało 

odnotować imię i nazwisko osoby u której wykryto takie pieniądze, dokładny adres, opis 

fałszywego pieniądza, a wiec serię i numer, datę emisji, wartość nominalną. Należało pobrać 

od osoby posiadającej takie pieniądze oświadczenie o ich pochodzeniu. Urząd Śledczy  
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w Kielcach prowadził bardzo skutecznie tego typu dochodzenie łącznie z rewizją domu osoby 

zatrzymanej, co dawało pozytywne wyniki. W ten sposób zatrzymano między innymi  

w lutym 1932 r. w Częstochowie Jana Walczaka, który posiadał monety o nominale 2 zł. 

Dzięki aktywności policji udało się ustalić, że Jan Walczak produkował monety w domu swej 

przyjaciółki w Łodzi, oraz w mieszkaniu swego brata w Częstochowie. W jego domu 

zabezpieczono fałszywe monety i narzędzia do ich produkcji. 

Policja rozpracowała i zlikwidowała dwie grupy produkujące pieniądze o nominale 50 

zł, jedną w Dąbrowie Strzęmieszycach, gdzie aresztowano szefa bandy Franciszka 

Barańskiego i w Sosnowcu. W Kielcach funkcjonariusze Wydziału Śledczego zatrzymali na 

targu, na placu Marszałka Piłsudskiego w maju 1933 r. Lejzora Gutmana, u którego 

znaleziono fałszywe dziesięciozłotówki. Rewizja w jego domu i fabryce ojca wyrabiającego 

watę poświadczyła obecność wysokiej klasy urządzenia techniczne do produkcji monet 

dziesięciozłotowych. Gutman i inni jego współuczestnicy wyprodukowali 645 

falsyfikatów508. 

Do kategorii najgroźniejszych przestępstw należały przestępstwa przeciwko życiu 

 i zdrowiu. Zgodnie z wykazem statystycznym w wyniku zabójstw życie traciło kilka tysięcy 

osób rocznie, lub w wyniku ataku doznawali ciężkiego uszkodzenia ciała przez co tracili 

sprawność fizyczną. Tracili zdrowie, pracę, i najczęściej pozostawali kalekami do końca 

życia. W Polsce w roku 1935 odnotowano 1672 zabójstwa dokonane oraz 1659 zabójstw 

zaplanowanych, w  1936 r. zabójstw dokonanych było 1830, a zaplanowanych 1718, 

natomiast w roku 1937 zabójstw dokonanych było 1658 i zaplanowanych 1656. 

Wykrywalność zabójstw w województwie kieleckim była stosunkowo wysoka i wynosiła 

około 90 %, o czym świadczy poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

 

508 Ibidem, s. 85 



250 

 

Tabela 20. Wykrywalność zabójstw w województwie kieleckim w latach: 1935 - 1937 

Rok 

Zabójstwa 

dokonane, 

popełnione 

Zabójstwa 

dokonane 

wykryte 

Odsetek 

zabójstw 

wykrytych 

Zabójstwa 

„usiłowane” 

popełnione 

Zabójstwa 

„usiłowane” 

wykryte 

Odsetek 

zabójstw 

wykrytych 

1935 148 144 97,2 172 153 88,9 

1936 161 144 89,4 182 177 97,2 

1937 122 112 91,8 196 185 94,3 

Źródło: D. Buras, Policja Państwowa a przestępczość kryminalna w województwie kieleckim w latach 

1919 – 1939, w: Województwo kieleckie i świętokrzyskie w latach: 1919 – 2009. Bilans sukcesów i niepowodzeń, 

pod red. E. Słabińskiej, Kielce 2010, s. 85 

Z kartotek policyjnych wynika, że często popełniano przestępstwo z powodów 

emocjonalnych, na tle roszczeń majątkowych, konfliktów sąsiedzkich, a nawet konfliktów 

rodzinnych. Ponadto istniały zabójstwa rozbójnicze, których dokonywano z zamiarem 

pozyskania pieniędzy. Atakowano głównie ludzi zamożnych, lub posiadających dochodowy 

zakład handlowy. Wśród wielu przykładów tego typu omawianych przez badającego 

problemy kryminalne Dariusza Burasa, do niezwykle tragicznych w skutkach należy sprawa 

morderstwa popełnionego na osobach zajmujących się handlem pierzem. Zajście miało 

miejsce w Miechowie, gdzie 13 października 1931 r. policja została powiadomiona 

 o zabójstwie. Okazało się, że zabitymi byli trzej pracownicy sklepu: Abram Szulewicz, 

Benjamin Sztajna i Wawrzyniec Mazur. Zginęli od strzału w głowę. Sprawca zadał im nożem 

wiele ciosów, po czym zrabował pieniądze, w sumie około 2700 zł i uciekł. Wnikliwe 

śledztwo wykazało, że sprawców było dwóch: Antoni Makowski i Mieczysław Stachurski.  

U Stachurskiego znaleziono rewolwer z którego pozbawił życia ofiary.  

W kategorii przestępstw określanych jak ciężkie uszkodzenie ciała województwo 

kieleckie także zajmowało czołową pozycję, a w roku 1936 uplasowało się nawet na 

pierwszym miejscu. Do tego typu przestępstw dochodziło w czasie bójek i rozbojów. 

Sprawcy używali siły fizycznej i ostrych narzędzi w celu obezwładnienia ofiary i dokonania 

łupu. Rozboje obok zabójstw stanowiły najbardziej niebezpieczne przestępstwo przeciwko 

życiu i zdrowiu człowieka. Zarówno rozboje dokonywane w bandzie jak rozboje zwyczajne 

zdarzały się często. Rozboje w bandzie, zorganizowanej grupie przestępczej polegały na 

atakowaniu ofiary, terroryzowaniu jej i zabieraniu mienia i opuszczaniu. W powiatach 

województwa kieleckiego zróżnicowana była ilość tego typu przestępstw. Z badań wynika, że 
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nie wszystkie zostały wykryte. W roku 1926 ilość zgłoszonych policji rozbojów w bandzie 

wynosiła 29, w tym wykryto 22, co stanowiło 75,8 %. Natomiast w roku 1927 ilość 

zgłoszonych rozbojów w bandzie wynosiła 12. Wykryto 8, co stanowiło 66,6 %. Rozboje 

zwyczajne występowały częściej. W roku 1926 odnotowano 100 przestępstw tego typu,  

a wykryto 57, co stanowi 57,0 %, a w roku 1927 ilość zgłoszonych rozbojów zwyczajnych 

wynosiła 59, w tym wykryto: 42, co stanowiło 71,1 %509. 

Do bójek z uszkodzeniem ciała dochodziło często na uroczystościach typu wesela, 

zabawy taneczne, a nawet niewielkie spotkania towarzyskie. Młodzi ludzie przybywali 

zaopatrzeni w ostre narzędzia typu noże, pałki, orczyki, których używali w czasie trwania 

zabawy. Powodów było wiele, najczęściej na tle emocjonalnym, na tle zazdrości, chęci 

zaistnienia, czy walki o wpływy polityczne. Największa ilość tego rodzaju przestępstw miała 

miejsce w powiecie opatowskim i kieleckim. Od lipca do sierpnia 1928 r. w powiecie 

opatowskim zgłoszono 22 bójki na weselach, 14 na zabawach i 8 na drogach publicznych 

poszkodowani doznali uszkodzenia ciała, a jedna osoba została zabita. W powiecie kieleckim, 

w tym samym czasie doszło do 22 bójek, 9 na weselach i 13 na zabawach. 2 osoby zostały 

zabite, 19 doznały ciężkiego lub lżejszego uszkodzenia ciała. 

W pierwszych latach po wyzwoleniu, okresie braku stabilności, chaosu, łatwego 

dostępu do broni, braku odpowiedniej kontroli ze strony służb państwowych, które były w 

fazie formowania się często dochodziło do napadów bandyckich. Każdy powiat prowadził 

rejestracje napadów, np. w powiecie częstochowskim w roku 1921, mimo czujnej opieki 

funkcjonariuszy służby śledczej i mundurowej, w kwietniu dokonano 5 napadów,  

w maju - 10, w czerwcu - 10, w lipcu – 11. Niezwykle groźne były bandy zorganizowane, 

które atakowały w różnych okolicznościach, często miały swe kryjówki w lasach, gdzie 

niekiedy dochodziło do starć z policją. Przykładem jest obława bandy Słomczyńskiego 

 w lesie kocińskim, koło wsi Zrębice. W czasie starcia zginęło dwu policjantów, a bandyci 

uciekli. Podczas drugiej obławy banda została rozbita, a jej przywódca skazany na karę 

śmierci510. 

Tropienie bandytów było zazwyczaj bardzo utrudnione gdyż posługiwali się bronią 

palną, dlatego policja podejmowała akcje zarekwirowania broni. Takie akcje były 

 

509 APK. KWPP Kielce, sygn. 33, k.11,17,21,25,46,27,49. Por. D. Buras, Policja Państwowa…, s. 87 
510 Archiwum Państwowe w Częstochowie. Starostwo Powiatowe w Częstochowie, sygn. 17, k. 54, 55. Cyt. za 

D. Buras, Policja Państwowa…, s. 88. 
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prowadzone w całym województwie podczas całego dwudziestolecia międzywojennego . 

Niekiedy policja odnosiła znaczne sukcesu na tym polu. Na przykład od 1 listopada 1931 r. do 

31 października 1934 r. na terenie województwa kieleckiego przechwycono: 298 karabinów, 

1813 rewolwerów, 1875 sztuk broni myśliwskiej oraz 81 flowerów511. 

Podobne akcje prowadzone były we wszystkich powiatach. 13 marca 1935 r., w 

powiecie kieleckim zorganizowano akcje przeciwko posiadaczom broni, odebrano: 

 5 rewolwerów i 10 dubeltówek, natomiast w okresie od 19 listopada do 20 grudnia 1938 r. 

 w powiecie miechowskim i pińczowskim ujawniono 23 sprawców ataków bandyckich, 

odebrano 76 dubeltówek, 103 sztuki broni palnej, 106 pistoletów i rewolwerów512. 

 Liczba wykroczeń była znaczna, a ich jakość zróżnicowana, co obrazuje tabela nr 21. 

Tabela 21. Przestępczość w województwie kieleckim w roku 1938 

Nazwa wykroczenia Liczba wykroczeń 

Morderstwo i dzieciobójstwo 184 

Morderstwo i dzieciobójstwo w przeliczeniu na 

100000 mieszkańców 

6,9 

Ciężkie uszkodzenia ciała 2096 

Ciężkie uszkodzenia ciała na 100000 mieszkańców 78,5 

Kradzieże 34 465 

Kradzieże w przeliczeniu na 1 mieszkańca 129 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mały Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1939.  

Skala przestępczości na tle innych województw Dane statystyczne dotyczące 

przestępczości w innych województwach także były niepokojące, a najczęstszą przyczyną 

wykroczeń były problemy finansowe z jakimi borykali się mieszkańcy miast i wsi. Brak 

środków materialnych na utrzymanie rodziny lub leczenie dzieci skłaniały głównie mężczyzn 

bezrobotnych, nawet tych, rozumiejących przepisy prawa karnego, do kradzieży, a nawet 

rozbojów z zastosowaniem ostrych narzędzi, by zapobiec głodowi i nędzy w najbliższej 

 

511 D. Buras, Policja Państwowa…, s. 88. 
512 Ibidem, s. 89. 
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rodzinie. Podobnie było w całej Polsce, choć skala przestępczości nie była taka sama  

w innych województwach. 

O rozbojach i napadach można było przeczytać także w czasopismach 

samorządowych, gdzie informowano o akcjach policyjnych każdego dnia. Świadczy o tym 

poniższy fragment. 

W dniu 23. VII. 1933 r., około godziny 6 wieczorem na drodze z Rakowa do Staszowa, 

tuż pod samym Staszowem na umysłowo chorego Moszka Szermana , żebraka z Ostrowca 

napadło 5 pastuchów, którzy go pobili i zabrali mu 25 zł gotówką. Sprawcy napadu zostali 

ujęci. Są to: Kardas Walery – lat 18, Piątkowski Ludwik – lat 18, Łęk Michał – lat 16, Cena 

Stanisław – lat 17, Krązel Stefan – lat 14. Aresztowani przyznali się do pobicia, lecz do 

zabrania gotówki nie przyznają się513. 

Służby rządowe w terenie akcentowały lakonicznie w postaci krótkiej adnotacji rodzaj 

zajścia w sprawozdaniach dotyczących zespołu różnych spraw. W sprawozdaniu 

kwietniowym z 1919 r., w rozdziale Bezpieczeństwo publiczne powiatu kieleckiego czytamy:  

Dzięki energicznej akcji organów bezpieczeństwa publicznego, żandarmerii, Milicji 

 i Policji, o której szerzej pisałem w sprawozdaniu za marzec, rozboje i rabunki poczynają się 

zmniejszać, a wielką ilość bandytów oddano w ręce władz sądowych514. 

Nie trudno było o konflikt, niekiedy z zupełnie błahych powodów. Jednakże czujność 

policyjna zapobiegała rozlewom krwi i łagodziła skonfliktowane strony, o czym świadczy 

poniższy opis z dnia 3 lipca 1932 r. 

Awantury w Staszowie. Dnia 24.VI w godzinach popołudniowych niejaka Pesla 

Goldflus prała bieliznę w rzece, przepływającej przez Staszów, w miejscu gdzie Staszowianie 

biorą wodę. W tym czasie przyszedł z wiadrami po wodę 16-letni Szczepan Pasek i zwrócił 

uwagę Goldflusowej na niedopuszczalność prania bielizny w miejscu skąd ludność bierze 

wodę. Wybuchła kłótnia, w czasie której rodzina Goldflusów, dobrawszy sobie bandę 

wyrostków żydowskich, rzuciła się na Paska, któremu z pomocą pośpieszyło paru 

przechodzących tamtędy uczniów miejscowego gimnazjum, usiłując rozdzielić Żydów bijących 

Paska. W tym też czasie nadbiegła policja, która rozpędziła zbiegowisko. W dwie godziny 

 

513 Ziemia Sandomierska Nr 32 Rok V, Sandomierz 6 sierpnia 1933 r. 
514 Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc kwiecień pod tytułem „Bezpieczeństwo publiczne”, APK, SPK I, sygn. 

3517, s. 26. 
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potem, około 20 – tej, tłum Żydów z Goldflusami na czele udał się przed gimnazjum 

staszowskie, gdzie wszczął awanturę. Policja wezwała tłum do rozejścia się, a gdy to nie 

poskutkowało użyła pałek gumowych. Na Pesle Goldflus zrobiono doniesienie za pranie 

bielizny w rzece, a przeciw winnym pobicia Paska i urządzenia awantur sporządzono akt 

oskarżenia 515. 

Niektóre wykroczenia, nie zostały wykryte. Często dotyczyło to kradzieży, o czym 

donosiła na bieżąco prasa. Przykładem może być poniższy opis z roku 1934. 

Staszów miał 3-go bieżącego miesiąca na jarmarku gościnny występ jakiegoś 

sprytnego kieszonkowca, którego jeszcze dotąd nie wykryto. Niewiele się on obłowił , ale 

 w każdym razie skrzywdził Józefa Majczaka ze Sztombergów, któremu wyjął z kieszeni spodni 

43 zł. 50 groszy. Franciszka Dywan miała znów tę nieostrożność, że włożyła do koszyka 41 zł. 

Na zakupy. I tyle też zabrał złodziejaszek. Poszkodowani udali się do Policji516. 

Fragmenty Sprawozdań Sytuacyjnych: Bardzo często starostowie pisali  

w sprawozdaniach sytuacyjnych o działalności partyjnej. Przykładem jest treść Sprawozdania 

Sytuacyjnego starosty grodzkiego, częstochowskiego z dnia 1 lutego 1934 r., za czas od 1 

stycznia do 31 stycznia 1934 r., zatytułowane „Polski legalny ruch polityczny”. W części 

szczegółowej starosta pisał: 

BBWR na terenie m. Częstochowy w miesiącu styczniu 1934 roku na zewnątrz żadnej 

działalności nie ujawniał ograniczając się do prowadzenia sekretariatu, jak również 

odbywając w swym lokalu konferencje związane z prowadzonymi wyborami do Rad 

Gminnych na terenie gmin, bądź też w związku ze zbliżającymi się wyborami do Rady 

Miejskiej w Częstochowie (…, cd. opis partii: Legion Młodych, PPS - Frakcja Rewolucyjna, 

Narodowa Socjalistyczna Partia Polski, Chrześcijańska Demokracja)517.  

Interesującym źródłem na temat działalności partii  są tajne meldunki sytuacyjne takie 

jak „Działalność lokalnych stronnictw politycznych” (PPS), starosty będzińskiego z dnia 9 

marca 1927 r., do wojewody w Kielcach, opatrzony znakiem L. 3/21/P., następującej treści: 

 

515 Ziemia Sandomierska Nr 24, Rok IV, Sandomierz 3 lipca 1932.  
516 Ibidem. 
517 Sprawozdanie starosty grodzkiego częstochowskiego z 1 lutego 1934 r. za okres: 1 stycznia do 31 stycznia 

1934 roku, APK, UWK I, sygn. 2670, s.1. 
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Dnia 6 marca roku bieżącego, od godziny 11.45 do godziny 13.10 w lokalu Z.Z.K. przy 

ulicy Piłsudskiego Nr 3 w Sosnowcu Andrzej Wojciaszek Przyłbicki wygłosił odczyt pt. 

„Chrześcijaństwo w walce z proletariatem”. Prelegent dowodził, że proletariat zawdzięcza 

swoją nędzę Kościołowi oraz rządom faszystowskim, oraz, że polepszenie własnego bytu może 

proletariat zdobyć tylko własnym wysiłkiem. W odczycie brało udział 40 osób518. 

Wybory do samorządu gminnego i powiatowego w okresie II Rzeczypospolitej 

stanowiły kluczowe wyzwanie dla społeczeństwa, które dokonując wyboru do władz 

instytucji samorządowych oczekiwało poprawy warunków bytowych i poprawy 

bezpieczeństwa publicznego. Uważnie śledziło kampanie przedwyborcze i kandydatów na 

określone stanowiska, by w głosowaniu zająć odpowiednią postawę decyzyjną. Nie zawsze 

jednak wynik wyborów był zadowalający dla starostów, którzy świadomi wad społeczeństwa 

sceptycznie oceniali efekty końcowe. Przykładem może być wypowiedź na temat wyborów 

do rad gmin Komisarza powiatowego powiatu kieleckiego z lutego 1919 r., w której komisarz 

akcentował: 

Brak uświadomienia szerokich mas ludowych (…) odbił się ujemnie na wyborach do 

instytucji samorządowych. Do rad gminnych weszli prawie wyłącznie włościanie i przy tym 

niekoniecznie najodpowiedniejsi, przeciwnie w niejednym przypadku, wybrani zostali ci, 

którzy najgłośniej krzyczeć i złe instynkty wyborców głaskać umieli – inteligencja weszła do 

rad gminnych w minimalnej ilości, nie dosięgającej jednego procentu radnych. Były takie 

gminy, które nawet zasadniczo żadnych rad gminnych wybrać nie chciały, motywując to tym, 

że „czym więcej będzie urzędników, tym więcej będą kradli” (protokół z gminy Korzeckiej 

 z dnia 28 grudnia 1918 r.)519. 

Komisarz sceptycznie także ocenił wybory do Sejmiku powiatowego i Wydziału 

sejmikowego, snując nadzieję na namiastkę cech typowych dla demokracji partycypacyjnej 

typowej dla zarządzania. W tym kontekście napisał w sprawozdaniu z lutego 1919 r.: 

Wobec opóźnienia się wyborów do rad gminnych (do lutego), spóźniły się wybory do 

Sejmiku powiatowego, które zaraz po objęciu przeze mnie Komisariatu wedle możności 

przyspieszyć kazałem. Ponieważ członkowie Sejmiku wybierani są z pomiędzy radnych 

gminnych, więc poziom ich nie będzie przewyższał, poziomu tych ostatnich, co wobec 

 

518 APK, UWK I, sygn. 2333, s. 2. 
519 APK, SPK I, sygn. 3517, s. 5. 
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szerokich zadań pracy sejmikowej szczególnie jest niebezpiecznym, już dziś pomiędzy 

nowowybranymi dają się słyszeć głosy przeciwko potrzebie szkół, sanitarnych ulepszeń, 

 a przede wszystkim przeciwko podatkom. Na 1-ego marca naznaczyłem pierwsze zebranie 

Sejmiku, na którym wybrany będzie Wydział Sejmikowy. Ponieważ wedle wszelkiego 

prawdopodobieństwa będzie się on składał z bardzo mało kulturalnych elementów, przeto 

staram się o uzyskanie współpracy tutejszych działaczy społecznych, którzy by jako 

rzeczoznawcy – członkowie poszczególnych komisji, chociażby z głosem tylko doradczym 

weszli do Sejmiku i ulżyli tej bardzo trudnej i odpowiedzialnej pracy prowadzenia 

 i rozwinięcia samorządu na dziewiczej jeszcze glebie tutejszej. Wobec tych warunków, 

obawiam się, że wydajność organów samorządu powiatowego kieleckiego, przez pierwsze lata 

będzie bardzo nieznaczna. (…). Sejmik i Wydział z braku należytego wykształcenia nie 

dorosną do swego zadania – zastępować ich będzie musiał i cały ciężar pracy urzędowej 

utrzymać  - Komisarz Powiatowy520. 

Komisarz powiatowy swe przypuszczenia odnośnie poziomu intelektualnego radnych 

potwierdził w swym sprawozdaniu 18 czerwca 1919 r. nadmieniając: 

Sejmik i zarządy gminne pozostają w moim powiecie wyłącznie w rękach włościan 

mało inteligentnych, nieuświadomionych, bez inicjatywy, obojętnych na wszystkie 

sprawy(…)521. 

Niezwykle trudno było uzyskać kompromis w sprawach kompletowania list 

wyborczych, nawet w wyborach uzupełniających do rady miejskiej, gdyż rywalizujące się 

partie, pałały do siebie bardziej nienawiścią niż sympatią, a dodatkowe obawy powodowane 

były nieufnością względem władz, co poświadcza fragment tekstu zatytułowanego Przed 

wyborami w Staszowie, odnotowanego w „Warszawskim Dzienniku Narodowym” w czerwcu 

1937 roku. 

Wskutek wyczerpania listy zastępców radnych, odbędą się w dniu 27 b. m. wybory 

uzupełniające do rady miejskiej w Staszowie. Ma być wybranych 5 radnych. Do wyborów tych 

społeczeństwo narodowe Staszowa nie staje, nie ma bowiem możliwości wpłynięcia na zmianę 

fatalnej gospodarki miejskiej. Trzy lata temu odbyły się w Staszowie, jak i w innych miastach 

wybory samorządowe. Do głosowania wówczas nie doszło, gdyż wystawiona została jedna 

 

520 APK, SPK I, sygn. 3517, s. 6. 
521 APK, SPK I, sygn. 3517, s. 7. 
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lista kompromisowa(….). Gospodarka Staszowa dostała się w ręce spółki sanacyjno-

socjalistyczno-żydowskiej, z ramienia której burmistrzem został wybrany, udający gorącego 

senatora, pan Raczyński. Po trzech latach gospodarki tej spółki, nikt już  

w Staszowie nie ma zaufania do obecnej rady miejskiej i zarządu. Na burmistrza 

Raczyńskiego mieszkańcy Staszowa złożyli przed kilku miesiącami skargę do Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych, opatrzoną 600 podpisami. W skardze tej postawiono burmistrzowi 

szereg ciężkich zarzutów, miedzy innymi działanie na własna rękę bez zgody rady, przy 

forytowaniu zaangażowanego lekarza miejskiego Żyda dr Ratinowa, wprowadzenie w błąd 

rady itp. Pomimo tej skargi burmistrz nadal urzęduje. Stronnictwo Narodowe w Staszowie, 

zgodnie z powszechnym głosem ludności polskiej, domagało się wyborów całkowitych. Jednak 

gdy do tego nie doszło(…)nie staje więc do wyborów uzupełniających w dniu 27 b.m.522. 

Niezwykle trudno znaleźć nutę optymizmu w rządowych dokumentach archiwalnych, 

w których poszukuje się obrazu życia codziennego mieszkańców dwudziestolecia 

międzywojennego, ich samopoczucia i sposobów spędzania wolnego czasu. Wszystkie teksty 

przepełnione są problemami egzystencjalnymi ludności, których władze publiczne nie 

potrafiły rozwiązać. W sprawozdaniu kwietniowym z 1919 r. czytamy: 

Daje się wyczuć (…) niezadowolenie wynikające z drożyzny i braku przedmiotów 

pierwszej potrzeby. Skrajna agitacja próbuje wykorzystać ten nastrój i znajduje słuchaczy . 

Należy mieć czujne oko, by te pomówienia nie rozrosły się do antyspołecznych rozruchów, czy 

rabunku składów aprowizacji, czy też pogromów żydowskich. Danie ludziom chleba 

 i zarobków jest absolutnie pewnym środkiem przeciw wszelkiemu komunizmowi(…)523. 

Sprawozdanie Komisarza kieleckiego z lutego 1919 r. zawiera ocenę poziomu 

intelektualnego mieszkańców ziemi kieleckiej, o których pisze w sposób następujący:  

Ludność powiatu kieleckiego składa się w ogromnej większości z zupełnie jeszcze nie 

uświadomionego ludu wiejskiego, niezamożnego, bo nadzielonego glebą nieurodzajną, mało 

wykształconego, bo przy stosunkowym braku w powiecie sił inteligentnych. Do niedawna 

mało kto się jego oświatą chciał i mógł zajmować. Na ludzie tym z tym większą siłą 

deprawującą odbiły się stuletnie rządy zaborcy wschodniego i kilkuletnie zachodniego. 

Przywykła do pięści, a odwykła od sprawiedliwości wielka część ludu tutejszego pojęła 

 

522 Przed wyborami w Staszowie, „Warszawski Dziennik Narodowy” Nr 170 B, Rok III, 23 czerwca 1937 r. 
523APK, SPK, sygn. 3517, s. 23. 
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wyswobodzenie spod jarzma obcego i uludowienie instytucji rządowych i społecznych jako 

zdjęcie z niej obowiązków i zezwolenie na samowolę524. 

Niski poziom intelektualny ludności wiejskiej, według starosty, jest motywowany 

zaniedbaniami na polu edukacyjnym spowodowanymi wieloletnią obecnością ziemi kieleckiej 

pod zaborami. Likwidacja zapóźnień rozwojowych i edukacyjnych nie nastąpiła w przedziale 

krótkiego czasu i przyczyniła się do marginalizacji regionu na liczne przyszłe dziesięciolecia. 

Dodatkowym problemem, jak podkreślał starosta kielecki była samowola ( po odzyskaniu 

niepodległości), będąca przyczyną łamania prawa, co nie było sprawą prostą do 

wyeliminowania. Samowola wynikała w większości przypadków ze złego pojmowania 

wolności i związana była często z koniecznością radzenia sobie w trudnych warunkach 

ekonomicznych. Wynikała z braku środków do życia. W tym samym sprawozdaniu czytamy 

także jakich kwestii dotyczyła samowola: 

Ten stan rzeczy jest przyczyną niejednego ujemnego objawu, który daje się tutaj 

zauważyć, a mianowicie z jednej strony uchylania się od płacenia podatków, od uiszczania 

naznaczonego kontyngentu zbożowego, niechęć do służby wojskowej, z drugiej strony 

prowadzone na szeroką skalę rabunki lasów rządowych, przyczyniające milionowe szkody 

państwu525. 

Komisarz powiatowy wypowiadał się także na temat inteligencji, stanowiącej 

nieznaczną mniejszość, która z różnych przyczyn nie mogła wykorzystać swego potencjału 

intelektualnego. Poświadczają to liczne jego wypowiedzi, zamieszczone w niniejszym 

sprawozdaniu, gdzie pisał: 

Druga część ludności powierzonego mi powiatu, inteligencja, nie odegrała dotąd w 

życiu tutejszym tak poważnej roli, do jakiej byłaby zdolna, a to dla dwóch przyczyn, z których 

pierwszą jest ciężka dzisiaj walka o byt materialny, a drugą wybujała partyjność. Partyjność 

ta inteligencję całą dzieli na dwa obozy, prawy i lewy, tak zażarcie sobie wrogie, że 

wykluczona jest wszelka współpraca, nawet na takich polach, na których ogólnonarodowe, 

lub ogólnoludzkie cele wykluczać by powinny wszelką partyjną rozbieżność. Zaciekła 

partyjność wywołuje dalej stronniczość i niesprawiedliwość sądów, a przez to koślawi  

i zubaża opinię publiczną i utrudnia garstce ludzi dobrej woli orientowanie się w warunkach 

 

524 APK, SPK I, sygn. 3517, s. 1. 
525 APK, SPK I, sygn. 3517, s. 2. 
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miejscowych i odszukiwanie jednostek zdolnych do pozapartyjnej pracy społecznej. 

Partyjność ta wreszcie rozdrabia siły społeczeństwa i skazuje na bezczynność(…)526. 

Analiza sprawozdań komisarzy powiatowych województwa kieleckiego poświadcza, 

że całe społeczeństwo lokalne naznaczone było tym samym problemem, który ciągle nasilał 

się zwłaszcza w okresach przedwyborczych. Wewnętrzne konflikty wśród przeciwników 

politycznych doprowadzały do głośnych kłótni kończących się często pobiciem, a nawet 

niekiedy śmiercią jawną lub ukrytym zabójstwem przeciwnika politycznego. 

Brak stabilności prawnej w kraju po długim okresie zaborów przysparzał niepewności 

dla ludności polskiej o przyszłość swych rodzin. Stosunkowo niskie wynagrodzenia w kraju  

o znacznych problemach finansowych, powodowanych między innymi ciągłymi wojnami na 

frontach przy ustalaniu granic, doprowadzały do konfliktów na tle kursów walutowych. 

Niekorzystne przeliczniki, bez jasnej motywacji ze strony władz państwowych odbijały się na 

wielkości wynagrodzeń urzędników, którzy nie do końca rozumieli zmienność kursów 

walutowych i jej konsekwencje. Przykładem jest fragment tekstu zaczerpnięty ze 

Sprawozdania powiatu kieleckiego za miesiąc kwiecień 1919 r.  kierowanego do Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych. 

(…) uważam za mój obowiązek donieść Ministerstwu o coraz silniejszym 

rozgoryczeniu, które opanowuje sfery urzędnicze byłej okupacji austriackiej, z powodu 

przymusowego kursu koron (1 Mk. =1,5 K) stosowanego przy wypłatach pensji urzędniczych. 

Podczas gdy jednostki bardziej zrównoważone ograniczają się na konstatowaniu 

niesłuszności takiego kursu i niemożliwości utrzymania rodziny z wypłacania według tego 

kursu pensji, sfery mniej kulturalne i przez to bardziej podatne agitacjom, głośno 

 i w najbardziej drastyczny sposób wyrażają swoje oburzenie. Tyczy to urzędników nie tylko 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale także i wszystkich innych Ministerstw527.   

Władze powiatowe pragnęły zapobiegać strajkom, które były organizowane przez 

różne grupy społeczne manifestujące swe niezadowolenie w obliczu kłopotów finansowych, 

które przypisywano pracownikom wyższego szczebla. Nastroje społeczne kontrolowano w 

różny sposób. Wykorzystywano upoważnionych do tych celów pracowników lub opinii 

 

526 APK, SPK I, sygn. 3517, s. 3. 
527 APK, SPK, sygn. 3517, s. 28. 
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usłyszanych zupełnie przypadkowo, o czym pisze autor sprawozdania powiatu kieleckiego za 

miesiąc kwiecień 1919 r.  

Jako ilustrację podam rozmowę większej grupy urzędników kolejowych, 

 w wagonie między Kielcami a Częstochową, przy której byłem obecny, nie będąc przez 

współpasażerów poznanym. Wyrażali oni zdanie, że przy tak obciętych pensjach i ogromnych 

cenach na artykuły pierwszej potrzeby – utrzymać rodzin swych nie są w stanie, że Rząd , 

który ustępuje lada groźbie robotników, nie czuły jest dla kolejarzy, którzy dotąd najlojalniej 

ze wszystkich względem rządu się zachowywali – z tego wysnuwali wniosek, że tylko przez 

strajk możliwym będzie podniesienie kursu korony, przy wypłatach pensji do rzeczywistej 

wysokości równającej się dziś 1 Mk = 2,25 K. Specjalnie ożywione debaty wywołało 

zapytanie gdzie podziewa się różnica miedzy kursem przymusowym, według którego 

wypłacają się pensje i giełdowym według którego zmieniają się marki przeznaczone na 

wypłaty pensji w obszarach byłej okupacji austriackiej – mimo wszelkich wyjaśnień  

i tłumaczeń z mojej strony , ogół wyraził przekonanie, że ta różnica musi ginąć w kieszeniach 

wyższych urzędników ministerialnych528. 

Należy podkreślić, że państwo czyniło starania różnymi sposobami, by wspomóc 

ludność kraju, a także wzmocnić budżet państwowy. Jednym z nich była zachęta ludności do 

zakupu pożyczki państwowej. Początkowo, aż do reformy Grabskiego, w obiegu były trzy 

waluty, jako pozostałość po trzech zaborcach, co wprowadzało chaos  

w kalkulacjach finansowych i brak możliwości analiz rachunku inflacyjnego. O stosowaniu 

trzech walut świadczy także poniższy tekst sprawozdania powiatowego za miesiąc kwiecień 

kieleckiego komisarza rządowego zatytułowany „Pożyczka” o następującej treści: 

Zapowiedziane w Okólniku Ministra Spraw Wewnętrznych przysłanie odezw  

i ogłoszeń, oraz przyjazd odpowiednich urzędników państwowych, mających podjąć akcję 

zachęty do zakupu pożyczki państwowej – dotąd nie nastąpiły. Miejscowymi środkami robi się 

co można w kierunku uświadomienia i zachęcenia ludności. W kwietniu sprzedano w Kielcach 

pożyczki państwowej na 6 700 marek, 558 700 koron i 1 110 175 rubli529. 

Kluczowym dylematem dla władz był problem zatrudnienia. W sprawozdaniach 

okresowych starostów, kierowanych do wojewody kieleckiego kwestie zatrudnienia były 

 

528 APK, SPK, sygn. 3517, s. 29. 
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akcentowane bezustannie. Te sprawy omawiali wszyscy starostowie, nie było powiatu na 

ziemi kieleckiej, w okresie międzywojennym, by wszyscy mieszkańcy mieli zatrudnienie. 

Świadczą o tym poniższe fragmenty sprawozdań. Starosta częstochowski w sprawozdaniu  

z 1 lutego 1926 r. za okres dwu ostatnich tygodni stycznia 1926 r. pisał do Wojewody 

kieleckiego w sposób następujący:  

Stosownie do zarządzenia Pana Wojewody z dnia 30 września r. ub. L. Pr. SS/t. 

donoszę w ślad tutejszego sprawozdania z dnia 16/I r. b. L.15/1/P, że sytuacja przemysłowa  

w powiecie częstochowskim w okresie sprawozdawczym nie uległa poprawie. Liczba 

bezrobotnych w porównaniu z poprzednim okresem zwiększyła się o 820 osób, z powodu 

redukcji w tutejszej fabryce kapeluszy oraz zamknięcia niektórych drobnych zakładów 

przemysłowych, tak, że na dzień 1 lutego r. b. liczba bezrobotnych wynosi 5.266 osób.  

Z powyższej liczby korzystało z zapomóg: a) z tytułu ustawy zabezpieczeniowej – 1.327 osób 

 i b) z doraźnej pomocy państwowej – 1.736 osób. Razem – 3.063 osób530. 

Problematyka bezrobocia została wyakcentowana także przez Starostwo 

 w Wierzbniku, w sprawozdaniu o sytuacji gospodarczej starosty iłżeckiego, z dnia 1 lutego 

1926 roku za okres dwu ostatnich tygodni stycznia 1926 r., który w piśmie skierowanym do 

wojewody kieleckiego napisał: 

W wykonaniu reskryptu z dnia 30.09.1926 r. L. Pr.88/T, w sprawie sytuacji 

gospodarczej wnoszę: w fabryce broni i amunicji w Starachowicach przyjęto w czasie od 15 

stycznia, 4 fachowych i 2 placowych robotników, zaś zwolniono 97 fachowych i 24 

placowych. Obecnie pracuje pod zarządem fabryki broni i amunicji 654 robotników. 

 W przedsiębiorstwach robót budowlanych w starachowickich zakładach zredukowano 21 

robotników, a pozostawiono przy pracy 26. W Tartaku Starachowickim Bugaj pracuje 304 

robotników. W Wierzbniku fabryka fornierów Lichtensztajna została unieruchomiona. 

Zredukowano 10 robotników, a pozostawiono przy pracy 6. Uruchomiony został tartak 

Kielmansona, gdzie znalazło zatrudnienie 33 robotników. Inne zakłady w Wierzbniku – 

nieczynne531. 

 

530 Sprawozdanie sytuacyjne starosty częstochowskiego z dnia 1.02.1926 r. na temat sytuacji przemysłowej w 

powiecie APK, SPCz, sygn. 2669, s. 1. 
531 Sprawozdanie Sytuacyjne starosty iłżeckiego na temat sytuacji gospodarczej, z dnia 1 lutego 1926 roku, 

Starostwo Iłżeckie w Wierzbniku, Rok 1926. 



262 

 

Zakłady pracy, z braku zamówień na wytwarzane produkty redukowały zatrudnienie, 

Zależnie od potrzeb zakładu zwalniano zupełnie pracowników lub limitowano ilość dni pracy, 

by zmniejszyć wynagrodzenie. Starosta częstochowski w swym sprawozdaniu podkreślał 

trudną sytuację na rynku pracy, choć starał się w swej wypowiedzi wnieść iskrę nadziei na 

lepsze jutro.  

Sytuacja w przemyśle, jak również na rynku pracy jest nader ciężka, w najbliższym 

czasie jest nadzieja złagodzenia tej sytuacji: wielkie tutejsze francuskie fabryki nie redukują 

dni pracy. W hucie „Częstochowa” w Rakowie 320 robotników, którym zagroziła redukcja 

pracuje nadal w fabryce i w tej sprawie toczą się pertraktacje, natomiast miejscowe fabryki 

jutowe zwiększyły liczbę dni pracy do 5 dni w tygodniu. Ponadto odczuwać się daje 

przygotowanie do robót sezonowych532.   

Ratunkiem na tak wielkie bezrobocie, zdaniem starosty częstochowskiego, byłaby 

emigracja za granicę w poszukiwaniu pracy, choć w jego opinii ten proces winien być 

uwzględniony w krajowych regulacjach prawnych, których w tamtym czasie jeszcze nie 

opracowano, o czym świadczą następujące słowa: 

Dużą ulgą w panującym bezrobociu byłaby emigracja robotników sezonowych do 

Niemiec. Już obecnie daje się zauważyć nieznaczny ruch robotników, którzy usiłują 

przedostać się nielegalnie za granicę, ruch ten wzmaga się jak wykazuje praktyka lat 

ubiegłych w końcu lutego. Pożądanym by było więc, by unormowana była kwestia wydawania 

robotnikom przepustek granicznych533.  

Treść sprawozdań napływających z wszystkich starostw do wojewody w kwestiach 

sytuacji na rynku pracy jest niekiedy dość lakoniczna, zwłaszcza, gdy nic w przeciągu okresu 

sprawozdawczego nie zmieniło się. Przykładem jest Sprawozdanie ze Starostwa w Olkuszu  

z dnia 29 stycznia 1926 r., za okres ostatnich dwu tygodni stycznia 1926 r., kierowane do 

Wydziału Prezydialnego w Urzędzie Wojewody kieleckiego, odnotowane w Urzędzie 

wojewódzkim w dniu 1 lutego 1926 r., w sposób następujący: 

Odnośnie do reskryptu z dnia 30 września 1925 r. L. Pr./80/T, powołując się na 

tutejsze sprawozdanie z dnia 23 b. m. L. Pr. 14/2 i z dnia 26.I.b.r. L: 14/3 w sprawie zajścia  

 

532 Sprawozdanie sytuacyjne starosty częstochowskiego…, z dnia 1.02.1926 r. 
533 Sprawozdanie sytuacyjne starosty częstochowskiego…, z dnia 1.02.1926 r. 
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w fabryce papieru w Kluczach, donoszę, że w ub. okresie nie było zwolnień robotników, lub 

też zastoju w przemyśle z wyjątkiem Klucz534. 

Przeciwieństwem jest dwutygodniowe sprawozdanie ze Starostwa Koneckiego, z dnia 

30 stycznia 1926 r., gdzie starosta bardzo dokładnie omawia badany problem poszerzając 

treść o kwestie ściśle związane z problematyką bezrobocia. Owa dokładność i precyzja 

umożliwia władzom wojewódzkim i ministerialnym wyrobienie całkowitego obrazu życia 

 w tym powiecie i podjęcie adekwatnych środków zaradczych, w tych dziedzinach, gdzie 

odczuwalny był na szeroką skalę niedostatek. Właśnie tacy starostowie, dostrzegający 

wszechstronne problemy lokalne, w każdej gałęzi życia, a zwłaszcza ekonomicznej, byli 

cenionymi przez społeczeństwo kandydatami na starostów535. 

Niezwykle istotnym problemem dla mieszkańców województwa kieleckiego były 

sprawy bezpieczeństwa żywnościowego. Jakość gleb nie sprzyjała wszystkim uprawom, jakie 

niezbędne były dla produkcji pieczywa czy innych produktów stosowanych na bieżąco w 

życiu codziennym. Wobec znacznego zapotrzebowania niezbędna była pomoc w postaci 

kontyngentów. Jak podkreślał komisarz powiatu kieleckiego w lutym 1919 roku: 

Powiat kielecki należy pod względem produkcji zboża do pasywnych powiatów w 

państwie, czyli nie tylko nie wywozi zboża za swoje granice, ale przeciwnie potrzebuje 

pomocy z zewnątrz i to znacznej. Dla miasta Kielce miesięcznie potrzeba 32 wagony zboża,  

a dla bezrolnej i małorolnej ludności powiatu oraz jego drobnych miasteczek 16 ¼ wagonów. 

Kontyngent zboża początkowo przez okupantów z naszego powiatu wyznaczony wynosił – 150 

wagonów, wobec jednak ujawnionego nieurodzaju, powinien być zmniejszony do 100 

wagonów. Dotąd powiat dostarczył miejscowej ludności zaledwie 50 wagonów, zostaje zatem 

do dostarczenia jeszcze 50 wagonów (…). Dodać należy, że i tych 50 wagonów aprowizacji 

nie da się otrzymać wobec odmownego stanowiska producentów536.  

Procedury aprowizacyjne respektowane przez odpowiednie służby państwowe  

i samorządowe umożliwiały egzystencję ludziom zwłaszcza ubogim odczuwającym ciągły 

niedostatek żywności i zapobiegały klęskom głodowym i chorobom wynikającym z braku 

racjonalnego pożywienia. Mieszkańcy zamożniejsi lub sami producenci zbóż nabywali 

 

534 Dwutygodniowe sprawozdanie sytuacyjne starosty olkuskiego dotyczące przemysłu z dnia 29 stycznia 1926 

roku, Olkusz 1926. 
535 Ziemia Sandomierska Nr 37, Rok VI, Sandomierz, 16 września 1934 r. 
536 APK, SPK I, sygn. 3517, s.7. 
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artykuły żywnościowe szczególnymi drogami i nie liczyli na pomoc władz w takim stopniu 

jak ubodzy. 

Trudno było jednakże o poprawę kwestii aprowizacyjnych w szybkim czasie, nie 

mówiąc o zupełnym ich zlikwidowaniu. Mimo starań ze strony władz, pomocy zagranicznej, 

te samy problemy powtarzały się bezustannie. Świadczą o tym wzmianki  

w treści sprawozdania z dnia 13 czerwca 1919 roku, w którym odnotowano: 

Działalność Urzędu Aprowizacyjnego słaba. Dopiero w końcu maja widać pewne 

wysiłki wobec niesłychanej drożyzny i braku żywności. W rezultacie ogłoszono ceny 

maksymalne na mięso, wędliny, piwo, nabiał. Sytuację pogorszyło wstrzymanie transportu 

 z mąką. Jako instytucje rozdzielcze funkcjonują: Wydział Żywnościowy Magistratu m. Kielce 

w Kielcach, Oddział Warszawskiego Związku Stowarzyszeń Spożywczych na powiat (…). 

Zaopatrywanie ludności w chleb z mąki amerykańskiej było przez większą część miesiąca 

maja dostateczne. Z powodu wstrzymania transportu z mąką amerykańską nastąpiły z końcem 

miesiąca trudności . To samo dotyczy cukru. Soli wystarcza. Nafty brak. Zaopatrywanie 

ludności w węgiel – niedostateczne. Odzieży i obuwia – brak zupełny. Walka z lichwą 

żywnościową i mieszkaniową utrudniona z powodu braku miejscowego Urzędu Walki  

z Lichwą i Spekulacją537.  

Służby rządowe w terenie podejmowały wysiłki w celu sprawiedliwego podziału dóbr 

aprowizacyjnych, dostrzegania osób najbiedniejszych, zapobieganie marginalizacji  

i wykluczeniu, jednakże mimo usilnych starań ze strony władz problemu nie dało się 

rozwiązać, o czym pisze w drugiej części niniejszego sprawozdania komisarz: 

(…) ukonstytuowała się Komisja aprowizacyjna przy Sejmiku, również rozpoczęły 

działalność gminne Komisje Aprowizacyjne, które mają na celu kontrole rozdziału artykułów 

kontyngentowych. Komisarz niejednokrotnie interweniował w sprawie udzielania pomocy 

doraźnej niektórym biedniejszym gminom, które bezwarunkowo potrzebują zboża na zasiew  

i środków na utrzymanie. Są wsie np. w gminie Samsonów, które w czasach normalnych 

potrzebowały pomocy – teraz cierpią wprost nędzę538.  

 W sprawozdaniach napływających od starostw powiatowych bardzo często omawiany 

był stan zdrowia mieszkańców. Najczęściej były to ogólne spostrzeżenia funkcjonariuszy 

 

537 Sprawozdanie sytuacyjne starosty kieleckiego z dnia 13 czerwca 1919 roku. APK, SPK, sygn. 3517, s.8 
538 APK, SPK, sygn. 3517, s.9. 
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publicznych przygotowane dla starosty, dokonane w oparciu o dane statystyczne przedłożone 

przez lekarzy i wywiady środowiskowe. Bez optymizmu w tej kwestii wyrażają się zwłaszcza 

w pierwszych latach po wyzwoleniu niemal wszyscy starostowie. Z upływem czasu poziom 

sanitarny będzie ulegał ciągłej poprawie wskutek wzmożonych starań ze strony władz 

lokalnych.  

W Sprawozdaniu z powiatu kieleckiego za luty 1919 r. omówiona została sytuacja 

zdrowotna mieszkańców w sposób następujący: 

Stan sanitarny powiatu jest opłakany. Ludność ciemna, higieny i czystości nie uznaje, 

kąpieli i łaźni w powiecie brak zupełny, a ponieważ i latem kąpieli w rzece używa tylko 

młodzież, więc ludzie starsi nieraz po kilka i kilkanaście lat się nie myją, prócz opłukania 

twarzy, rąk i nóg. Dlatego choroby zakaźne mają tu grunt bardzo podatny, w chwili obecnej 

zdarzają się coraz częściej wypadki tyfusu brzusznego, a nawet i plamistego, a także wypadki 

szkarlatyny, ospy i hiszpanki. Statystyczne dane za miesiąc luty, to - 100 osób zapadło na 

tyfus. Epidemiom tym staramy się zapobiegać wszelkimi dostępnymi nam środkami. Leczenie 

jest utrudnione, bo w powiecie nie ma żadnego szpitala. W mieście Kielce są tylko trzy, dla 

około 200 chorych. Jeden tylko zakaźny dla 60 chorych. Lekarzy brak zupełny, więc ludność 

leczy się głównie u znachorów (…). Nowo wybrany Sejmik powiatowy kielecki, jako jedno 

 z pierwszych zadań winien się zając urządzeniem sanitarnym powiatu i tylko działalność 

samorządowa może doprowadzić do radykalnej zmiany w tym kierunku539. 

Stan zdrowia mieszkańców był bardzo często omawiany w sprawozdaniach 

wszystkich władz powiatowych. W sprawozdaniu urzędu powiatowego w Kielcach za 

kwiecień 1919 r. mocno akcentowano jeszcze inny problem: 

Brak funduszy, lekarzy i środków technicznych utrudnia walkę z tyfusem, który 

 w powiecie kieleckim grasuje usilnie, chociaż mniej niż w powiatach ościennych – głównym 

środkiem stosowanym tu przeciw tyfusowi są wyprawy sanitariuszy, którzy starają się 

przeprowadzić czyszczenie i dezynfekcję wsi540. 

Kwestie zdrowia należały do najtrudniejszych. Potrzebne były duże nakłady 

inwestycyjne, by zapobiec epidemiom i nadrobić liczne zaniedbania lat minionych. 

 

539 APK, SPK I, sygn. 3517, s. 8. 
540 APK, SPK I, sygn. 3517, s. 25. 
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Potwierdzają to spostrzeżenia jednego z mieszkańców ziemi kieleckiej, Wacława 

Wodeckiego z miasta Staszowa, który o tym problemie w roku 1936 pisał: 

Brak studzien zmusza mieszkańców do picia wody rzecznej, do której spływają 

nieczystości z całego miasta. Nic dziwnego, że tyfus ma tutaj niewygasające siedlisko. W życiu 

miejscowym odczuwa się dużą zaściankowość, małą inicjatywę w zorganizowaniu produkcji  

i zbytu obuwia, co pogrąża zastępy szewców – chałupników, w stan chronicznej nędzy541. 

Jak dokumentuje sprawozdanie z powiatu kieleckiego za luty 1919 r.: trwałym, 

radykalnym, skutecznym środkiem przeciw tym objawom [ tj. kradzieżom, rabunkom itp.] 

 i kryjącej się za nimi chorobie jest – po pierwsze intensywny rozwój oświaty ludowej(…)542.  

W działaniach zmierzających do utrzymania ładu i porządku publicznego mieściły się 

działania zwalczające plagę pijaństwa i innych zjawisk patologicznych. Po odzyskaniu 

niepodległości, nowe władze i podległe im, upoważnione do tych celów instytucje 

administracji publicznej, przystąpiły do walki z produkcją nielegalną alkoholu. W tym 

kontekście należy oceniać wypowiedź jednego ze starostów, który stwierdzał: 

Konieczna jest stanowczość w postępowaniu miejscowej administracji 

 i staranne usuwanie ognisk demoralizacji, w których w pierwszym rzędzie stoją liczne tajne 

gorzelnie. Tępieniem tajnego gorzelnictwa zająłem się intensywnie. Zadanie to trudne, 

głównie dlatego, że ludność miejscowa, a nawet nieraz przedstawiciele miejscowej władzy, 

wójtowie i sołtysi, współdziałają z gorzelnikami w celu ukrycia i zachowania gorzelni, z której 

wyrobów ochotnie korzystają543. 

Środowiska elit intelektualnych dostrzegały inne zagrożenia patologiczne, zwłaszcza 

w małych miasteczkach i na wsi, gdzie nie docierało słowo drukowane, a brak zatrudnienia 

 i perspektyw życiowych zmuszał do opuszczenia kraju. W. Wodecki opisując miejscowe 

obyczaje, pisze w sposób następujący: 

Czytelnictwo poważne na ogół u ludności polskiej prawie nie istnieje, natomiast 

pornografia i poglądy materialistyczne, czerpane z czytelni „mniejszościowej” czynią 

poważne spustoszenie w duszach naszej młodzieży. Wychodźstwo z parafii jest duże. Dawniej 

nie wahano się jechać do Ameryki, skąd płynęły pieniądze dla rodzin pozostałych  

 

541 W. Siek, Opis historyczny Parafii i Miasta Staszów, Staszów 1990, s. 96. 
542 APK, SPK I, sygn. 3517, s. 1. 
543 APK SPK I, sygn.3517, s. 25. 
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w kraju. Potem emigrowano do Francji, skąd przywożono już tylko zepsucie moralne, 

rozprzężenie rodzin. Młodzież,  a zwłaszcza dziewczęta wyjeżdżają do Warszawy lub Łodzi, 

wiele z tych dziewcząt ginie. Trafiają się jednak wypadki zrobienia „dobrej kariery”544.  

 

Znaczną część sprawozdań poświęcano sprawom wsi, które zamieszkiwała znaczna 

większość mieszkańców województwa. O ile ludność miejska cieszyła się większymi 

możliwościami zatrudnienia, co skutkowało większą szansą na zdobycie środków do 

utrzymania dla siebie i rodziny i na normalne życie, o tyle ludność wiejska odczuwała 

niedostatek i marginalizację nieomal w każdej dziedzinie. Brak odpowiednich przepisów 

prawnych był także elementem hamującym odważne inicjatywy władz. Poświadcza to treść 

Sprawozdania starosty kieleckiego z dnia 18 czerwca 1919 r., w którym czytamy: 

Gospodarstwa włościańskie na niskim poziomie kultury. Grunty obok domostwa na 

ogół dość dobrze uprawione – dalsze - zapuszczone i wyjałowione. Brak inwentarzy  żywych, 

narzędzi i nawozów. Konieczność komasacji i uregulowania serwitutów. Stosunki wśród 

małorolnych – trudne, wśród bezrolnych i komorników – nędza – szczególnie w gminach 

położonych w głębi lasów. Majątki ziemskie – zniszczone wskutek działań wojennych, powoli 

się dźwigają. Brak odzieży i butów grozi katastrofą (…). Parcelacja chwilowo w zastoju. 

Grunty w powiecie na ogół liche, wymagają intensywnego gospodarowania – narzędzi 

rolniczych i nawozów sztucznych. Lasy rządowe (obszar 53 000 ha i 990 ha lasów 

donacyjnych) – zniszczone przez okupanta, do niedawna dewastowane przez włościan. 

 Z braku odpowiedniej ustawy i rozporządzeń sprawy rolne i leśne nie są rozwiązane545. 

 

 

 

 

 

 

544 W. Siek, Opis historyczny…, s. 97. 
545 APK, UWK I, sygn. 3517, s.35. 
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ROZDZIAŁ V 

ZAGROŻENIA I DYLEMATY BEZPIECZEŃSTWA REGIONU 

 A EFEKTYWNOŚĆ PAŃSTWA 

 

5.1. Bezpieczeństwo wewnętrzne w II Rzeczypospolitej Polskiej. Porażki, sukcesy, 

zagrożenia  

Bezpieczeństwo wewnętrzne dotyczy wielu aspektów życia człowieka 

 i społeczeństwa. Jak podkreślono powyżej dotyczy polityki wewnętrznej danego kraju, 

związane jest z problemami dotyczącymi zdrowia i życia obywateli, poszanowania ich 

mienia, dotyczy także bezpieczeństwa publicznego. Niniejsze cele można osiągnąć poprzez 

określenie odpowiednich priorytetów w ramach polityki bezpieczeństwa wewnętrznego: 

tworzenie spójnych przepisów prawnych, kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, 

doskonalenie działalności wszystkich podmiotów państwowych i społecznych 

odpowiedzialnych za stan zdrowia i jakość życia obywateli. 

Te trzy zasadnicze cele były istotne dla państwa polskiego w czasie dwudziestolecia 

międzywojennego, służyły bowiem poprawie życia obywateli i trosce o ich dobrobyt. 

Istnieje jednak wielka różnica między bezpieczeństwem wewnętrznym doby obecnej i 

bezpieczeństwem okresu międzywojennego . Dotyczy ona praktycznie każdej dziedziny 

życia. Nie sposób dokonać komparatystyki w sposób wieloaspektowy, gdyż analizowane 

kwestie dotyczą obszernego bloku zagadnień i wielotysięcznej liczby kart archiwalnych, 

zdeponowanych w archiwach państwowych, do których dostęp mają od niedawna wszyscy 

badacze. 

Tę wieloaspektowość można analizować w drodze komparatystyki, uwzględniając 

kluczowe zagadnienia dla tej dziedziny i opierając się na tych samych definicjach pojęć, pod 

warunkiem, że w obu rozpatrywanych okresach te same czynniki występowały. Cenną 

wskazówką w tego typu analizach jest także wykorzystanie roczników statystycznych, w 

których znajdują się dane statystyczne dla kraju i regionów, jakie należy wykorzystać. Jest to 

metoda wielu badaczy, którzy dokonują zestawień liczbowych odkrywają zasadnicze 

podobieństwa i różnice. Należy do takich badaczy także Krzysztof Pilawski, który, bazując na 

danych z okresu dwudziestolecia międzywojennego zamieszczonych w Małym Roczniku 
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Statystycznym z 1930 r., oraz Małym Roczniku Statystycznym z 1939 r. wyciąga cenne 

wnioski, które eksplikuje w swym opracowaniu: To była inna Polska546. 

K. Pilawski w swej pracy dotyka wielu aspektów życia Polaków z czasów 

dwudziestolecia międzywojennego stwarzając tableau de la societé / obraz z życia 

społeczeństwa, który bardzo różnił się od tableau actuel de la societé, czyli obecnego obrazu 

z życia społeczeństwa, co ujmuje w jednym zdaniu stanowiącym hipotezę swych rozważań, 

które brzmi: „Polska dzisiaj jest niepodobna do tej sprzed II wojny światowej”. Jaka zatem 

była tamta Polska? Choć wiele już powiedziano na ten temat powyżej, warto nawet w ujęciu 

lapidarnym niektóre informacje przytoczyć, a inne po prostu zacytować z ujęcia autora. 

Polska przed drugą wojną światową była dużo większym krajem niż teraz. Zajmowała w 1939 

r. ponad 389 720 km2, a więc 77 tys. km2 więcej niż obecnie, swym obszarem ustępowała 

tylko Niemcom, Francji, Hiszpanii i Szwecji. Dzisiaj nie ma już siedmiu województw 

wschodnich: wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego, stanisławowskiego, 

tarnopolskiego i lwowskiego. Należała do najludniejszych państw europejskich. Z liczbą 35,1 

mln mieszkańców, tuż przed wojną ustępowała pod tym względem Anglii, Włochom, 

Niemcom, Francji. 

Drugi spis powszechny przeprowadzony 9 grudnia 1931 r., w 14. roku niepodległości, 

uwidocznił skalę niepokojących zjawisk, które należało wyeliminować, by nie pogłębić 

zagrożeń patologicznych, pozostających jeszcze z czasów zaborów.  Spośród 32,1 mln 

ówczesnych mieszkańców, ponad 10 mln za język ojczysty zadeklarowało inny niż polski, dla 

3,2 mln był to ukraiński, dla 2,5 mln – jidysz, dla 1,2 ruski lub starobiałoruski, 0,5 mln 

białoruski, 740 tys. – niemiecki, dla ćwierć mln. – hebrajski, dla 138 tys. rosyjski, dla 83 tys. 

– litewski, około 700 tys. mieszkańców na Polesiu – określiło swój język terminem 

„tutejszy”. Około 20,7 mln mieszkańców Polski, w roku 1931 określiło siebie jako 

wyznawców religii rzymskokatolickiej i ormiańskokatolickiej. Zgodnie ze spisem, było 3,8 

mln prawosławnych, 3,3 mln grekokatolików, 3,1 mln. wyznawców judaizmu, 800 tys. 

ewangelików (protestantów). 

W 1931 r. 72,8 % ludności mieszkało na wsi, 27,2 % w miastach 

 W porównaniu z danymi zadeklarowanymi w czasie spisu w 1921 r. liczba ludności miejskiej 

wzrosła o 2,6 %. Z danych dotyczących budownictwa mieszkalnego wynikało, że było 

 

546 K. Pilawski, To była inna Polska, https://www.tygodnikprzeglad.pl/byla-inna-polska/ [dostęp: 15.02.2017] 

https://www.tygodnikprzeglad.pl/byla-inna-polska/
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wówczas 6,4 mln mieszkań, w których znajdowało się 11,8 mln izb mieszkalnych. Jedną izbę 

zajmowały średnio 3 osoby.10,45 mln osób mieszkało w lokalach, gdzie na 1 izbę przypadało 

co najmniej 4 osoby. 97 % mieszkańców wsi nie miało światła elektrycznego. Najgorsza 

sytuacja mieszkaniowa była na wsi. W województwie kieleckim zaliczanym do centralnych, 

 a więc lepiej rozwiniętych niż wschodnie, 2,2 mln mieszkańców wsi zajmowało 414,5 tys. 

mieszkań, w tym 260 tys. jednoizbowych. Połowa ludności wiejskiej zajmowała w tym 

województwie lokale, w których 1 izbę dzieliły 4 osoby. Ta sytuacja nie przedstawiała się też 

bardzo dobrze w miastach tego regionu. W stosunku do innych państw, czy nawet ich stolic, 

w Polsce było znacznie gorzej. W Warszawie w takich warunkach żyło 23,4 % mieszkańców 

(w Rzymie – 8%, w Paryżu – 0,7 %, w Berlinie – 0,3 %). W roku 1938 w Polsce na 1 tysiąc 

mieszkańców było 10 samochodów, w Anglii i Francji ponad 500. 

Spośród 618,8 tys. budynków w polskich miastach w 1931 r., elektryczność była 

 w 234,3 tys., wodociąg – w 90,2 tys., kanalizacja w 80 tys. Prognozy długości życia w 1931 

r., to – 48,2 lat dla mężczyzn, 51,4 dla kobiet. W roku 1923 na 10 tys. mieszkańców 

przypadało 2,4 lekarzy, w 1938 r. – 3,7 lekarzy, w Bułgarii w tym samym czasie – 4,5 

lekarzy, w Niemczech 7,3 lekarzy,  Łotwie – 7,9, Węgrzech – 11,2. Spośród 12 917 lekarzy 

 w roku 1938, tylko 1466 pracowało na wsi, gdzie mieszkało ponad 70 % ludności. Złe 

warunki mieszkaniowe, złe wyżywienie, głód, brak toalet, brak lekarzy, były przyczyną 

licznych chorób, takich jak: dur brzuszny, odra, grypa, błonica, czerwonka, gruźlica, 

zapalenie płuc. Średnio było 13,2 zgonów na 10 tys. mieszkańców. Stosunkowo duża liczba 

ludzi nie umiała ani pisać ani czytać. Odsetek analfabetów sięgał 23,1 %. Z powodu złych 

warunków materialnych rodziców, 11,7 % dzieci w wieku 7 – 13 lat nie chodziło do 

szkoły547. 

Złe warunki materialne Polaków wynikały między innymi z ogólnej sytuacji 

gospodarczej w kraju, a także, zwłaszcza w początkowym okresie dwudziestolecia 

międzywojennego z konieczności gromadzenia środków finansowych na zbrojenia. 

Niezbędne były znaczne środki, zwłaszcza w pierwszych latach po wyzwoleniu, na 

wyżywienie i wyposażenie armii walczącej w obronie granic Polski. Jak dowodz 

i M. Gałęzowski ponad 50 % wszystkich wydatków budżetowych stanowiły wydatki na 

 

547 Ibidem. 
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wojsko548. Deficyt budżetowy narastał, zwłaszcza, że wzrastały wydatki, a malały wpływy 

powodowane niską ściągalnością podatków, a także znacznymi pożyczkami udzielanymi 

przez państwo przedsiębiorcom. Różnice między wydatkami państwa a wpływami były 

znaczne, stąd konieczność druku nowych pieniędzy, co prowadziło do wzrastającej inflacji 

przeradzającej się w hiperinflację. W roku 1923 nastąpił gwałtowny spadek pieniądza 

spowodowany załamaniem finansowym. Cena 1 dolara przekroczyła 6 mln marek polskich, 

co miało negatywny wpływ na relacje handlowe z zagranicą, a także na ceny artykułów 

spożywczych i przemysłowych. Wzrost cen niektórych towarów i usług obniżył poziom życia 

ludności wiejskiej i miejskiej, co wywoływało liczne protesty i demonstracje. Najtrudniejsza 

była sytuacja na obszarach dawnego zaboru rosyjskiego, choć drastyczne problemy 

materialne przeżywała także ludność byłego zaboru austriackiego. W zaborze rosyjskim jedną 

z przyczyn ubóstwa były niskie plony powodowane głównie przestarzałymi metodami upraw 

roli, brakiem nawozów i środków ochronnych roślin. Wieś była bardzo przeludniona. 

Dominowały tam karłowate i nierentowne gospodarstwa rolne o bardzo niskiej wydajności, 

których dochód nie wystarczał nawet na wyżywienie rodziny, leczenie i edukację dzieci.  

Stosunkowo lepiej było na Śląsku i na ziemiach Polski centralnej. Rejony wschodnie kraju, 

gdzie przemysł praktycznie nie istniał ( oprócz zagłębia naftowego w rejonie Drohobycza) 

zaczęto nazywać Polską B, bo choć stanowiła 2/3 obszaru kraju, to przypadało na nią tylko 7 

% produkcji krajowej549. 

 

548 M. Gałęzowski, Problemy gospodarcze i sytuacja międzynarodowa w pierwszych latach niepodległości, 

www.polska1918-89.pl/problemy-gospodarcze-i-sytuacja-miedzynarodowa-w-pierwszych=latach-nie,24.html , 

dostęp: 18.01.2018. 
549 Ibidem. 

http://www.polska1918-89.pl/problemy-gospodarcze-i-sytuacja-miedzynarodowa-w-pierwszych=latach-nie,24.html
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Rysunek 5. Obszar Polski w II Rzeczypospolitej Polskiej i w III Rzeczypospolitej Polskiej. 

Źródło: http://www.bliskopolski.pl/pliki/mapa-polski-1939.gif; dostęp 4.04.2018 

 

Ocena osiągnięć i niepowodzeń II Rzeczypospolitej, nie należy do prostych w opinii 

badaczy. Po odzyskaniu niepodległości rozpoczął się zupełnie nowy rozdział w życiu narodu 

polskiego. Po 123 latach niewoli  i przynależności do innych, różniących się między sobą 

państw życie gospodarcze i społeczne nie było sprawą prostą. Proces ujednolicenia  

i likwidacji podziałów trwał długo i był niezwykle skomplikowany. Dodatkowym problemem 

była odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych i konieczność walk o nakreślenie granic Polski. 

Wszystkie te okoliczności związane były z nakładami finansowymi, podczas gdy budżet 

państwa był niezwykle zubożony. W porównaniu z państwami zachodnimi Polska jawiła się 

jako kraj o wysokiej skali ubóstwa, co nie wynikało z bierności jej obywateli, lecz z opóźnień 

spowodowanych między innymi polityką eksploatacyjną zaborców i zniszczeniami 

spowodowanymi działaniami wojennymi w pierwszej wojnie światowej oraz innymi 

http://www.bliskopolski.pl/pliki/mapa-polski-1939.gif
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czynnikami, do których należą między innymi: kryzys gospodarczy lat 30, złe stosunki  

z państwami sąsiednimi, duże nakłady na wojsko550.  

Najważniejszym problemem było bezrobocie, szczególnie dostrzegalne w miastach. 

Bieda i inne problemy ekonomiczne były przyczyną niezadowolenia i wynikających stąd 

ciągłych strajków i manifestacji, które były tłumione przez policję. Jednocześnie dochodziło 

do brutalnych zajść zarówno w zakładach pracy jak na ulicy w wyniku czego najczęściej 

ofiarą stawali się robotnicy, którzy walczyli o swe słuszne prawa. Do najbardziej 

drastycznych starć doszło w marcu 1936 r. w Krakowie. Protestujących, którzy wystąpili 

przeciwko brutalnemu stłumieniu strajku kobiet w fabryce Semperit ostrzeliwała policja. 

Zginęło wówczas 8 osób, byli także liczni ranni. Również drastyczne zajścia miały miejsce 

we Lwowie, miesiąc później. Po zastrzeleniu przez policję bezrobotnego doszło do 

demonstracji ulicznej, w czasie której od kul zginęło 13 osób. Trudne warunki materialne, 

przeludnienie wsi, bezrobocie, głód i ubóstwo, powtarzające się problemy zdrowotne 

nękające zwłaszcza środowiska biedy i niedostatku oraz bardzo niski poziom dobrobytu 

mieszkańców Polski, to problemy, z którymi władze kraju nie poradziły sobie. 

Należy jednak wymienić liczne sukcesy. Mimo wielu barier i niedogodności udało się 

zrealizować pewne osiągnięcia. Stosunkowo szybko przeprowadzono odbudowę kraju ze 

zniszczeń wojennych, choć ze względu na oszczędności nie budowano kosztochłonnych 

obiektów, by wystarczyło na inne cele, takie jak nowe linie kolejowe, drogi, dworce, szkoły. 

Przeprowadzono integrację prawną i gospodarczą ziem polskich, reformę walutową 

Grabskiego, rozpoczęto cenne projekty w ramach planu Eugeniusza Kwiatkowskiego. 

Rozbudowano liczne zakłady pracy, a nade wszystko Centralny Okrąg Przemysłowy, 

 w którym znalazły zatrudnienie znaczne grupy bezrobotnych. 

Każde województwo czyniło starania, by ograniczyć bezrobocie, między innymi przez 

rozbudowę zakładów pracy. Województwo kieleckie, po zakończeniu działań wojennych 

utworzyło Państwowe Biura Odbudowy, które dokonały szacunku strat doznanych w czasie 

pierwszej wojny światowej. Badano zakłady pracy, głównie w Zagłębiu Dąbrowskim, 

Częstochowskim Okręgu Przemysłowym i Staropolskim Okręgu Przemysłowym, które 

prężnie funkcjonowały. W pierwszym okręgu na uwagę zasługiwały powiaty będziński 

 i zawierciański, w drugim częstochowski, a w trzecim kielecki. Największe możliwości 

 

550 M. Gałęzowski, Osiągnięcia i niepowodzenia II Rzeczypospolitej, www.polska1919-89.pl/osiagniecia-i-

niepowodzenia-ii-rzeczypospolitej,27.html , dostęp: 18.01.2018.  

http://www.polska1919-89.pl/osiagniecia-i-niepowodzenia-ii-rzeczypospolitej,27.html
http://www.polska1919-89.pl/osiagniecia-i-niepowodzenia-ii-rzeczypospolitej,27.html
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rozwoju stwarzał Staropolski Okręg Przemysłowy, w którym w rejonie kieleckim przed 

wojną funkcjonowało 16 wielkich zakładów przemysłu hutniczego i górniczego i około 100 

przedsiębiorstw, które niestety ubożały wskutek niedofinansowania przez zaborcę 

rosyjskiego551. Straty wojenne spowodowały liczne zmiany w zatrudnieniu w zakładach tych 

okręgów. W Częstochowskich Zakładach Przemysłu Włókienniczego przed wojną pracowało 

2 356 osób, a po wojnie 360. Zmalała liczba warsztatów tkackich, których przed wojną było 

410, a w roku 1919, tylko 60552. Wartość strat w Suchedniowskiej Fabryce Odlewów 

wyniosła aż 485 992 ruble553. Mimo strat, po wojnie podjęto aktywne działania, by ożywić 

działalność zakładów przemysłu metalowego, kamieniołomów, kopalń, wapienników, 

cegielni, zakładów przemysłu drzewnego. Do najważniejszych należały takie zakłady jak: 

Suchedniowska Fabryka Odlewów, produkująca między innymi: kotły, śruby, podkowy, 

smary, oleje, żelazo kowalskie, Huta „Ludwików”, która poza wyrobami cywilnymi 

produkowała wyroby dla wojska: kuchnie polowe, hełmy bojowe ze stali, manierki, kuchenki 

gazowe, szable bojowe kawaleryjskie (wyprodukowano 39 564 szable), a w 1938 rozpoczęła 

produkcję motocykli SHL oraz samochodów „Radwan”. Znaczną ilość osób zatrudniała Huta 

Aleksandra, połączona z Zakładami Mechanicznymi w Białogonie, produkująca maszyny 

rolnicze, pługi, wozy konne. Od 1920 roku Zakłady Metalowe i Odlewnia w Białogonie 

wytwarzały maszyny młyńskie, części do sieczkarni, pługów i kieratów, łożyska. Odlewnia 

Kielecka „Granat” produkowała zapalniki do granatów. Rozwijał się przemysł chemiczny. 

 W Kielcach funkcjonowało 18 zakładów i laboratoriów, w których produkowano m.in. 

proszki do prania, mydło itp. Funkcjonowały także zakłady przemysłu drzewnego, w liczbie 

68. Do najważniejszych należały Kieleckie Zakłady Przemysłowo- Drzewne „Henryków”. 

Aktywnie funkcjonowały zakłady eksploatacji metali nieżelaznych, w takich miejscowościach 

jak: Białogon, Niewachlów, Miedzianka, Miedziana Góra, Chęciny, Czerwona Góra, 

Karczówka. Przemysł budowlany rozwijał się w takich ośrodkach jak: Kielce, Chęciny, 

Tumlin, a drzewny w Zagnańsku, Suchedniowie, Starachowicach. Dzięki linii kolejowej 

pomiędzy Dęblinem i Dąbrową Górniczą ukształtowały się ważne ośrodki okręgu 

Staropolskiego, jak: Ostrowiec, Starachowice, Skarżysko, Kielce, Stąporków, Suchedniów, 

Bliżyn. Duże znaczenie miały zakłady przemysłu zbrojeniowego w: Starachowicach, 

Radomiu, Skarżysku, Kielcach oraz Pionkach. W Kielcach prężnie funkcjonowały zakłady 

przemysłu mineralnego, takie jak: „Kadzielnia”, „Wietrznia”, „Jaworznia”, „Nowiny”, 

 

551 J. Z. Pająk, J. Szczepański, Od rzemiosła do fabryki…, s. 207. 
552 E. Majcher-Ociesa, Aktywność gospodarcza…, s. 57 
553 J. Główka, Przemysł w latach: 1918-1939, w: Kielce przez stulecia…, s. 456. 
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„Zagórze”. Wytwarzano wapno palone najwyższej jakości, do celów budowlanych. Duże 

znaczenie miała Fabryka: Przemysł Marmurowy i Granitowy „Marmur w Kielcach”. 

„Marmury Kieleckie”, i kamieniołomy „Nowiny”, „Zofia” w Miedziance, „Kamieniołomy 

Czarnowski  F. i ska”, zakłady w Bolechowicach, Szewcach, Zelejowej, Morawicy, 

Ołowiance, na Barwinku, odnosiły sukcesy w kraju i za granicą. Obrabiano marmury włoskie 

„Carrara” i granity z Wołynia. Produkowano parapety, stopnie, balustrady, posadzki, półki, 

szafki nocne, ołtarze, chrzcielnice, nagrobki, płyty chodnikowe, urny, abażury. Fabryka 

wykonała m.in. wyposażenie krypty Henryka Sienkiewicza w archikatedrze warszawskiej, 

schody w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, a także dekorację gmachu 

Pocztowej Kasy Oszczędnościowej w Warszawie i Krakowie, klatkę schodową w hotelu 

„Bristol” w Zakopanem, liczne apartamenty prywatne i gmachy publiczne, a także pawilon 

polski na międzynarodowej wystawie sztuki zdobniczej w Paryżu554. W roku 1938 podjęto 

szereg decyzji dotyczących rozbudowy zakładów w Centralnym Okręgu Przemysłowym, 

dotyczących między innymi fabryki prochu w Pionkach. 

Znaczne osiągnięcia wykazywały takie zakłady jak: Fabryka Maszyn Młyńskich 

 w Wąchocku, Fabryka Bryczek i Karoserii w Szydłowcu, Fabryka „Gerlach” w Drzewicy, 

Zakłady Żelazne i Papiernicze w Bodzechowie, Zakłady Mechaniczne w Opocznie, Fabryka 

„Kamienn” w Skarżysku, Fabryka Pilników w Skarżysku, Odlewnia Metali, Żeliwa i 

Warsztatów Mechanicznych w Wierzbniku. Znaczne osiągnięcia odnotowano w zakładach 

przemysłu garbarskiego, w którym w roku 1933, uwzględniając liczebność zakładów 

województwo kieleckie, z liczbą 34 288 plasowało się na trzeciej pozycji w kraju, po łódzkim 

(41 405 zakładów) i warszawskim (34 473 zakłady).   

 Podjęto realizację licznych reform społecznych, do których należały między innymi: 

ośmiogodzinny dzień pracy, liczne świadczenia socjalne, ubezpieczenia od chorób, 

wypadków, starości. Znacznie poprawił się poziom opieki medycznej, poziom higieny. 

Wprowadzono bezpłatne i powszechne nauczanie, którym w latach 30. objęto około 90 % 

dzieci. Jak podkreśla M. Gałęzowski wprowadzono także naukę czytania i pisania dla 

poborowych w wojsku. Nie udało się do końca wyeliminować analfabetyzmu, ani 

analfabetyzmu wtórnego (który przed wojną sięgał 15 %), ale odnotowano znaczny postęp  

w szkolnictwie. W roku 1932 przeprowadzono reformę szkolnictwa zwaną reformą Janusza 

Jędrzejewicza, zamykając trwający od 1919 roku okres zmian. Ujednolicono system edukacji, 

 

554 Ibidem, s. 460 
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wprowadzając jednakowe zasady dla całego państwa, wprowadzając nową organizację 

szkolnictwa podstawowego, średniego i zawodowego. Opracowano nowe podręczniki, 

stworzono jednolite zgodne ze standardami europejskimi programy nauczania, postulowano 

wszechstronne wychowanie młodego pokolenia, w duchu patriotyzmu. Szkolnictwo osiągnęło 

wysoki poziom dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze. Znaczną wagę przywiązywano do 

wychowania patriotycznego, co niezwykle cenili rządzący w kraju w tym czasie piłsudczycy. 

Dobrze rozwijało się także szkolnictwo wyższe. W przeddzień wybuchu II wojny światowej 

Polska szczyciła się 32 prestiżowymi uczelniami wyższymi, założonymi w większości 

 w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Liczba studentów sięgała wówczas 50 tysięcy. 

Polska cieszyła się kadrą wysoko wyspecjalizowanych wykładowców. 

 Po upływie blisko piętnastu lat od odzyskania niepodległości dało się odczuć istotne 

zmiany w mentalności ludzi. Jak podkreśla W. Pobóg-Malinowski, podniósł się znacznie 

poziom oświaty w całym kraju, poszerzyły się horyzonty wiedzy, bo bogata treść polityczna 

przeżytych w wolnym państwie lat przeorała gruntownie stan umysłów, kwestie narodowe 

stały się przedmiotem żywego zainteresowania. Od inteligencji domagano się wskazówek 

dotyczących praktycznych rozwiązań, co spowodowało jej bardziej odpowiedzialne podejście 

do kwestii społecznych, politycznych, narodowych i państwowych. Życie biegło naprzód 

niosąc ze sobą nowe wartości moralne i myślowe. Tymczasem stare partie polityczne 

skostniałą myślą tkwiły w niepowrotnej przeszłości, trzymały się swoich dawnych 

programów, co nie pasowało do nowej rzeczywistości. Nowe pokolenie wyrosłe 

 w nowej rzeczywistości: piłsudczycy, narodowcy, socjaliści i ludowcy mieli tak wiele 

punktów stycznych, iż dzielące ich przegrody, były o wiele słabsze, niż ów mur, jaki 

wewnątrz każdego stronnictwa wznosił się między „starymi” i „młodymi”555. To nowe 

pokolenie sprawdziło się wkrótce, gdy zaatakował wróg i wybuchła II wojna światowa. 

Do zagrożeń w okresie przedwojennym należy zaliczyć, niebezpieczeństwa dla  

integralności terytorialnej państwa, kwestie bezpieczeństwa publicznego, głównie rozboje 

 i rabunki. Monitorowano też sytuację polityczną i społeczną, nastroje społeczne, a także 

problemy gospodarcze i problemy infrastruktury. 

 

555 W. Pobóg – Malinowski, Najnowsza historia…, s. 792. 
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5.2. Próba oceny bezpieczeństwa wewnętrznego województwa kieleckiego na tle innych 

województw II RP. Wybrane aspekty 

Podejmując próbę dokonania oceny określonego aspektu bezpieczeństwa 

wewnętrznego, jakim jest skala przestępczości, należy je przedstawić na tle innych 

województw. Ten stan obrazuje tabela nr 22.  

Tabela 22. Skala przestępczości w poszczególnych województwach w roku 1938 

Nazwa 

województwa w 

Polsce 

międzywojennej 

Morderstwo i 

dziecio-bójstwo 

(M iDz.) 

M. i Dz* w 

przelicz. na 

100 tys. 

osób 

Ciężkie 

uszkodze-

nia ciała 

Ciężkie 

uszkodze-

nia ciała na 

100 tys. 

osób 

Kradzieże Kradzieże w 

przelicze-niu 

na 1 

mieszkańca 

Polska 2189 ……… 17 221 ………. 363803 ……….. 

Warszawa 55 4,7 578 49,4 14 910 127,3 

warszawskie 172 6,8 1356 53,6 21 010 83,0 

łódzkie 106 4,0 857 32,5 23 796 90,4 

kieleckie 184 6,9 2096 78,5 34 465 129 

lubelskie 183 8,6 1341 63,4 27 229 128 

białostockie 140 11,1 1226 97,0 15 057 119,2 

wileńskie 115 9,0 739 57,9 11 471 89.9 

nowogrodzkie 103 9,7 639 60,5 9 518 90,0 

poleskie 90 8,0 555 49,0 11 199 98,9 

wołyńskie 126 6,0 617 29,5 15 494 74,0 

poznańskie 109 5,1 1080 51,3 24 988 118,7 

pomorskie 102 9,4 949 87,9 30 252 280,0 

śląskie 56 4,3 562 43,4 16 508 127,5 

krakowskie 161 7,0 1608 70,0 34 612 150,7 

lwowskie 251 8,0 1758 56,2 41 380 132,4 
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 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Przestępczość w przedwojennej Polsce, 

http://forum.historia.org.pl/topic/6675-przestepczosc-w-przedwojennej-polsce/ [dostęp: 16.10.2016]. 

Porównując stan przestępczości, w świetle badań dotyczących 1938 roku, 

województwo kieleckie plasuje się na dość wysokim poziomie niechlubnej listy przestępstw. 

W morderstwach z dzieciobójstwem, z liczbą przestępstw 184 jest na drugiej pozycji w kraju 

po lwowskim, gdzie dokonano 251 tego typu wykroczeń. Wskaźnik ciężkiego uszkodzenia 

ciała dla województwa kieleckiego wynosi 2096, co je plasuje na pierwszym miejscu, 

natomiast w kradzieżach z liczbą 34 465 jest na trzecim miejscu po lwowskim (41 380),  

i krakowskim (34 612). Oceniając te wykroczenia w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców  

liczba morderstw połączonych z dzieciobójstwem dla województwa kieleckiego wynosi 6,9, 

co oznacza dalszą pozycję. Na pierwszym miejscu z liczbą 11,1 na 100 tys. mieszkańców 

znajduje się województwo białostockie. W ciężkich uszkodzeniach ciała , zważywszy liczbę 

przekroczeń 78,5 na 100 tys. mieszk. jest na drugiej pozycji, po białostockim, gdzie wskaźnik 

ten wynosi 97 na 100 tys. mieszkańców. Podobna sytuacja jest w przypadku kradzieży. 

Województwo kieleckie jest na trzeciej pozycji z liczbą 34 465 wykroczeń tego rodzaju, co 

 w przeliczeniu na 100 tys. osób wynosi 129. Oznacza to, że jest na drugim miejscu 

niechlubnej listy po pomorskim, gdzie wskaźnik ten wynosi 280.  

Ilość dokonanych przestępstw, jak podkreślono powyżej miała ścisły związek  

z sytuacją ekonomiczną ludności. Dlatego skala przestępstw w poszczególnych 

województwach jest bardzo zróżnicowana. Ilość dokonanych kradzieży była znacznie 

mniejsza w dużo bogatszych i bardziej rozwiniętych kulturowo województwach zachodnich 

niż południowo – wschodnich. Jak motywuje badający te problemy Dariusz Buras, dane te są 

wartością zmienną, aczkolwiek w województwach południowo-wschodnich wskaźniki są 

mniej korzystne niż w pozostałych. Przykładem jest rok 1936. W 1936 r. popełniono w kraju 

478 070 przestępstw przeciwko mieniu, z tego w województwach zachodnich: pomorskim – 

24 862, co stanowiło 5,2 %, poznańskim – 36 771 – czyli 7,6 %, natomiast w województwach 

południowo –wschodnich: krakowskim – 43 558 przestępstw przeciwko mieniu, co stanowiło 

9,1 %, a we lwowskim 51 789, czyli 10,8 %556. 

 

556 D. Buras, Policja Państwowa…, s. 81. 

stanisławowskie 112 7,6 601 40,6 13 750 92,9 

tarnopolskie 124 7,7 659 41,2 17 444 109,0 

http://forum.historia.org.pl/topic/6675-przestepczosc-w-przedwojennej-polsce/
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Porządek i bezpieczeństwo publiczne w województwie kieleckim, stanowiły podstawę 

bezpieczeństwa. W regionie o tak dużej liczbie ludności, różnej narodowości  

i zróżnicowanym statusie społecznym i poziomie materialnym, niezwykle trudno było 

zabezpieczyć ład i porządek nie tylko na ulicy, ale także w pracy i w domu. Jak podkreślono 

powyżej skala wykroczeń przeciwko prawu i zasadom moralnym była niezwykle duża 

 i wynikała nie tylko z braku znajomości prawa, lecz nade wszystko z walki o przetrwanie, 

walki o zabezpieczenie podstawowych środków do życia dla siebie i rodziny. Wynikała 

bowiem z pobudek egzystencjalnych. Brak środków finansowych był odczuwalny w każdej 

dziedzinie, skutkował brakiem możliwości leczenia, dostępu do szkół podstawowych, 

średnich, wyższych. Rozkradano mienie prywatne, ale również państwowe. 

Uwzględniając różne dziedziny w kontekście definicji porządku i bezpieczeństwa 

publicznego dostrzegamy niezwykle szeroką gamę niebezpieczeństw różnego rodzaju. 

Porównując zakres i charakter zagrożeń i dołączając dane statystyczne w wielu dziedzinach 

województwo kieleckie plasowało się często na czołowych pozycjach. Najcięższe 

przestępstwa dotyczyły morderstwa i dzieciobójstwa, ale także ciężkiego uszkodzenia ciała. 

Często dokonywano kradzieży mienia, o czym świadczą dane odnotowane w poniższej tabeli. 

Tabela 23. Województwa o największej liczbie przestępstw w roku 1938 

Nazwa wykroczenia I miejsce w kraju II miejsce w kraju III miejsce w kraju 

Morderstwo i dzieciobójstwo Lwowskie (251) Kieleckie (184) Lubelskie (183) 

Ciężkie uszkodzenie ciała Kieleckie (2096) Lwowskie (1758) Krakowskie (1608) 

Kradzieże Lwowskie       (41 

380) 

Krakowskie     (34 

612) 

Kieleckie          (34 

465) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie D. Buras, Policja Państwowa, a przestępczość kryminalna w 

województwie kieleckim w latach 1919-1939, w: Województwo kieleckie i świętokrzyskie w latach: 1919 – 2009. 

Bilans sukcesów i niepowodzeń, pod red. E. Słabińskiej, Kielce 2010, s. 85 - 89 

W roku 1938 województwo kieleckie plasowało się na pierwszym miejscu w kraju 

 w wykroczeniach określanych mianem „ciężkiego uszkodzenia ciała”. Na drugiej pozycji 

było województwo lwowskie, a na trzeciej krakowskie. Natomiast w kategorii przestępstw 

określanych jako: morderstwo i dzieciobójstwo znajdowało się na drugiej pozycji, 

bezpośrednio po lwowskim, gdzie odnotowano jeszcze większą ilość przestępstw tego typu, 

 a przed lubelskim plasującym się na trzeciej pozycji. W kradzieżach dominowało 
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województwo lwowskie znacznie przekraczając liczebnie ilość przestępstw tego typu  

w województwie krakowskim, które plasowało się na drugiej pozycji i kieleckim, które było 

na trzeciej pozycji.  

Bezpieczeństwo ustrojowe, jak, stanowiło niezwykle istotną wartość  w tworzeniu 

ładu porządku wewnętrznego w państwie. Respekt wobec prawa stanowił podstawowe 

kryterium dla władz państwowych, którym kierowano się w realizacji zadań podstawowych. 

Najważniejsze były przepisy ustawy zasadniczej. 

Niemniej jednak oprócz regulacji określonych w ustawie zasadniczej obowiązywały 

inne ustawy dotyczące każdej dziedziny życia. Nie zupełnie jednoznacznie określały one 

powinności państwa względem obywatela, co było wykorzystywane przez niektóre 

środowiska. 

5.3. Historyczno-polityczne determinanty realizacji polityki bezpieczeństwa przez 

współczesne państwo  

Bezpieczeństwo jest fundamentalną wartością dla człowieka jako jednostki społecznej, 

a także dla grupy zorganizowanej, jaką jest państwo. „Już we wczesnym średniowieczu ludzie 

organizowali się w związki i wspólnoty parafialne, lenno-feudalne z potrzeby zapewnienia 

bezpieczeństwa, pokoju i normalnego funkcjonowania. Gdy te formy okazały się 

niewystarczające tworzyły się państwa”557, które poprzez odpowiednie organy, sprawnie 

funkcjonujące i odpowiedzialne za powierzone im obowiązki, zapewniały danemu 

społeczeństwu bezpieczeństwo. Państwo narodowe zlokalizowane na określonym terytorium 

stało się więc głównym podmiotem odpowiedzialnym za politykę bezpieczeństwa danego 

kraju, o czym piszą badacze tej problematyki, w tym Karina Paulina Marczuk. Zauważa ona, 

że duże znaczenie dla ugruntowania takiego podejścia do danej kwestii miał pokój westfalski 

(1648) kończący wojnę trzydziestoletnią, który ustanowił zupełnie nowy ład w relacjach 

międzynarodowych. Zakładał on między innymi, że głównymi podmiotami prawa 

międzynarodowego są suwerenne państwa, które obejmują opieką ludność zamieszkałą na 

danym terenie i czuwają nad jej bezpieczeństwem, chroniąc ją głównie przed zagrożeniami ze 

strony innych państw. Układ westfalski zobowiązywał sygnatariuszy do respektowania 

zasady suwerenności i skłaniał ich do poszanowania terytorium wszystkich pozostałych stron 

podpisujących układ. Obligował poszczególne państwa do niewtrącania się w politykę 

 

557 A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów: od X wieku do współczesności, 

Szczytno 2012, s. 7. 
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wewnętrzną swych sąsiadów. Można zatem stwierdzić, że rodziła się nowa Europa, Europa 

suwerennych państw. 

W systemie westfalskim w opinii K. P. Marczuk bezpieczeństwo miało charakter 

redukcjonistyczny, państwo było przedmiotem odpowiedzialności za bezpieczeństwo  

i przedmiotem ochrony, sprowadzonej głównie do wojskowego wymiaru. To przekonanie 

przetrwało kilka stuleci, choć jak zauważa Adam Rotfeld już w XX wieku uznano w pewnym 

zakresie podmiotowość pewnych organizacji międzynarodowych. Cenne w tym zakresie były 

inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona, który już w styczniu 1918 

roku na konferencji paryskiej postulował powołanie zrzeszenia państw, które mogłoby 

zagwarantować jego członkom niezależność polityczną, integralność terytorialną, pokój  

i bezpieczeństwo. Tę ideę powtórzył w styczniu 1919 roku przedstawiając projekt statutu 

nowej organizacji o nazwie Ligi Narodów, zatwierdzonego na konferencji w Wersalu 28 

czerwca 1919 roku. Cenne dla zapewnienia pokoju i wzajemnej pomocy w razie ataku 

 z zewnątrz były zapisy art. 10, lecz nieufność budziły zapisy art. 19, dające możliwość 

rewizji ustaleń traktatowych, co skutecznie wykorzystywali Niemcy, żądając nowych 

regulacji dla granic z Polską. Zapewne większe znaczenie dla bezpieczeństwa w świecie 

miałaby Liga Narodów, gdyby należały do niej także Stany Zjednoczone, jednak Kongres 

odmówił poparcia polityki Wilsona, co między innymi spowodowało stopniowy spadek 

aktywności tej organizacji na arenie międzynarodowej i rozwiązanie jej w 1946 roku558.  

Dopiero jednak schyłek zimnowojennego podziału świata w pełni przyniósł nową, 

poszerzoną, interdyscyplinarną formułę bezpieczeństwa559. Tak więc zapewnienie 

bezpieczeństwa było od początku zadaniem instytucji państwowych i stanowiło istotę 

pierwotnej administracji państwowej560. Jak podkreśla Andrzej Misiuk, badający dzieje 

instytucji policyjnych i służb specjalnych w Polsce i w całej Europie, już u zarania tworzenia 

się instytucji państwa można odnaleźć protoplastów współczesnej administracji zajmującej się 

ochroną porządku i ładu publicznego. W opinii A. Misiuka siły porządkowe i organy 

państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe przeszły bardzo długą drogę 

 

558 https://encyklopedia.pwn.pl, [dostęp: 16.05.2018]. 
559 K. P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie studiów nad bezpieczeństwem, w: 

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, pod red. S. Sulowskiego, M. Brzezińskiego, Warszawa 2009, s. 66. 
560 A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa…, s. 7. 

https://encyklopedia.pwn.pl/
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ewolucji, od podmiotów o bardzo szerokim zakresie działania do struktur bardzo 

wyspecjalizowanych561.  

Współcześnie należy rozróżnić dwa zasadnicze podejścia do kwestii bezpieczeństwa 

narodowego: tradycyjne, skupione na obronie państwa przed zagrożeniami zewnętrznymi  

o charakterze militarnym, oraz szerokie, kompleksowe, uwzględniające nie tylko aspekt 

militarny lecz także pozamilitarny (społeczny, ekonomiczny, ekologiczny)562. 

Należy pamiętać, że tradycyjne rozumienie bezpieczeństwa narodowego dotyczyło 

głównie uniwersalnych wartości związanych ze stanem militarnym państwa, mierzonego 

gotowością do interwencji lub obroną przed atakiem. Zwrot w kierunku nowego, szerszego 

postrzegania bezpieczeństwa odnotowano już na przełomie XIX i XX wieku. Zaczęto 

wykazywać wówczas, że postęp techniczny, postęp w medycynie, rozwój przemysłu, zmiany 

dokonujące się dzięki licznym wynalazkom, obok szans, mogą nieść liczne, nieznane dotąd 

zagrożenia, takie jak degradacja środowiska, eksplozja demograficzna, zachwianie 

równowagi w ekosystemach. Nie mówiono jeszcze o „zrównoważonym rozwoju”, termin ten 

został wprowadzony znacznie później, lecz mówiono o „rozwoju z korzyścią dla wszystkich”, 

by zapobiec tworzeniu się stref skrajnego ubóstwa. Świadczy o tym przemówienie prezydenta 

Stanów Zjednoczonych (w latach 1945 – 1953), wybitnego polityka amerykańskiego 

Harry`ego S. Trumana z 1949 roku, który proponował realizację konstruktywnego programu 

 z wykorzystaniem kapitału ludzkiego i źródeł naturalnych na rzecz dynamicznego rozwoju 

wszystkich krajów. 

 Powrócono do tej idei w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, a więc  

w początkach drugiej rewolucji przemysłowej związanej z wynalazkami technicznymi  

i technologicznymi typu: komputer, telefon komórkowy, Internet. Wprowadzenie tych 

innowacyjnych urządzeń do zakładów pracy spowodowało dynamiczny rozwój procesów 

globalizacyjnych, rozwój gospodarczy państw zamożnych, mających dostęp do tych 

urządzeń, zwielokrotnioną intensyfikację w produkcji i niezwykle wzmożoną 

konkurencyjność, i rywalizację między państwami i przedsiębiorstwami a także podmiotami 

pozainstytucjonalnymi. Zdynamizowany został proces internacjonalizacji firm i regionów 

 i różnorodnych, nie tylko handlowych, ale także politycznych i niekiedy niebezpiecznych 

interakcji transgranicznych między rożnymi określonymi i nieokreślonymi podmiotami. 

 

561 Ibidem, s. 7-8. 
562 K. P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 66 – 67. 
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Następowała intensyfikacja niepewnych współzależności na płaszczyźnie międzynarodowej. 

W takich uwarunkowaniach odnotowano niezbędny wzrost oczekiwań w zakresie 

zapewnienia określonego poziomu bezpieczeństwa563. Bowiem tym pozytywnym dotyczącym 

wynalazków zmianom towarzyszyły pewne zagrożenia. Komputer, jakże pożądany 

 i niepodważalnie cenny wynalazek, sprawniej i szybciej jak człowiek, dostarczający 

wszechstronnych informacji, dokonywał błyskawicznie różnorodnych kalkulacji 

matematycznych i statystycznych obliczeń zastępując rzesze ludzi. Umożliwiał 

natychmiastowy transfer informacji i pieniędzy na dalekie odległości. Dzięki tym 

zastosowaniom nastąpiła dynamiczna zmiana w wydajności firm, które zastosowały niniejsze 

wynalazki. Wzrosła produkcja i konkurencyjność w ofertach rynkowych. Komputer 

zastępował ludzi wykonujących niegdyś tę pracę, zwalniał ich z trudnego obowiązku 

„ręcznych” obliczeń, człowiek nie był więc podmiotem niezbędnym w zakładzie, co niestety 

jednocześnie spowodowało lawinę zwolnień z pracy, w tym zwolnień grupowych 

 i przyczyniło się do wzrostu bezrobocia. W ten sposób wzrastał problem bezrobocia  

i problem kryzysu ekonomicznego i społecznego dla licznych rodzin. Poza tym należy 

wymienić także jeszcze inne negatywne skutki uboczne wprowadzania innowacyjnych 

rozwiązań. Wysoka konkurencyjność, rywalizacja i niekontrolowana ekspansja różnych firm 

międzynarodowych o bardzo wysokim potencjale produkcyjnym często prowadziła do 

zanieczyszczeń ekologicznych z powodu odpadów radioaktywnych i zanieczyszczeń różnego 

rodzaju, co skutkowało wyginięciem ptaków i owadów (pszczoły) i zachwiało równowagę  

w funkcjonowaniu ekosystemów. Elity intelektualne dostrzegły w zastosowaniu tych 

innowacyjnych rozwiązań technologicznych strony pozytywne, ale także negatywne, w tym 

zagrożenia ekonomiczne, socjalne i ekologiczne. 

Problem ograniczoności zasobów naturalnych i zagrożeń ekonomicznych, socjalnych  

i ekologicznych dla ludzi pojawił się w debatach lat 60. i 70. w środowiskach intelektualistów 

francuskich, polityków i biznesmenów obradujących na rue de Grenelle w Paryżu. Negatywne 

skutki przemian globalnych dostrzegli także uczestnicy Klubu Rzymskiego, międzynarodowej 

organizacji pozarządowej, utworzonej przez Aurelio Pecci. Treścią ich dyskusji były 

założenia przedstawione w opracowanym w 1972 r. Raporcie dla Klubu Rzymskiego, 

zatytułowanym Granice wzrostu. Zwrócono w nim uwagę na grożącą światu katastrofę 

 w perspektywie 100 lat, która będzie następstwem zanieczyszczeń, wyczerpania się 

 

563 R. Kuźniar, Niebezpieczeństwa nowego paradygmatu, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian: 

zagrożenia, - koncepcje – instytucje, pod red. R. Kuźniara, Z. Lachowskiego, Warszawa 2003, s. 209 – 211.  
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surowców naturalnych, wyginięcia niektórych gatunków zwierząt przy dynamicznie 

wzrastającej liczbie mieszkańców, a także wysokim wskaźniku stężenia dwutlenku węgla  

w atmosferze, skutkującym ociepleniem klimatycznym. 

Podobne kwestie dyskutowano na I Konferencji ONZ zatytułowanej Środowisko  

i Rozwój w Sztokholmie w czerwcu 1972 r., określanej mianem pierwszego Szczytu Ziemi. 

Znaczną część obrad przeznaczono na analizowanie dysproporcji rozwojowych między 

krajami bogatej Północy i ubogiego Południa, problemom ubóstwa i głodu, kwestiom kryzysu 

energetycznego, fali katastrof ekologicznych. Mówiono o środowisku, które winno być 

chronione, z myślą o przyszłych generacjach. Tę problematykę odnajdujemy także w 

kolejnych Raportach dla Klubu Rzymskiego z 1974 i 1976 r. i w Raporcie Brundtland z 1987 

r. zatytułowanym Nasza wspólna przyszłość. W niniejszym Raporcie opracowanym przez 

Komisję ds. Środowiska i Rozwoju dokonano wszechstronnej analizy zagrożeń, redefiniując 

pojęcia dotyczące zrównoważonego rozwoju, co miało przełomowe znaczenie w rozwoju 

cywilizacyjnym i poszukiwaniu bezpiecznych rozwiązań we wszystkich dziedzinach życia.  

Genezy kompleksowego ujęcia bezpieczeństwa należy doszukiwać się także we 

wczesnych latach osiemdziesiątych XX wieku, w założeniach tzw. kopenhaskiej szkoły 

bezpieczeństwa. Jej założenia kontynuowała i rozwija aktualnie angielska szkoła stosunków 

międzynarodowych. Prekursorem jej założeń był Richard Ullman, który w artykule 

Redefiniując bezpieczeństwo podkreślał już w 1983 r., że „bezpieczeństwo poszerza się wraz 

ze spektrum jego zagrożeń”564. W pierwszej kategorii umiejscawia on zagrożenia militarne 

okresu zimnej wojny oparte na rywalizacji dwu mocarstw ZSRR i USA, lecz także 

kataklizmy, epidemie i katastrofy naturalne, a więc także zagrożenia pozamilitarne.  

Odchodzenie od wąskiego ujmowania bezpieczeństwa pojawiało się łącznie  

problematyką zagrożeń ekologicznych jako zagrożeń godzących w wewnętrzne 

bezpieczeństwo państwa. Wtedy też podkreślono znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego 

traktowanego jako nieodłączny element bezpieczeństwa narodowego565. Lista zagrożeń na 

przełomie wieków była zmienna, stąd też inne spojrzenie na kwestę bezpieczeństwa. Jak 

podkreśla Ryszard Rosa, przełom XX i XXI wieku przyniósł światu bardzo doniosłe zmiany 

polityczne, gospodarcze i społeczne. W procesie budowania współczesnej cywilizacji 

człowiek stworzył liczne dobra materialne, techniczne naukowe osiągając wysokie standardy. 

 

564 K.P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 67. 
565 Ibidem, s. 68. 
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Zwłaszcza realizacja celów industrialnych przyniosła światu poczucie bezpieczeństwa 

ekonomicznego poprawiając byt materialny, stworzyła niespotykane dotąd warunki szybkiej 

komunikacji między ludźmi. 

R. Rosa podkreśla, podobnie jak wymienieni powyżej badacze, że równocześnie  

z tymi doniosłymi, pozytywnymi zmianami nastąpiła globalizacja zagrożeń. Pojawiły się 

nowe, niekorzystne zjawiska stanowiące zagrożenia dla człowieka i całych zbiorowości 

ludzkich. Dotyczą one nie tylko zanieczyszczeń środowiska, lecz także pogorszenia 

warunków zdrowotnych, nasilenia się chorób cywilizacyjnych. Pogłębił się podział na 

biednych i bogatych, nasiliła się eskalacja konfliktów, pogłębiły się zagrożenia w sferze 

militarnej, a groźba nowej wojny nie została jeszcze wyeliminowana566, wręcz przeciwnie 

eskalacja konfliktów w różnych punktach kuli ziemskiej zmusza do sceptycznego spojrzenia 

na ten problem. Jak słusznie zauważa cytowana powyżej K. P. Marczuk, przyspieszenie 

procesów globalizacyjnych spowodowało, że w koncepcję rozszerzonego spojrzenia na zakres 

bezpieczeństwa wpisało się także rozszerzone, zinternacjonalizowane ujęcie problematyki 

bezpieczeństwa wewnętrznego567. Ewolucja kompleksowej teorii bezpieczeństwa 

doprowadziła do odejścia od tradycyjnego prymatu państwa narodowego jako naczelnego 

podmiotu bezpieczeństwa i uczynienia człowieka i zbiorowości ludzkiej, jego głównym 

podmiotem. To bezpieczeństwo obywatela danego państwa stało się priorytetem wśród celów 

bezpieczeństwa dla służb państwowych. 

Donośne znaczenie dla bezpieczeństwa w jego kompleksowym rozumieniu miała 

Międzynarodowa Konferencja ONZ w Rio de Janeiro, znana pod nazwą Szczytu Ziemi, 

zorganizowana w 1992 roku, w dwudziestą rocznicę I Konferencji ONZ w Sztokholmie. 

Przeprowadzono wówczas „swoistą” analizę SWOT dla świata, której wyniki okazały się 

mało satysfakcjonujące. Opracowano wówczas interdyscyplinarny dokument pod nazwą 

Agenda 21, w którym na łamach obszernego 500 – stronicowego tekstu, w 40 rozdziałach, 

wyeksplikowano zasady działania, specyficzną listę dyrektyw dla wszystkich państw kuli 

ziemskiej, państw i ich narodów, by uratować „Matkę Ziemię” przed katastrofą  

i samozniszczeniem. Rządy państw wysokorozwiniętych, w tym: Niemcy, Kanada czy 

 

566 R. Rosa, Filozofia i edukacja dla bezpieczeństwa w obliczu szans, zagrożeń i wyzwań przełomu XX i XXI 

wieku, [w]: Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych, pod red. W.A. Maliszewskiego, Bydgoszcz 

2005, s. 13-14. 
567 K. P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 67. 
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Francja568, niemal natychmiast zareagowały wprowadzając w swych krajach specjalne 

programy likwidujące zagrożenia, między innymi regionalne i lokalne Agendy 21 

dostosowane do swych warunków. Zaangażowano wówczas całe społeczeństwa, które  

w ramach lokalnych debat z udziałem ekspertów i władz samorządowych oraz liderów 

lokalnych i aktywnych aktorów gospodarczo-biznesowych przystąpiły do opracowania 

wielodyscyplinarnych programów naprawczych. Władze państwowe, zaangażowane aktywnie 

w realizację zaleceń ogólnoświatowej Agendy 21 dostrzegły ścisły związek między 

priorytetami określonymi w tym dokumencie a bezpieczeństwem wewnętrznym swych 

krajów i troską o dobro wspólne, dobrobyt mieszkańców. Problem ten szeroko interpretowali 

intelektualiści i elity polityczne, a także ekonomiści i wszyscy prekursorzy zrównoważonego 

rozwoju. 

Istotne znaczenie dla niniejszego kierunku badań miała cytowana powyżej szkoła 

kopenhaska, której teorię rozwinął Barry Buzan we wczesnych latach 90. Uczeni szkoły 

kopenhaskiej stwierdzili, że współcześnie można wyróżnić pięć sektorów (obszarów) 

bezpieczeństwa: sektor wojskowy, dotyczący siłowego przymusu, sektor publiczny 

koncentrujący się głównie na związkach władzy, aparatu zarządzania i rozpoznawania, sektor 

ekonomiczny opierający się na relacjach między handlem, produkcją i finansjerą, sektor 

społeczny, który dotyczy wspólnej tożsamości,  sektor ekologiczny skupiający się na związku 

między ludzką działalnością a ziemską biosferą569.  

Popularna w nauce państw zachodnich w połowie lat dziewięćdziesiątych była 

koncepcja zwana human security, propagowana przez uczonych szkoły kopenhaskiej, czyli 

koncepcja bezpieczeństwa jednostki (osoby ludzkiej), upowszechniona zwłaszcza w Raporcie 

Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju - UNDP z 1994 r. Autorzy Raportu 

określili cztery zasadnicze cechy tej koncepcji: 

Po pierwsze: human security to pojęcie uniwersalne ponieważ dotyczy całej ludzkości 

Po drugie: wszystkie wymiary human security są współzależne i powiązane ze sobą 

Po trzecie: human security jest łatwiejsze do zapewnienia przez prewencję, niż późniejszą 

interwencję 

 

568 Agenda 21, http://www.agenda21france.org [dostęp:18.12. 2010]. 
569 K.P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 68. 

http://www.agenda21france.org/
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Po czwarte: human security co najważniejsze, obiektem zainteresowania czyni człowieka, nie 

państwo570. 

Powyższe idee wskazują w opinii K.P. Marczuk na daleko idącą ewolucję w koncepcji 

bezpieczeństwa od ujęcia realistycznego opartego na terytorialnym bezpieczeństwie państw 

do skupienia się, na bezpieczeństwie rodzaju ludzkiego, od kwestii zbrojeniowych do 

zrównoważonego rozwoju. Wymienione w Raporcie siedem wymiarów bezpieczeństwa 

(ekonomiczne, żywnościowe, zdrowotne, ekologiczne, osobiste (fizyczne), społeczne  

i polityczne) częściowo odpowiadają sektorom szkoły kopenhaskiej. Do koncepcji Buzana 

dodano tylko bezpieczeństwo: żywnościowe, zdrowotne i osobiste. Raport zawiera także 

wykaz sześciu głównych zagrożeń. Należą do nich: niekontrolowany przyrost demograficzny, 

nierówny poziom rozwoju gospodarczego, nadmierne migracje, degradacja środowiska 

naturalnego, produkcja i handel narkotykami, międzynarodowy terroryzm571. 

Porównując 7 wymiarów bezpieczeństwa i sześć globalnych zagrożeń wymienionych 

w Raporcie z zadaniami instytucji państwowych względem obywateli dostrzegamy wysoki 

stopień podobieństwa. To właśnie do obowiązków władz danego państwa należą kwestie 

opieki zdrowotnej, zagwarantowanie świadczeń socjalnych, zorganizowanie systemu 

zabezpieczeń na wypadek katastrof naturalnych, a więc spraw związanych z bezpieczeństwem 

wewnętrznym państwa.  

Jak podkreślono powyżej procesy globalizacyjne, sytuacja gospodarcza  

i geopolityczna w świecie w latach 80. i 90. XX wieku skłoniły do nowego podejścia do 

definicji bezpieczeństwa i poszerzenia jego zakresu. Jak opiniuje J. Gryz badający 

paradygmat bezpieczeństwa i analizujący zmiany w różnych przedziałach czasu, a zwłaszcza 

te, które miały miejsce w dwu ostatnich dekadach, poglądy takich badaczy jak F. Fukuyama, 

B. Buzan, R. Kagan, zredefiniowały pojęcie bezpieczeństwa głoszone przez  

N. Machiavellego, F. Bacona, J. J. Rousseau, K. Darwina i wielu innych. Paradygmat 

bezpieczeństwa był oparty na teoriach, które w zależności od perspektywy badawczej 

dobierane były pod kątem konfirmacji lub falsyfikacji określonych tez. Stąd nieograniczona, 

zależnie od wyzwań cywilizacyjnych interpretacja pojęcia bezpieczeństwa indywidualnego 

 i zbiorowego572, w tym bezpieczeństwa narodowego. Obecnie bezpieczeństwo narodowe jest 

 

570 Ibidem, s. 70. 
571 Ibidem, s. 70 – 71. 
572 J. Gryz, Zarys podstaw…, s.13. 
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postrzegane częściej jako stan i proces uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej 

obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami pochodzącymi z różnych dziedzin 

działalności państwa573. Zatem, do przeszłości należy groźba wojen jako jedynego źródła 

zagrożeń, powszechnie pojawia się tendencja do przedmiotowego poszerzania 

bezpieczeństwa o nowe płaszczyzny uwzględniające obszary związane z czynnikami 

gospodarczymi, ekologicznymi i społecznymi574. Obecne instytucje należące do 

zintegrowanego systemu bezpieczeństwa dysponują zapleczem administracyjno – prawnym 

 w postaci ustaw i rozporządzeń, i czuwają by rozpoznać i w porę przeciwstawić się licznym 

zagrożeniom, a tym samym jednocześnie zapewnić w sposób maksymalny poczucie 

bezpieczeństwa obywatelom, stanowiące podstawę w życiu codziennym i aktywności 

zawodowej jednostek i całego społeczeństwa. Jak wykazują powyższe analizy, podobna jest 

także opinia polskich środowisk intelektualnych na ten problem, pojawiają się cenne 

publikacje na rynku wydawniczym na temat bezpieczeństwa wewnętrznego, z których czerpią 

wiedzę studenci, teoretycy i praktycy, a jeszcze nie tak dawno, jak piszą S. Sulowski i M. 

Brzeziński, bezpieczeństwo, a zwłaszcza bezpieczeństwo wewnętrzne nie stanowiło 

przedmiotu samodzielnych badań naukowych575.  

Wydarzenia historyczne i polityczne zachodzące na przestrzeni kilkunastu dekad stały 

się istotnym pomostem w określaniu determinantów współczesnej polityki bezpieczeństwa 

państwa. Należy zwrócić uwagę na continuum zależności pomiędzy przeszłością  

a współczesnością. We współczesnej polityce bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce 

uwzględnione są wszystkie zasady dotyczące human security, wyszczególnione w Raporcie 

UNDP z 1994 r., wzmocnione zasadami szkoły kopenhaskiej. W kompleksowej teorii 

bezpieczeństwa Barry`ego Buzana, a także zgodnie z założeniami Raportu z 1994 r. celem 

państw oraz innych podmiotów stosunków międzynarodowych ma być zagwarantowanie 

spokojnego i bezpiecznego życia ludziom poprzez zaspokojenie ich potrzeb, np. dostępu do 

żywności, wody pitnej, edukacji, opieki zdrowotnej, godnej pracy, w kraju wolnym od 

wyniszczających wojen i konfliktów. Upatrując w człowieku głównego podmiotu 

bezpieczeństwa wewnętrznego koncepcja human security definiuje bezpieczeństwo 

wewnętrzne jako zagwarantowanie praw oraz zapewnienie porządku publicznego w celu 

 

573 J. Gierszewski, Organizacja systemu…, s. 15. 
574 Ibidem, s. 19. 
575 S. Sulowski, M. Brzeziński, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 7. 
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osiągnięcia bezpieczeństwa jednostki i jej środowiska (rodzina, szkoła, praca)576. Te hasła 

spójne są z współczesnymi celami polityki bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

576 B. Buzan,O. Waever, J. Wilde, Security.  New framework for analysis, Boulder-London 1998, s. 182, cyt. za 

K. P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie studiów nad bezpieczeństwem, w: 

Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s.78.   
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Zakończenie 

Decydujący wpływ na losy II Rzeczypospolitej Polskiej miała sytuacja polityczna  

w Europie w końcowej fazie XIX i na początku XX wieku. Sojusz zawarty między Niemcami 

i Austro - Węgrami w 1879 r. i porozumienie militarno-polityczne Rosji z Francją i Anglią 

 z 1892 i 1907 r., wzbudziły stan niepewności i utratę zaufania między tymi mocarstwami. 

Doprowadziło to w 1914 r. do wybuchu pierwszej wojny światowej i ogólnoświatowego 

konfliktu na szeroką skalę, a więc do nowego układu sił w Europie i na świecie. Państwa 

zaborcze, okupujące wcześniej ziemie polskie, eksploatujące dobra materialne i nękające 

Polaków różnymi dostępnymi metodami, w tym poprzez germanizację i rusyfikację,  

w obliczu konfliktu wojennego nie były w stanie w dalszym ciągu skupić uwagi na sprawie 

Polski. Kluczowe dla tych mocarstw stały się wówczas relacje między nimi, a dla Polski był 

to wyczekiwany moment kataklizmu dziejowego, który należało wykorzystać. Potwierdziły 

się tezy Piłsudskiego, który uważał, że wyzwolenie będzie możliwe, jeśli zryw krajowy 

będzie powiązany z kataklizmem dziejowym. Ta sytuacja miała zasadniczy wpływ na losy 

państwa polskiego, ale także na ukształtowanie się dwu orientacji w polskim środowisku 

politycznym: prorosyjskiej i prozachodniej (Narodowa Demokracja) skupionej wokół 

Komitetu Narodowego Polski w Paryżu z jednej strony, oraz proaustriackiej (konserwatyści 

galicyjscy) skupionej wokół Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie z drugiej strony.  

Wśród polityków polskich i polskiego społeczeństwa jeszcze w czasie I wojny światowej 

zarysowały się różne postawy dotyczące taktyki działania na rzecz Polski: z jednej strony byli 

to aktywiści (piłsudczycy, konserwatyści galicyjscy), a z drugiej pasywiści (endecy). Polskie 

ugrupowania polityczne, zwłaszcza endecy, w ogólnej ocenie historyków, zwłaszcza  

w okresie przedwojennym, ale także w pierwszej fazie po wybuchu pierwszej wojny miały 

tylko plany minimalistyczne577, ograniczające się do uzyskania jak największej autonomii dla 

kraju, choć w istocie te wszystkie zamierzenia związane były z ideą wolności, co 

manifestowano w fazie końcowej tej wielkiej wojny. 

Konflikt między państwami zaborczymi w czasie pierwszej wojny światowej  

i załamanie się władzy państw okupacyjnych stanowiły jednak istotną przesłankę dla polskich 

 

577 Ogólna ocena pasywistów, zwłaszcza posłów polskich do II Dumy z Koła Polskiego na czele z Romanem 

Dmowskim, przywódcą Narodowej Demokracji, w oczach postępowych elit politycznych, nie wypadała 

najlepiej. Wyważona ocena Stefana Kieniewicza brzmiała „Endecja ujawniła się w tych latach jako siła 

kontrrewolucyjna, a to wiodło do utraty wpływów, jakie zdołała pozyskać wśród robotników i chłopów”. Por. S. 

Kieniewicz, Historia Polski 1795 – 1918, Warszawa 1968, s. 460, cyt. za K. Grzybowski, Historia państwa…, s. 

61. 
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środowisk politycznych, które uwierzyły, że odzyskanie niepodległości utraconej 123 lata 

wcześniej jest możliwe. Ta idea narastająca już od samego początku pierwszej wojny 

światowej, owocowała wzmożoną aktywnością społeczeństwa w okresie przejściowym  

i poszukiwaniem koncepcji rozwoju dla państwa polskiego. Wówczas zaczęły się 

konstytuować niezależne, konkurencyjne względem siebie, ośrodki władzy. Istotnym 

wydarzeniem było utworzenie 12 września 1917 r. Rady Regencyjnej, trójosobowej głowy 

państwa, w składzie Aleksander Kakowski, Józef Ostrowski i Zdzisław Lubomirski 

wywodzących się z grupy pasywistów. Oznaczało to, że państwa zaborcze zmieniły strategię 

działania w sprawie polskiej, i odstąpiły od sztywnej zasady bezwzględnej kontroli 

sterowania sprawami polskimi, choć pozostawili swych przedstawicieli przy Radzie 

Regencyjnej i przy rządzie. Rada Regencyjna posiadała uprawnienia władzy ustawodawczej 

 i wykonawczej, a także zwierzchnictwo nad wojskiem. W Krakowie działał Naczelny 

Komitet Narodowy. W końcu 1917 r. Rada Regencyjna powołała pierwszy rząd, na czele 

którego stał Jan Kucharzewski. Składał się tylko z ośmiu ministerstw, nie było ministerstwa 

spraw zagranicznych i wojskowych. Podstawą prawną dla niego był dekret z 3 stycznia 1918 

r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim. Niektóre zapisy 

dekretu obowiązywały przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego, np. ten dotyczący 

ministerstw, według którego, to właśnie minister określał kierunek działalności resortu oraz 

sprawował nadzór nad jego funkcjonowaniem. Dekretem Rady Regencyjnej z dnia 6 lutego 

1918 r. utworzono Radę Stanu Królestwa Polskiego, złożoną ze 110 członków, która miała 

pełnić funkcję parlamentu. Rada odbyła czternaście posiedzeń i jako organ krytycznie 

ustosunkowany wobec okupantów w październiku 1918 r. została rozwiązana.  

Powołana w Krakowie 28 października 1918 r. Polska Komisja Likwidacyjna 

zamierzała zająć się likwidacją administracji austriackiej, a także pragnęła wywrzeć wpływ na 

dalsze losy państwa, i jeśli nie przejąć władzy jako jedyna w kraju, jako główny ośrodek 

zarządzania, to przekazać ją wyłącznie w godne ręce. Tworzyły się jednocześnie inne ośrodki 

władzy konkurencyjne względem siebie. W listopadzie 1918 r. środowiska lewicy utworzyły 

w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, który zamierzał przejąć władzę 

 z rąk Rady Regencyjnej i przedstawiając odpowiedni program opracowany w postaci 

Manifestu sterować państwem. Najwyższą władzę miał sprawować sejm ustawodawczy 

wybierany na podstawie równego, bezpośredniego, tajnego, proporcjonalnego, powszechnego 

prawa wyborczego, bez różnicy płci, przysługującego każdemu obywatelowi od 21 roku 

życia. 
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Decydujące znaczenie miał powrót Józefa Piłsudskiego z więzienia  

w Magdeburgu 10 listopada 1918 r. Dekretem z 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna 

przekazała swą władzę Piłsudskiemu jako najwyższemu autorytetowi w państwie. Podobnie 

postąpił Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie. Do czasu zwołania sejmu 

ustawodawczego Tymczasowy Naczelnik Państwa objął pełnię władzy wykonawczej  

i ustawodawczej. Już 16 listopada 1918 r. poinformował wszystkie państwa o powstaniu 

niepodległego państwa polskiego i przystąpił do walki o jego granice. Po uchwaleniu Małej 

Konstytucji 20 lutego 1919 r. rozpoczęto tworzenie wszystkich organów władzy państwowej.  

Pproces tworzenia na nowo granic Polski i odradzania się państwowości polskiej po 

1918 r. okazał się niezwykle skomplikowany. Rożne były w polskich środowiskach 

politycznych koncepcje dotyczące nowych granic Polski, o które walczono głównie w latach: 

1918 – 1922, a które były określone ostatecznie głównie traktatem wersalskim i traktatem 

ryskim. Sprawa Zaolzia pozostawała otwarta aż do końca dwudziestolecia międzywojennego. 

Polska pragnęła wcześniej, w sposób pokojowy zamknąć problem Zaolzia, zareagowała 

jednak dopiero wtedy, gdy Chamberlain i Hitler, a więc Anglia i Niemcy ustalili, że będą 

załatwiać „obchodzące ich sprawy w drodze konsultacji”, a w sposób pośredni była to zgoda 

Anglii na działania Hitlera w sprawie zajęcia całej Czechosłowacji, łącznie z polskim 

Zaolziem. Polska, a zwłaszcza minister spraw zagranicznych Józef Beck, obawiała się, że 

Polacy mieszkający na Zaolziu dostrzegą w rządzie polskim postawę bierną. Rząd nie mógł 

dopuścić, by Zaolzie z polską ludnością w liczbie około 200 tys. i obszarem 966 km2,  

z bogatym przemysłem, z najważniejszą w Europie stalownią trzyniecką „wpadło” w ręce 

Hitlera. W październiku oddziały polskie przekroczyły Olzę w regionie Cieszyna, potem 

zdobyły następne miasta i odzyskały utracone tereny. Całe społeczeństwo polskie witało 

wracające Zaolzie z ogromną radością578. Nie był obojętny na ten polski sukces Hitler, który 

miał wcześniej opracowany plan działań względem tych terytoriów. 

Od zakończenia pierwszej wojny światowej dwa sąsiadujące z Polską państwa: 

Niemcy i Rosja Radziecka, były wrogo ustosunkowane do sukcesów armii polskiej 

zdobywającej nowe terytoria dla kraju. Po ustaleniu nowych granic Polski niniejsze 

mocarstwa zamierzały je podważać, co budziło niepokój w środowiskach politycznych, 

elitach rządzących, a także wśród narodu polskiego i niestety przez cały okres 

dwudziestolecia międzywojennego paraliżowało spokój niezbędny w budowaniu nowej 

 

578 W. Pobóg – Malinowski, Najnowsza historia…, s. 850 – 857. 
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Polski, konsolidowaniu i jednoczeniu społeczeństwa. Traktat wersalski z 28 czerwca 1919 r., 

a głównie Liga Narodów, której Statut został przyjęty na konferencji w Wersalu dawały 

szansę na stabilizację, lecz Niemcy wykorzystywały zwłaszcza jeden z artykułów Ligi 

Narodów, art. 19 mówiący o możliwości ponownego badania traktatów, jeśli okaże się, że ich 

dalsze zobowiązania zagrozić mogą pokojowi. Była to oczywista przesłanka dla Niemców, 

którzy wzniecali panikę poprzez fałszywą propagandę, iż mają prawo do obaw, że Polska 

będzie bezustannie poszerzać swe granice i zajmować terytoria niemieckie. 

Zagrożone było więc bezpieczeństwo zewnętrzne kraju.  Miało to duży wpływ na 

proces stabilizacji w Polsce, co rozumiał i o czym przekonywał Józef Piłsudski, świadomy 

wrogiej postawy Rosji względem Polski i wzrastającej potęgi Niemiec, które nigdy nie 

zaakceptowały ustaleń wersalskich dotyczących swych granic wschodnich. Nie uspokoił 

Piłsudskiego nawet fakt zawarcia sowiecko-polskiego paktu o nieagresji w dniu 25 lipca 1932 

r. i niemiecko-polskiego paktu o nieagresji z dnia 26 stycznia 1934 r. Marszałek wyczuwał 

zagrożenie atakiem z obydwu stron, choć nie wiedział, kiedy to nastąpi i kto zaatakuje 

pierwszy. Sceptycznie postrzegał ocenę sytuacji militarnej przez niektóre potęgi, zwłaszcza 

Francję i Anglię, które, jak cytuje W. Pobóg – Malinowski cechowała naiwność, co Piłsudski 

nazywał „ślepotą mocarstw zachodnich na rzeczywistość”579. Piłsudski poprzez swą 

aktywność polityczną poznał zachowania polityczne strony wschodniej i zachodniej  

i ostrzegał polskie elity polityczne o niebezpieczeństwie i zagrożeniach jakie nadciągają z obu 

stron. I nie mylił się, o czym świat przekonał się już 23 sierpnia 1939 r., gdy Niemcy i Rosja 

zawarły pakt określany paktem Ribbentrop – Mołotow, zawierający między innymi tajemny 

program podziału Polski pomiędzy te dwa mocarstwa.  Inwazja niemiecka na Polskę w dniu 1 

września 1939 r. i sowiecka na Polskę 17 września 1939 r. na długie lata zmieniły bieg 

historii.  

Dokonując oceny okresu ograniczonego latami 1918 – 1939, aż trudno uwierzyć, że 

Polska odzyskała niepodległość i powróciła na mapy Europy z powiększoną powierzchnią, 

przekraczającą 388,6 tys. km2 i znaczną liczbą ludności, wstępnie sięgającą 27,2 mln i 

stopniowo wzrastającą, co plasowało ją na szóstej pozycji wśród państw europejskich. Była 

państwem multietnicznym, z licznymi mniejszościami narodowymi, głównie żydowską i 

ukraińską. Pragnęła pełnej stabilizacji i pokoju, by zjednoczyć kraj żyjący ponad 120 lat pod 

trzema zaborcami, wprowadzić ujednolicony system prawny na całym terytorium, przywrócić 

 

579 Ibidem, s. 857. 
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rangę językowi polskiemu, wprowadzić reformę walutową zastępując trzy różne waluty 

jedną, rozwinąć przemysł, udoskonalić system kształcenia likwidując tym samym 

analfabetyzm sięgający w początkach badanego okresu aż 80 % ludności w niektórych 

regionach kraju, zwłaszcza na obszarach byłego zaboru rosyjskiego. 

Bardzo dużo zadań było do zrealizowania po 1918 r. Podejmowano heroiczne próby 

stabilizacji, lecz w obliczu ogólnego chaosu, była to sprawa niezwykle trudna. Należało 

zacząć od wyłonienia władz, które mogłyby wprowadzić stabilizację, określić priorytety dla 

strategii działań, pokierować społeczeństwo na właściwą ścieżkę rozwoju, poprowadzić kraj 

drogą bezpieczną i dynamicznie niwelować zapóźnienia spowodowane polityką zaborczą 

mocarstw sąsiednich. Nie było spokoju na polskiej scenie politycznej. Powtarzające się 

kłótnie wśród posłów (o kwestie finansowe), ale także głównych polityków doprowadziły 

jednak do rozlewu krwi (zamach majowy 1926 r.)580. Na spokój z zewnątrz nie można było 

liczyć, co było głównym powodem obaw dla elit politycznych Polski, bowiem każde 

działanie stabilizujące w kraju bez parasola ochronnego mogło być sparaliżowane poprzez 

siły zewnętrzne. Zagrożone było bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, 

bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa przez cały okres dwudziestolecia 

międzywojennego, co niepokoiło władze i zmuszało do intensywnego poszukiwania środków 

finansowych na zbrojenie i zmianę priorytetów w planach rozwojowych kraju, zwłaszcza 

 w drugiej połowie dwudziestolecia międzywojennego.  

 Po odzyskaniu niepodległości nastąpiło jednak niezwykłe ożywienie i wzmożony 

zryw ku lepszej przyszłości. W programach stabilizacyjnych uwzględniono rozbudowę 

powiązań komunikacyjnych i gospodarczych, rozbudowę sieci kolejowej łączącej odległe 

regiony Polski, której znamienitym przykładem była magistrala węglowa łącząca Górny Śląsk 

z portem gdyńskim, co umożliwiło transport węgla w kierunku Bałtyku. Wielkim 

osiągnięciem była rozbudowa Centralnego Okręgu Przemysłowego w ramach czteroletniego 

planu inwestycyjnego obejmującego wschodnią część województwa kieleckiego i wschodnią 

część województwa krakowskiego, zachodnią część województwa lwowskiego i południową 

 

580Zapewne nie doszłoby do rozlewu krwi… Piłsudski żądał ustąpienia rządu Witosa, „gdyż nie chciał 

panowania rozwydrzonych partii i stronnictw nad Polską”. Premier Witos widząc przewagę Piłsudskiego 

(popierały go tłumy uliczne) podjął decyzję ustąpienia, o czym poinformował prezydenta Wojciechowskiego, 

który nie powiedział o tej decyzji marszałkowi, gdy wyszedł na spotkanie z nim na moście Poniatowskiego, nie 

chciał uspokoić Piłsudskiego. „ Rozmowa około godz. 5-tej po południu – trwała krótko. Piłsudski żądał 

ustąpienia Witosa i jego gabinetu. Prezydent odparł wyniośle: „Majestat Rzeczypospolitej  nie pozwala mi na 

jakiekolwiek pertraktacje z panem”. Prezydent Wojciechowski spowodował zasadniczy zwrot i wziął na swe 

sumienie krwawe jego skutki. Por. W. Pobóg –Malinowski, Najnowsza historia…, s. 661 – 665. 
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część województwa lubelskiego. Rozbudowano liczne zakłady, do których należała między 

innymi elektrownia wodna w Rożnowie, huta żelaza i stalownia w Stalowej Woli, fabryka 

broni w Radomiu i Starachowicach, zakłady produkcji silników samolotowych w Rzeszowie, 

zakłady budowy samolotów w Mielcu, zakłady samochodów ciężarowych w Lublinie, 

zakłady chemiczne w Dębicy produkujące ker do produkcji opon samochodowych. Do roku 

1939 wybudowano i uruchomiono na terenie COP-u ponad sto zakładów produkcyjnych,  

a w około 300 zakładach prowadzono bardzo zaawansowane prace budowlane581. 

Każde województwo podejmowało wysiłki na rzecz swego regionu, by zapewnić 

odpowiedni rozwój gospodarczy i społeczny swej małej Ojczyzny, zapewnić miejsca pracy 

mieszkańcom. Województwo kieleckie po oszacowaniu strat poniesionych wskutek działań 

wojennych spowodowanych pierwszą wojną światową582, zwłaszcza w prężnie 

funkcjonujących ośrodkach, do których należały: Zagłębie Dąbrowskie, Częstochowski 

Okręg Przemysłowy i Staropolskie Zagłębie Przemysłowe, reaktywowało funkcjonowanie 

zakładów pracy likwidując stopniowo wysoki poziom bezrobocia. Powstawały nowe zakłady, 

modernizowano dotychczasowe, uzyskując odpowiedni poziom rozwoju w ciągu kilku lat. 

Prężnie rozbudowywano zakłady przemysłu zbrojeniowego w: Kielcach, Starachowicach, 

Radomiu, Pionkach, Skarżysku, przemysłu metalurgicznego w: Starachowicach, Bzinie, 

Rejowie, Parszowie, przemysłu drzewnego w: Zagnańsku, Suchedniowie, Starachowicach, 

eksploatacji metali nieżelaznych w: Niewachlowie, Miedzianej Górze, Chęcinach, 

Białogonie, Czerwonej Górze, Miedziance, Karczówce. Znaczne sukcesy produkcyjne 

odnosiły takie zakłady jak: Fabryka Maszyn Młynarskich w Wąchocku, Fabryka Bryczek  

i Karoserii w Szydłowcu, Zakłady Żelazne i Papiernicze w Bodzechowie, Zakłady 

Mechaniczne w Opocznie, Fabryka „Kamienna” w Skarżysku, Odlewnia Metali Żeliwa  

i Warsztatów Mechanicznych w Wierzbniku, liczne zakłady przemysłu garbarskiego. Jak 

ocenia E. Majcher – Ociesa, województwo kieleckie pod względem uprzemysłowienia 

zajmowało trzecią pozycję w kraju po województwie śląskim i łódzkim. Na trzeciej pozycji 

 

581 Zob. Tradycje, stan i perspektywy polskiego przemysłu zbrojeniowego (ze szczególnym uwzględnieniem 

dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego, pod red. P. Soroki, Kielce 2011. 
582 Straty dotyczyły nie tylko zabudowań w posesjach prywatnych, lecz szerokiego zakresu zniszczeń, w tym 

części zakładów pracy. Dla przykładu można podać sytuację w Częstochowskich Zakładach Przemysłu 

Włókienniczego, w których przed wojną pracowało 2356 osób, a po wojnie 360. Zmalała znacznie liczba 

zakładów tkackich, których przed wojną było 410, a w roku 1919 – tylko 60. Por. E. Majcher-Ociesa, 

Aktywność gospodarcza…, s. 57. 
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po łódzkim i warszawskim plasowało się także pod względem ilości zakładów handlowych, 

których w roku 1933 było 34 288, a w łódzkim 41 405 i warszawskim – 34 473 zakładów583. 

Duże znaczenie dla regionu miały prężnie funkcjonujące zakłady przemysłu 

mineralnego i budowlanego jak „Kadzielnia”, Jaworznia”, „Wietrznia”, „Zagórze”, 

„Nowiny”, w których wytwarzano między innymi wapno palone najwyższej jakości. Firma 

Przemysł Marmurowy i Granitowy „Marmury Kieleckie” oraz zakłady w Szewcach, 

Morawicy, na Barwinku, w Ołowiance, Zwelejowej produkowały posadzki, nagrobki, ołtarze, 

parapety, schody, chrzcielnice, abażury. Kieleckie zakłady wykonały wyposażenie krypty 

Henryka Sienkiewicza w archikatedrze warszawskiej, schody w Banku Gospodarstwa 

Krajowego, dekoracje gmachu Pocztowej Kasy Oszczędnościowej w Warszawie i Krakowie, 

liczne domy prywatne i wille, gmachy publiczne, schody w hotelu „Bristol” w Zakopanem,  

a nawet pawilon polski i jego dekorację na międzynarodowej wystawie sztuki  

w Paryżu584. 

 Jednocześnie przeprowadzono daleko idące reformy w systemie oświaty i edukacji. 

Przystąpiono do rozbudowy szkół, uczelni, bibliotek, wydawnictw, do likwidacji 

analfabetyzmu, sięgającego 80 % społeczeństwa w niektórych środowiskach w czasach 

zaborów. Troską objęto twórczość literacką, malarską, muzyczną, artystyczną. Zapewne 

inaczej przedstawiałaby się sytuacja gospodarcza i społeczna Polski, i przeciętnego 

obywatela, gdyby nie groźba II wojny światowej, która hamowała cenne inicjatywy 

rozwojowe dla młodego państwa polskiego i zmieniała losy Polaków. 

Mimo licznych trudności proces stabilizacyjny w II Rzeczypospolitej postępował. Po 

uchwaleniu Małej Konstytucji dokonano podziału administracyjnego kraju, utworzono 

konstytucyjne organy władzy państwowej na szczeblu centralnym i lokalnym. Gabinet 

rządowy tworzyli premier i 14 ministrów: spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, skarbu, 

sprawiedliwości, przemysłu i handlu, wyznań religijnych i oświecenia publicznego, rolnictwa 

i dóbr państwowych, spraw wojskowych, aprowizacji, kultury i sztuki, kolei żelaznych, 

zdrowia publicznego, robót publicznych, poczt i telegrafów. Ministrowie dysponowali 

aparatem pomocniczym, którym było ministerstwo. Konstytucja marcowa pełnię władzy 

powierzyła w ręce narodu, który sprawował ją nie bezpośrednio, lecz za pośrednictwem 

wyłonionych organów. Prawo stanowienia ustaw powierzono obu izbom. Najwyższą władzę 

 

583 E. Majcher-Ociesa, Aktywność gospodarcza…, s. 107. 
584 J. Główka, Przemysł w latach…, s. 460. 
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wykonawczą miał sprawować prezydent wraz z ministrami, choć rzeczywistą władzę 

wykonawczą sprawował rząd. Konstytucja kwietniowa zapewniła wzmocnienie władzy 

wykonawczej kosztem legislatywy585.  

Kluczową rolę w kwestii bezpieczeństwa państwa i obywatela i normalizacji życia 

społecznego w II Rzeczypospolitej odegrało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Art.24 

dekretu z 3 stycznia 1918 r. o brzmieniu „do kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych 

należy policja wszelkiego rodzaju”586     (a zwłaszcza: policja sanitarna, weterynaryjna, 

polowa, leśna, komunikacyjna, miar i wag, targowa ), oznaczał, że ten resort był 

odpowiedzialny za zapobieganie i zwalczanie wszelkich zakłóceń spokoju i porządku 

publicznego. Poza policją porządkową, polityczną, bezpieczeństwa, administracyjną,  

i miejscową, zajmował się także tzw. „policją dobrobytu”, czyli aktywnego wspierania 

rozwoju społeczeństwa. Resort spraw wewnętrznych, oprócz spraw porządkowych zajmował 

się także przestępczością kryminalną i polityczną. Był odpowiedzialny za spokój publiczny 

 i bezpieczeństwo w całym państwie.  

Nad bezpieczeństwem obywateli czuwały służby policyjne. Stworzenie jednolitej 

ogólnopaństwowej służby policyjnej we wczesnym okresie dwudziestolecia 

międzywojennego uzależnione było od układu sił politycznych i od stanu organizacyjnego 

instytucji porządkowych wcześniej działających na danym terenie. W latach 1917 – 1918 

istotną rolę odgrywały organizacje porządkowe pochodzenia partyjnego i samorządowego, 

taką rolę odgrywała Milicja Ludowa PPS, która w listopadzie 1918 r. przeżywała dynamiczny 

rozwój. Jej oddziały stworzono wówczas w radomskim, na Kielecczyźnie, Lubelszczyźnie  

i Zagłębiu Dąbrowskim. W Warszawie utworzono Komendę Główną i Sztab Główny Milicji 

Ludowej PPS. Wszystkie jednostki terenowe dostosowano do partyjnej struktury. Stworzono 

komendy okręgowe, obwodowe i miejscowe. W grupie kierowniczej znaleźli się 

przedstawiciele z Wydziału Pogotowia Bojowego i Polskiej Organizacji Wojskowej, 

natomiast szeregowymi byli najczęściej robotnicy, chłopi bezrolni, członkowie PPS. Milicja 

Ludowa podporządkowana była rządowi J. Moraczewskiego i wykonywała zadania z zakresu 

ochrony porządku publicznego. Utworzono wówczas referat Sztabu Komendy Głównej 

Milicji Ludowej PPS, który skierowano do ministra spraw wewnętrznych z prośbą  

o utworzenie przez MSW Państwowej Milicji Ludowej na kadrach formacji PPS. Ta decyzja 

 

585 A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa…, s. 159 – 165. 
586 Ibidem, s. 174. 
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spotkała się z przychylnością Tymczasowego Naczelnika Państwa, który 5 grudnia 1918 r. 

podpisał dekret o upaństwowieniu Milicji Ludowej PPS. Art.1 niniejszego dekretu wytyczał 

priorytet o treści: „Milicja Ludowa ma być organizacją o charakterze wojskowym, zależną od 

MSW, powołaną dla ochrony i zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa ludności miast i wsi 

oraz walki z wszelkimi przejawami bezwładu społecznego”. Jednocześnie rozwiązano 

wszystkie samorzutnie utworzone służby porządkowe na terenie Królestwa Polskiego. 

Władzę nadrzędną posiadał komendant główny i jego organ pomocniczy Komenda Główna 

Milicji Ludowej.  

 Rozważania teoretyczne i empiryczne zawarte w niniejszej pracy badawczej 

potwierdzają, że państwo polskie czyniło wysiłki by zapewnić obywatelom bezpieczeństwo.  

Prowadzona przez państwo polityka bezpieczeństwa wewnętrznego ukierunkowana była na 

kwestie dotyczące życia, zdrowia obywateli, ochronę ich mienia i bezpieczeństwa 

publicznego. Te cele próbowano osiągnąć poprzez tworzenie spójnych przepisów prawnych, 

kształtowanie odpowiednich postaw, doskonalenie działalności instytucji państwowych. 

Polityka ukierunkowana była na tworzenie bezpiecznych warunków egzystencji i rozwoju, 

podejmowano działania skoncentrowane na stabilizacji i harmonizacji wewnętrznych 

procesów i mechanizmów, ukierunkowanych na sprawne funkcjonowanie państwa i jego 

obywateli. Jednakże mimo heroicznych wysiłków, zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli 

były wszechobecne, i w mniejszym lub większym stopniu determinowały zachowania 

ludzkie. Ponadto należy wyakcentować, że zachwiana równowaga w zakresie stanu 

bezpieczeństwa jednego rodzaju (ekonomicznego) skutkowała zachwianiem bezpieczeństwa 

innego rodzaju (zdrowia), i trudno znaleźć przykład by zaprzeczyć tej definicji. Brak 

bezpieczeństwa ekonomicznego, będącego wynikiem ogólnego zubożenia państwa polskiego 

wskutek długoletniej polityki eksploatacyjnej państw zaborczych i braku funduszy na 

rozbudowę szkół i kształcenie nauczycieli, w zbyt wolnym tempie likwidowało analfabetyzm 

wśród społeczeństwa polskiego, które nie w pełni zdolne było zrozumieć zachodzące w 

świecie zmiany z braku możliwości korzystania w pełni z doniesień prasowych. Na tym polu 

były wielkie zaniedbania. Na wsi polskiej po 1918 roku znaczna ilość mieszkańców była 

analfabetami, wieś poleska, jak dowodził cytowany powyżej W. Roszkowski miała nawet 78 

% analfabetów. Brak szkół skłaniał, by dzieci uczyły się w wynajętych pomieszczeniach, 

które, jak pisał jeden z cytowanych powyżej działaczy oświatowych były małe, bez podłóg, 

pieców, duszne, ciasne, wilgotne, ciemne. Gdy dzieci pisały klękały na ziemi, zeszyty 

trzymając na ławkach, na których siedziały, pomocy szkolnych zupełnie brakowało, nawet 
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tablicy nie było. Ponadto z powodu braku pieniędzy na ubranie, buty i wyżywienie znaczna 

część rodzin nie wysyłała dzieci do szkoły. 

Na niski poziom wiedzy społeczeństwa narzekali w sprawozdaniach sytuacyjnych 

przedstawiciele władz. Komisarz kielecki w lutym 1919 r. potwierdził ten stan pisząc między 

innymi: ludność powiatu kieleckiego składa się w ogromnej większości 

 z zupełnie jeszcze nieuświadomionego ludu wiejskiego, niezamożnego, bo nadzielonego glebą 

nieurodzajną, mało wykształconego, bo przy stosunkowym braku w powiecie sił 

inteligentnych. Do niedawna mało kto się jego oświatą chciał i mógł zajmować. Na tym 

ludzie, z tym większą siłą deprawującą odbiły się stuletnie rządy zaborcy wschodniego 

 i kilkuletnie zachodniego587.   

Po odzyskaniu niepodległości sprawy kształcenia i edukacji znalazły się wśród celów 

priorytetowych. Dekretem z 7 lutego 1919 r., o obowiązku szkolnym, zobligowano 

społeczeństwo do odpowiedzialności względem młodego pokolenia. Wówczas opracowano 

program powszechnej bezpłatnej szkoły dla dzieci od 7 do 14 roku życia. O ile w roku 1921 

odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym w Polsce wynosił 69 %, to w roku 1925 

wzrósł do 80 %, a w 1929 r. wzrósł do 96,4 %. Podobnie było w województwie kieleckim, 

wzrastał w szybkim tempie wskaźnik uczęszczania do szkoły. W roku 1918/1919 do szkoły 

uczęszczało 45,5 % dzieci w wieku 7 – 13 lat, natomiast w roku 1925/1926 odsetek 

uczęszczania do szkoły w województwie kieleckim wyniósł 85 %. Postulat kształcenia 

dominował w programach wszystkich partii politycznych. W tym zakresie była powszechna 

zgodność, dlatego w zakresie szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego dokonano 

znacznego postępu, przywracano do szkół i placówek oświatowych język polski w miejsce 

rosyjskiego i niemieckiego, zakładano uczelnie wyższe, choć brak funduszy nie pozwalał na 

szybkie wyrównywanie zapóźnień spowodowanych długoletnią polityką państw zaborczych.  

Dostrzeżono także liczne problemy zdrowotne. Państwa zaborcze nie czuwały nad 

rozwojem instytucji leczniczych, a likwidacja takich opóźnień nie następowała szybko. Brak 

funduszy na budowę sanitariatów, zakładów leczniczych, szpitali, przychodni lokalnych oraz 

na kształcenie i zatrudnienie wystarczającej liczby lekarzy i pielęgniarek był przyczyną 

szerzenia się licznych chorób, do których należał między innymi dur brzuszny, dziesiątkujący 

stan liczebny mieszkańców wsi i miasteczek województwa kieleckiego i całego kraju. 

 

587 APK, SPK I, sygn. 3517, s. 1. 
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 W przedstawionym powyżej sprawozdaniu starosty powiatu kieleckiego za luty 1919 r. 

czytamy Stan sanitarny powiatu jest opłakany. Ludność ciemna, higieny i czystości nie uznaje 

(…), ludzie starsi nieraz po kilka i kilkanaście lat się nie myją, prócz opłukania twarzy, rąk  

i nóg. Dlatego choroby zakaźne mają tu grunt podatny, w chwili obecnej zdarzają się wypadki 

tyfusu brzusznego, a nawet i plamistego, a także wypadki szkarlatyny, ospy i hiszpanki. Zła 

sytuacja mieszkaniowa w większości rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, gdzie na jedną izbę 

mieszkalną przypadały cztery i więcej osób, brak pieniędzy na wyżywienie i lekarstwa, 

sprzyjały szerzeniu się epidemii, trudnej do opanowania. 

Wielkim problemem było bezrobocie wśród dorosłych i młodzieży sięgające  

w niektórych powiatach 80 %. Ten stan zagrażał egzystencji ludzkiej, głód zmuszał do 

rywalizacji o miejsce zatrudnienia dorosłych i dzieci. Niestety znaczna część społeczeństwa 

na próżno szukała pracy, ten problem dotyczył całego województwa, o czym pisali w swych 

sprawozdaniach sytuacyjnych starostowie. Wydaje się celowym przypomnienie fragmentu 

tekstu Sprawozdania sytuacyjnego za okres od 15 do 31 stycznia 1926 roku, starosty 

iłżeckiego, który w dniu 1 lutego 1926 r. do wojewody kieleckiego napisał: W wykonaniu 

reskryptu (…) w sprawie gospodarczej donoszę: W fabryce broni i amunicji 

 w Starachowicach przyjęto w czasie od 15 stycznia 4 fachowych i 2 placowych robotników, 

zaś zwolniono 97 fachowych i 34 placowych (…). W przedsiębiorstwach robót budowlanych 

w Starachowickich zakładach zredukowano 21 robotników, a pozostawiono przy pracy 26.  

W tartaku Starachowickim Bugaj pracuje 304 robotników. W Wierzbniku fabryka fornierów 

Lichtensztajna została unieruchomiona. Zredukowano 10 robotników, a pozostawiono przy 

pracy 6. Uruchomiony został tartak Kielmansowa, gdzie znalazło zatrudnienie 33 robotników. 

Inne zakłady w Wierzbniku są nieczynne588. Podobna była treść tekstu starosty koneckiego, 

który w swym sprawozdaniu dwutygodniowym za ten sam okres, o sytuacji przemysłowej do 

wojewody kieleckiego pisał między innymi: W powiecie koneckim zatrudnionych jest ogółem 

2 905 robotników, a bezrobotnych jest 5 979 robotników (wykwalifikowanych)… Liczne 

zakłady są nieczynne z powodu braku gotówki i z chwilą otrzymania zamówień płatnych  

z góry gotówką, a nie wekslami, zostaną uruchomione589. 

 

588 Sprawozdanie z sytuacji gospodarczej za okres od 15 do 31 stycznia 1926 r. Starostwo Iłżeckie,  Wierzbnik, 

dnia 1 lutego 1926 r. 
589 Sprawozdanie o sytuacji przemysłowej za okres od 15 do 31 stycznia 1926 r., Starostwo Koneckie L.11)45)P., 

Końskie, dnia 30 stycznia 1926 r. 
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 Brak pracy skazywał rodziny wielodzietne na głód i ubóstwo, głód będący przyczyną 

chorób i ubóstwo stanowiące brak możliwości kształcenia i pełnego uczestnictwa w życiu 

społecznym i kulturowym, przyczyną marginalizacji. Brak bezpieczeństwa ekonomicznego 

skutkował brakiem bezpieczeństwa medycznego i socjalno-kulturowego. Ponadto brak zajęć 

dla młodzieży umożliwiał tworzenie organizacji przestępczych, które stanowiły zagrożenie 

 w życiu publicznym obywateli. 

Choć państwo organizowało różne formy pomocy dla ubogich, nie była ona 

wystarczająca. Bezrobotni w różny sposób starali się zdobyć środki na utrzymanie, jeśli nie, 

zasilali grono żebraków. W okresie kryzysu gospodarczego zwłaszcza w rejonie Zagłębia 

Dąbrowskiego jedną z form pracy było zbieractwo węgla na hałdach lub kradzież 

 z naładowanych wagonów. Wśród doniesień prasowych pojawiła się również notatka 

informująca, że „6 sierpnia 1932 r. do pociągu weszło 40 węglarzy, którzy wyrzucili węgiel. 

Gdy pociąg zatrzymał się podbiegło około 300 osób, które skradły węgiel”590. Inną formą 

była eksploatacja potajemna w „biedaszybach”, choć tu zdarzały się często wypadki.  

W latach: 1929 – 1939 liczba wypadków śmiertelnych w wyniku dzikiego kopalnictwa 

wyniosła 147591. Najczęstszą formą poszukiwania środków było zarabianie przy wykopie 

ziemniaków, zbieraniu chrustu w lesie i jego sprzedaż na bazarze, zbieraniu owoców leśnych, 

jagód, grzybów, malin, borówek. Zwłaszcza w latach kryzysu ekonomicznego uaktywniane 

były te formy pracy. Nie zapobiegły jednak narastającej fali bezdomnych, która stanowiła 

istotny problem dla władz podczas całego okresu dwudziestolecia międzywojennego. 

 W samym Radomiu w roku 1919 aż 800 rodzin, a więc 4000 osób było bez dachu nad 

głową592.   

 Podobnie było w całym kraju. Jeśli nawet był ów przysłowiowy „dach nad głową” to 

badania wykazują, że w województwie kieleckim i w innych województwach centralnych  

w 1933 r. aż 86 % mieszkań nie miało wody bieżącej, 87 % nie miało zlewu, 98 % nie 

posiadało ubikacji. Mieszkania były małe i słabo wyposażone. Na jedno łóżko przypadało 

2,35 osób. Liczba rodzin, gdzie na jedno łóżko przypadała jedna osoba wynosiła tylko 3,2 

%593. Trudna sytuacja mieszkaniowa dotyczyła nie tylko mieszkańców wsi i małych 

 

590 „Ekspres Zagłębia” Nr 216, z dnia 7 lipca 1932 roku, cyt. za M. B. Markowski, Robotnicy przemysłowi…, s. 

287. 
591 J. Ziemba, Biedaszyby Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, Katowice 1967, s. 24, cyt. za M.B. 

Markowski, Robotnicy przemysłowi…, s. 287. 
592 M.B. Markowski, Robotnicy przemysłowi…, s. 305. 
593 Ibidem, s. 308 – 310. 
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miasteczek, ale także dużych miast. Jak motywuje badający problemy społeczności miejskiej 

Kielc, Leszek Dziedzic, zamożniejsi mieszkańcy, mieszczanie i inteligencja oraz Żydzi 

mieszkali w centrum miasta i w nowopowstających osiedlach urzędniczych, jak Kolonia – 

Ogród, lub przy ulicy Urzędniczej i Zagórskiej. Zamieszkiwali w wygodnych, niekiedy nawet 

sześciopokojowych mieszkaniach lub willach. Mieszkania więcej niż trzyizbowe stanowiły  

w roku 1921 tylko 11 % lokali. Pozostałe mieszkania były mało wygodne. W roku 1921 

prawie połowę, z 8184 mieszkań stanowiły mieszkania jednoizbowe, w których żyły rodziny 

7-11 osobowe. „Najmniej zarabiający zamieszkiwali peryferyjne dzielnice, nazywane 

slumsami, jak np. Pakosz czy Herby. Tam ulice były pozbawione twardej nawierzchni, 

chodników i kanalizacji. Drewniane domy, w większości dwuizbowe, określane były przez 

chałupników jako nędzne, ciemne, wilgotne, duszne (…) podobne więcej do nor, niż do 

siedzib ludzkich”594. Dla bezdomnych i bezrobotnych budowano baraki, choć te były 

pozbawione wody i kanalizacji. Takie baraki powstały m.in. przy ul. Zagnańskiej na 

propozycję prezydenta Stafana Artwińskiego (zgłoszoną na posiedzeniu rady miejskiej 21 

listopada 1934 r.).  Jeszcze do 1928 r. tylko 25 % ulic było wybrukowanych. Brak było 

kanalizacji i publicznych ubikacji, a główną podstawą transportu były dorożki konne.  

Jednakże po 1918 roku stosunkowo dynamicznie miasto Kielce zmieniało swój 

wizerunek i obszar595. Datą przełomową dla władz gmin był dekret o samorządzie miejskim  

z lutego 1919 r. przyznający władzom gmin samodzielność i możliwość kształtowania 

rozwoju na podległym sobie terenie, niedostępną wcześniej na terenie zaboru rosyjskiego596. 

Przed samorządem stały liczne zadania związane nie tylko z usuwaniem zniszczeń 

wojennych, lecz także z rozbudową infrastruktury drogowej, budową licznych szkół, budową 

nowych i utrzymaniem dotychczasowych szpitali. Poprzez zwiększenie podatków i opłat za 

usługi wzmocniono budżet lokalny. Wciąż brakowało środków finansowych, co zmuszało 

władze do podejmowania radykalnych i trudnych decyzji. Na wniosek prezydenta miasta 

zaciągnięto pożyczkę, w celu realizacji najpilniejszych inwestycji. Już w roku 1925 

wybudowano dworzec autobusowy przy ul. Czystej, 11 ulic ozdobiono zieleńcami 

 

594 L. Dziedzic, Społeczność miasta i życie codzienne, w: Kielce przez stulecia, pod red. J. L. Adamczyka i in., 

Kielce 2014, s. 388. 
595 W pierwszej połowie lat dwudziestych złożono władzom państwowym projekt rozszerzenia granic miasta. 

Odpowiedź była pozytywna. W roku 1928 wcielono folwark Szydłówek, a w 1930 włączono resztę Szydłówka, 

oraz przyległe miejscowości: Czarnów Podklasztorny, Karczówkę, Domaszowice Poduchowne i Domaszowice 

Poseminaryjskie, dwa folwarki Czarnów i Pakosz, kolonie Cegielnia i Kawetczyzna, pola Sieje i Bocianek, a 

także okolice stacji Herby. Por. P. Wolańczyk, Prezydenci Kielc 1919-1950, Kielce 2018, s. 43. 
596 Ibidem, s. 5. 
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 z kwietnikami. Przywrócono właściwy wygląd Pałacowi Biskupów Krakowskich, 

upiększono aleje spacerową w kierunku Karczówki.  W roku 1926 doszła do skutku 

największa w dwudziestoleciu międzywojennym inwestycja - budowa wodociągów 

 i kanalizacji, co zmniejszyło o połowę liczbę zachorowań na choroby zakaźne, ale nie objęła 

wszystkich dzielnic i budynków597. Zadbano o czystość klatek schodowych i ulic, wystawiano 

na ulicach kosze na śmieci, wprowadzono system kar za nieczystości pozostawiane 

 w obejściach domostw mieszkalnych. Założono Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 

wywożące nieczystości z terenu miasta.  Uruchomiono nowe ujęcia wody, budując sieć 

studni, a także w 1934 r. osiem zdrojów automatycznych i oczyszczalnię ścieków. W roku 

1936 dokonano regulacji rzeki Silnicy598. 

Dla władz krajowych i regionalnych istotne było zachowanie porządku  

i bezpieczeństwa publicznego w kraju. Bezpieczeństwo publiczne obywateli, za które 

odpowiedzialna była Policja Państwowa było zagrożone w różny sposób, o czym świadczą 

dane statystyczne gromadzone wówczas w całym kraju w Komendach Powiatowych Policji 

Państwowej, Komisariatach Policji Państwowej, Wydziałach Śledczych, ale także  

w starostwach powiatowych i urzędach wojewódzkich.  Te dokumenty zawierające dane 

statystyczne, dostępne są obecnie w archiwach państwowych i stanowią podstawę do badań.  

Z badań przedstawionych powyżej wynika, że ¾ całej przestępczości w kraju 

stanowiły kradzieże, a w województwie kieleckim w czasach II Rzeczypospolitej były na 

„porządku dziennym”. Z liczbą 42 892 przestępstw tego typu (1936 r.) województwo 

kieleckie plasowało się na trzeciej pozycji w kraju, po lwowskim, gdzie liczba kradzieży 

sięgała 51 799 i krakowskim z liczbą kradzieży 43 558. W innych województwach te dane 

statystyczne tylko w niewielkim stopniu były bardziej korzystne. Kradzieży dokonywano na 

ulicy, w sklepach, na bazarach, jarmarkach, targach. Nigdzie nie można było czuć się 

bezpiecznie. Wszędzie bezpieczeństwo obywateli było zagrożone. 

Do groźnych przestępstw należały włamania, w których województwo kieleckie było 

na czwartej pozycji w Polsce, po lwowskim, krakowskim i łódzkim. Dane  

z 1936 roku wskazują, że liczba włamań w kieleckim wynosiła 6 332, we lwowskim – 13 863, 

w krakowskim – 9 850, w łódzkim – 6 910. Tylko połowę przestępstw tego rodzaju udało się 

wykryć i zatrzymać ich sprawców. 

 

597 L. Dziedzic, Społeczność miasta…, s. 389. 
598 Ibidem, s. 388 – 390. 
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Województwo kieleckie zajmowało także czołową pozycję w kategorii przestępstw 

określanych jako ciężkie uszkodzenie ciała, w roku 1936 było nawet na pierwszym miejscu. 

Również na pierwszym miejscu było w roku 1938, ilość przestępstw tego rodzaju  

w kieleckim wynosiła wówczas 2 096, na drugiej pozycji było lwowskie z liczbą przestępstw 

równą 1 758, a na trzeciej – krakowskie, z liczbą przestępstw – 1 608. Tego typu przestępstwa 

miały miejsce w całym kraju, mimo wytężonej pracy służb policyjnych. Do tego rodzaju 

przestępstw dochodziło w czasie bójek i rozbojów, głównie na tle rabunkowym. Sprawcy 

przy pomocy ostrych narzędzi obezwładniali ofiarę dokonując łupu. Bójki 

 z uszkodzeniem ciała miały miejsce także na uroczystościach rodzinnych, zabawach, 

potańcówkach, weselach. Wówczas motywem zbrodni najczęściej nie były łupy, lecz względy 

emocjonalne typu zazdrość, chęć zaistnienia, a zwłaszcza konflikty polityczne. 

Liczba przestępstw w poszczególnych województwach w okresie międzywojennym 

była zróżnicowana. W ogólnym ujęciu korzystniej na tym tle wypadały województwa 

zachodnie, natomiast znacznie gorzej przedstawiała się sytuacja na krańcach wschodnich, 

gdzie poziom ubóstwa był znacznie większy. Dla przykładu można przedstawić dane 

liczbowe dwu województw zachodnich i dwu wschodnich. W roku 1936 popełniono  

w kraju 478 070 przestępstw przeciwko mieniu. W pomorskim – 24 862, co stanowiło 5,2 %, 

a w poznańskim 36 771, a więc 7,6 %. Natomiast w województwach południowo – 

wschodnich, w krakowskim – 43 558, co stanowiło 9,1 %, a we lwowskim 51 789, czyli 

10,8%. 

Niestety, nie uplasowało się na pozycji korzystnej województwo kieleckie 

 w kategorii przestępstw określanych jako „morderstwo i dzieciobójstwo”. W roku 1938 ze 

wskaźnikiem 184 znajdowało się na drugiej, niechlubnej pozycji. Gorszy wynik miało tylko 

województwo lwowskie ze wskaźnikiem 251. Nie najkorzystniej wypadało w przeliczeniu na 

1 mieszkańca w innych kategoriach przestępstw. Przykładowo w roku 1938 w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca przypadało aż 129 kradzieży, co plasowało województwo na czwartej 

pozycji. Większa ilość kradzieży na jednego mieszkańca przypadała tylko w pomorskim 

(280), krakowskim (150,7), oraz lwowskim (132,4). 

Jak podkreślono powyżej większość przestępstw powodowana była ubóstwem, biedą, 

brakiem środków materialnych na utrzymanie rodziny. W opinii licznych badaczy nie 

dotyczyło to tylko ziemi kieleckiej, lecz całego kraju. Nieznaczny był odsetek wśród ogółu 

Polaków, którzy mieli zapewniony dobrobyt w okresie dwudziestolecia międzywojennego, 



305 

 

brak było szczegółowych danych w tym zakresie. Niedostatek, oprócz Polaków, odczuwali 

także mieszkańcy innych narodowości mieszkający w Polsce, Żydzi, Ukraińcy i inni. Brak 

jest szczegółowych danych liczbowych dotyczących tej kwestii, a jeśli nawet liczni badacze je 

ujawniają nie ma zgodności, nie tylko co do precyzyjnej liczby mieszkańców poszczególnych 

nacji żyjących na progu ubóstwa ani tym bardziej dotyczących poziomu ich życia. Nie ma 

także zgodności definicyjnej dotyczącej pojęć progu ubóstwa tamtego okresu lub progu 

wykluczenia społecznego, które należało rozpatrywać w innym wymiarze potencjału 

ekonomicznego kraju. Bezrobocie w całym kraju w czasie całego okresu dwudziestolecia 

międzywojennego było bardzo wysokie. Dotyczyło zarówno mężczyzn jak kobiet.  

W województwie kieleckim było główną przyczyną ubóstwa i dotyczyło każdego przedziału 

wiekowego kobiet i mężczyzn. Według badań M. B. Markowskiego w 1931 r. bezrobotnych 

było 66 335, w tym 56 735 mężczyzn i 9 600 kobiet. Najwięcej bezrobotnych mężczyzn: 14 

585 było w przedziale wiekowym: 25 – 31 lat i w wieku: 32 – 41 lat (10 991). Podobnie 

wśród kobiet, najwięcej bezrobotnych kobiet było w wieku 25 - 31 lat, liczba ta  

sięgała – 1960, i w wieku 32 – 41 lat – z liczbą – 1776 kobiet599.   

Podejmując próbę oceny bezpieczeństwa wewnętrznego w II Rzeczypospolitej 

 z perspektywy stu lat, można spojrzeć na problem przez pryzmat koncepcji human security, a 

więc pryzmat szkoły kopenhaskiej, a także Agendy przedstawionej w Raporcie UNDP 

 z 1994 r., która do pięciu wymiarów bezpieczeństwa Buzana (militarne, polityczne, 

ekonomiczne, społeczne i ekologiczne) dodaje bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowotne 

 i osobiste. Niniejsze determinanty uwzględnione są obecnie w głównych celach polskiej 

polityki bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym także, cytowanej kilkakrotnie powyżej, Białej 

Księdze Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, z 2013 r., w której 

bezpieczeństwo współczesne rozumiane jest w sposób kompleksowy, nie tylko militarny, lecz 

także pozamilitarny. Bezpieczeństwo wewnętrzne dotyczy polityki wewnętrznej kraju, 

związane jest z kwestiami dotyczącymi zdrowia obywateli, ich mienia i bezpieczeństwa 

publicznego. Ten cel osiąga się poprzez tworzenie spójnych przepisów prawnych, 

kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, doskonalenie działalności wszystkich 

podmiotów państwowych i społecznych, których zadania dotyczą obywateli. Prowadzony jest 

także szczegółowy monitoring przestępczości600. Klasyczne definicje wskazują na państwo 

jako podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo wewnętrzne, które można utożsamiać ze 

 

599 M.B. Markowski, Robotnicy przemysłowi…, s. 262. 
600 Biała Księga BNRP…, s. 172. 
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stabilnym i harmonijnym funkcjonowaniem struktur państwa, w tym struktur władzy  

i procedury decyzyjne dotyczące relacji między władzą a obywatelami601. W koncepcji 

human security, to właśnie człowiek jest głównym podmiotem, którego dotyczy 

bezpieczeństwo wewnętrzne. Wynika stąd, że „celem państwa ma być zagwarantowanie 

spokojnego i możliwie bezpiecznego życia ludziom przez zaspokajanie ich codziennych 

potrzeb, np. dostępu do żywności, wody pitnej, edukacji, opieki zdrowotnej, czy oferowanie 

możliwości znalezienia godnej pracy w kraju wolnym od wyniszczających wojen lub 

konfliktów”602. 

Podsumowując należy podkreślić, że udało się uzyskać odpowiedzi na pytania 

przedstawione we wstępie, potwierdziły się także hipotezy przedstawione we wstępnej części 

niniejszej dysertacji, dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego. Odpowiadając na pierwsze 

pytanie o brzmieniu „Z jakimi problemami przyszło się zmierzyć mieszkańcom województwa 

kieleckiego II Rzeczypospolitej”  i odpowiadając na nie wynikami badań archiwalnych  

i uzyskanych w drodze kwerendy publikacji naukowych (między innymi M. B. 

Markowskiego, Z. Landau, J. Tomaszewskiego, J. Szczepańskiego), mieszkańcom ziemi 

kieleckiej przyszło zmierzyć się z licznymi problemami, do których należały: brak gwarancji 

spokojnego i bezpiecznego życia (przeludnienie, żebractwo, migracje), wysoki wskaźnik 

bezdomności, ubóstwo, alkoholizm, brak pełnego dostępu do żywności i wody pitnej, brak 

sanitariatów, brak pełnej opieki zdrowotnej, brak pracy, wysoki poziom bezrobocia, 

zagrożenia wojenne ze strony dwu wrogich sąsiadów. 

  Czy wszyscy obywatele mieli zapewnione bezpieczeństwo i czy państwo polskie II 

Rzeczypospolitej było w stanie zapewnić swym obywatelom bezpieczeństwo, a więc taki 

stan, który dawał poczucie pewności i gwarancję jej zachowania oraz szansę na doskonalenie? 

Czy stan, w którym żyli mieszkańcy nie wzbudzał ryzyka utraty czegoś, co człowiek 

szczególnie ceni, np. utraty mienia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych, czy 

polityka wewnętrzna kraju związana była z kwestiami zdrowia, życia i bezpieczeństwa 

obywateli? Te kwestie związane są z drugim pytaniem „Na ile mechanizmy zapewnienia 

bezpieczeństwa obywatelom badanego obszaru wpłynęły na późniejszy jego rozwój 

społeczno-polityczny?” Za bezpieczeństwo obywateli II Rzeczypospolitej odpowiedzialne 

 

601 S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w dobie członkostwa w NATO, w: Międzynarodowe i 

wewnętrzne aspekty członkostwa w NATO, pod red. W. Fehlera, J. Tymanowskiego, Toruń 2000, s. 70, cyt. za K. 

P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 77  
602 Ibidem. 
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było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, wojewoda, starosta, służby policyjne. Kluczowym 

dokumentem była Konstytucja marcowa zawierająca liczne regulacje dotyczące ochrony 

mienia, a także swobód obywatelskich. Zwłaszcza Policja Państwowa i władze samorządowe 

poszczególnych szczebli czyniły heroiczne wysiłki, by obywatele przestrzegali zasad 

konstytucyjnych, by można było zabezpieczyć bezpieczeństwo obywatelom, a przez to 

utrzymać odpowiedni poziom rozwoju województwa. Jeśli chodzi o skalę przestępczości 

można stwierdzić, że ilość i jakość wykroczeń była porównywalna ze stanem wykroczeń 

 w innych województwach, choć w niektórych dziedzinach województwo kieleckie znalazło 

się na czołowych miejscach niechlubnej listy przestępstw. Władze województwa kieleckiego, 

poprzez odpowiednie mechanizmy zapewniły bezpieczeństwo obywatelom, dzięki czemu 

mieszkańcy przetrwali trudny okres i dzięki swej aktywności i przedsiębiorczości 

doprowadzili do rozkwitu swą małą Ojczyznę. 

Potwierdziły się także hipotezy przedstawione we wstępie. Pierwsza hipoteza 

związana była z pytaniem pierwszym, o treści „Wśród wielu problemów z jakimi przyszło się 

zmierzyć mieszkańcom województwa kieleckiego, do kluczowych należały warunki 

egzystencjalne, walka o przetrwanie”. Badania archiwalne wykazały, że nie dla wszystkich 

mieszkańców ziemi kieleckiej wystarczyło żywności. Walczono o każdy gram produktu, choć 

zasoby aprowizacyjne miały zapewnić minimum egzystencjalne, wciąż brakowało artykułów 

pierwszej potrzeby, chleba, opału, mąki… Niedobory żywności były przyczyną chorób, które 

dziesiątkowały mieszkańców, brakowało pieniędzy na lekarstwa, nie można było liczyć na 

państwo, które dysponowało skromnym budżetem. Brak środków finansowych ograniczał 

pomoc państwa ubogim, wysoki był wskaźnik bezrobocia, ubóstwa, epidemie, alkoholizm, 

przestępczość, ciągły napływ imigrantów, naruszanie praw człowieka i podstawowych 

wolności, uprzedzenia kulturowe, i religijne, analfabetyzm. Potwierdziła się także druga 

hipoteza, o treści: „Dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom mimo licznych 

trudności, województwo kieleckie przetrwało trudny okres dwudziestolecia międzywojennego 

i w niektórych dziedzinach odniosło sukcesy, które wpłynęły na późniejszy poziom rozwoju 

społeczno-politycznego kielecczyzny”. 

Najgroźniejsze było zagrożenie pokoju i ponownego rozbioru Polski ze strony 

dwuwrogich sąsiadów o czym informował Józef Piłsudski. Dlatego kluczowe cele polityki 

bezpieczeństwa wewnętrznego II Rzeczypospolitej były ukierunkowane głównie na ochronę 

integralności państwa, ochronę granic, w mniejszym stopniu na troskę o podstawowy poziom 

egzystencji ludzkiej. Dla ludzi celem zasadniczym było przetrwanie i bezustanna walka o byt. 
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Potwierdziły się tezy amerykańskich uczonych M. Berkowitza i P.G. Bocka, ze szkoły 

„realizmu politycznego”, że bezpieczeństwo narodowe, (w tym bezpieczeństwo wewnętrzne), 

należy rozumieć jako zdolność narodu do ochrony jego wewnętrznych wartości przed 

zagrożeniem zewnętrznym, należy do najważniejszych interesów narodowych i jest 

utożsamiane z przetrwaniem i samozachowaniem603. Tę zdolność do ochrony wewnętrznych 

wartości naród polski zachował.  

 Społeczeństwo województwa kieleckiego borykało się z licznymi problemami,  

a warunki socjalno-bytowe były bardzo trudne. Ilość i jakość zagrożeń była zróżnicowana. 

Skala przestępczości w województwie kieleckim była znaczna, choć porównywalna ze skalą 

zagrożeń w innych województwach. Bezpieczeństwo narodowe postrzegane było przez 

pryzmat zagrożeń militarnych. W okresie II Rzeczypospolitej, państwo borykało się  

z wieloma problemami (finansowymi, materialnymi, społecznymi, etnicznymi, 

ekologicznymi, zdrowotnymi, sanitarnymi, edukacyjnymi…), i nie było w stanie zapewnić 

wszystkich praw zagwarantowanych w Konstytucji marcowej z 1921 r., a potem Konstytucji 

kwietniowej 1935 r. Choć państwo polskie, a także władze regionalne czyniły starania, by 

 w stopniu wystarczającym zapewnić pełne bezpieczeństwo, nie zawsze to było możliwe. Nie 

było możliwe w pełni, w rozumieniu bezpieczeństwa wewnętrznego przez Włodzimierza 

Fehlera, jako „zakotwiczony w porządku ustrojowym stan stosunków wewnętrznych  

i toczących się w ich ramach procesów zapewniających skuteczną i harmonijną realizację 

interesów państwa oraz jego obywateli”604. Nie było możliwe pełne bezpieczeństwo  

w rozumieniu szkoły kopenhaskiej w ramach pięciu wymiarów Buzana (militarne, polityczne, 

ekonomiczne, społeczne i ekologiczne), ani w ramach Agendy human security 

wyszczególnionej w ramach Raportu UNDP z 1994 r., która do wymiarów Buzana dodała: 

bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowotne i osobiste. Wszystkie organy i instytucje 

państwowe, w tym organy samorządu terytorialnego, służby policyjne, służby medyczne  

i pożarnicze czyniły starania, by w stopniu optymalnym zapewnić bezpieczeństwo zdrowia 

 i życia swym obywatelom, Polakom i obywatelom innych narodowości mieszkającym na 

terenach Polski, zabezpieczyć bezpieczeństwo materialne i socjalne dla rodzin, możliwość 

kształcenia dorosłych i dzieci. Skala zapóźnień była jednak ogromna na każdym polu życia 

społecznego, a wyjście z tego stanu i dorównanie poziomem rozwoju państwom zachodnim 

było niemożliwe.  Problemy dotyczyły wszystkich województw, ale także badanego 

 

603 Por. T. Sztaba, Interdyscyplinarny charakter bezpieczeństwa…, s. 45. 
604 W. Fehler, O pojęciu polityki…, s. 205. 
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województwa kieleckiego. W sprawozdaniach sytuacyjnych starostów i sprawozdaniach 

sytuacyjnych wojewody kieleckiego dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, sprawozdaniach 

służb policyjnych są zobrazowane wszystkie kwestie dotyczące szerokiego kręgu spraw. 

Właśnie z tych dokumentów archiwalnych, cytowanych w niniejszej monografii 

dowiadujemy się o skali bezrobocia w poszczególnych powiatach, o skali analfabetyzmu, 

skali ubóstwa, skali zniszczeń stanowiących pozostałości po I wojnie światowej, skali 

zaniedbań w wielu dziedzinach spowodowanych obecnością kraju pod zaborami. Na 

podstawie treści sprawozdań sytuacyjnych dowiadujemy się o heroicznych wysiłkach władz 

na wszystkich szczeblach, odpowiedzialnych za powierzone im zadania, realizowane na rzecz 

obywateli, o pomocy aprowizacyjnej, o tworzeniu stowarzyszeń organizujących zbiórki 

pieniędzy dla ubogich i organizowaniu darmowych posiłków, o staraniach władz w celu 

podniesienia warunków szkolnictwa dla mieszkańców wsi i miast, o działaniach na rzecz 

spraw oświatowych.  

Problemy, z jakimi przyszło zmierzyć się mieszkańcom kielecczyzny nie wynikały  

z zaniedbań włodarzy, co sugerował Jerzy Jarzmanowski605, lecz z zapóźnień 

nawarstwiających się w okresie zaborów przez 123 lata niewoli. Nie natychmiast można było 

je zlikwidować. Dewiza Łukasza Młyńczyka „Coś jest poprzednikiem czegoś, a kolejne fazy 

będą rozwinięciem stanów wcześniejszych”, potwierdza główną przyczynę problemów okresu 

dwudziestolecia międzywojennego. Czyniono starania, by wyprowadzić kraj na nową drogę 

rozwoju, lecz potrzeba było dłuższego okresu czasu, by te wszystkie wysiłki zaowocowały 

licznymi sukcesami. Mimo tych trudnych okoliczności państwo wyeksploatowane wieloletnią 

ekspansywną polityką państw zaborczych, a potem zniszczone działaniami pierwszej wojny 

światowej przetrwało, a w obliczu zagrożenia wrześniowego 1939 r. zjednoczyło siły, których 

wystarczyło, by znów podnieść się na nowo w 1945 r., po drugim kataklizmie wojennym. 

Obecnie, po upływie ponad stu lat pozytywnie ocenia się wysiłki zarówno mieszkańców 

żyjących w okresie II Rzeczypospolitej, jak elit rządzących, także borykających się zwłaszcza 

z niedoborem środków finansowych. 

Kończąc, należy podkreślić, że zakres konotacyjny bezpieczeństwa wymagał 

interdyscyplinarnych badań, w których szeroko nakreślone tło historyczne (zwłaszcza  

w aspekcie regionalnym) posłużyło do wskazania uniwersalnych mechanizmów politycznych 

 

605 Jerzy Jarzmanowski badając sytuację społeczno - polityczną Kielc, końca XIX i pierwszej połowy XX wieku 

stwierdził, że „Kielce długo nie miały szczęścia do ludzi. Niewielu prawdziwych gospodarzy trafiało na 

prezydencki fotel”, cyt. za P. Wolańczyk, Prezydenci Kielc…, s. 5 
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odpowiedzialnych za budowanie bezpieczeństwa. Jakkolwiek lekcje wyniesione z historii 

bezpieczeństwa w województwie kieleckim nie dadzą się wprost odnieść do jego sytuacji 

obecnej, to jednak pewne determinanty odpowiadające za poziom edukacji, zamożność, 

dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne wpłynęły na tożsamość regionu tak silnie, że budują 

jego współczesną odrębność. W pracy nie zostały zastosowane stricte metody porównawcze, 

jednak konkludując należy wyraźnie wskazać czynniki różnicujące problemy bezpieczeństwa 

województwa kieleckiego od innych województw. Należały do nich: znaczne zniszczenia 

spowodowane działaniami pierwszej wojny światowej, „peryferyzacja” regionu na wskutek 

eksploatacyjnej polityki długoletniego zaborcy, zaniedbania na płaszczyźnie ekonomicznej, 

ekologicznej, zdrowotnej, komunikacyjnej, zbyt duża gęstość zaludnienia, niedobór środków 

finansowych, wysoki wskaźnik bezrobocia i nadmierny wskaźnik analfabetyzmu jako 

pozostałość po obecności w zaborze rosyjskim, długotrwałe uszczerbki w mentalności 

ludzkiej, na wskutek braku możliwości uwolnienia się od zaborcy, a także procesu rusyfikacji. 

Niniejsza praca była tworzona mozolnie, bowiem bazowała głównie na pracy  

w archiwach, w mniejszym stopniu na źródłach książkowych. Materiały archiwalne, do 

których udało się dotrzeć często miały charakter odręcznych notatek i nigdy wcześniej nie 

były przywoływane w pracach naukowych. Zastosowana metodologia uwzględniała zarówno 

wykorzystanie metod wiodących w historii, jak i politologii. W tym drugim obszarze 

wykorzystano klasyczne propozycje opisywane m.in. w podręcznikach Andrzeja Jana 

Chodubskiego606 oraz Barbary Krauz-Mozer607. 

Celem permanentnym każdego państwa jest jego trwanie, co w literaturze przedmiotu 

bywa porównywane do instynktu samozachowawczego u zwierząt. Oczywista jest zatem 

korelacja pomiędzy continuum istnienia państwa, a jego bezpieczeństwem. Bez 

mechanizmów, które je budują i gwarantują nie jest możliwe realizowanie pozostałych 

funkcji państwa, zarówno wewnętrznych, skierowanych na obywateli, jak i zewnętrznych 

gwarantujących funkcjonowanie państwa, w otoczeniu innych podmiotów. 

  

 

606 A. J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004. 
607 B. Krauz-Mozer, Teoria polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2007. 
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