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Wstęp

Tom drugi serii wydawniczej „Biblioteka Polskiej Modernizacji”1, będącej
efektem realizacji finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
projektu badawczego „W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni
Polacy w XIX–XXI wieku”, poświęcony jest procesom modernizacyjnym zachodzącym w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zgodnie
z koncepcją serii celem kolejnych publikacji jest prezentacja wyników badań
prowadzonych przez naukowców specjalizujących się w zagadnieniach historii
gospodarczej i społecznej dotyczących w tym przypadku przemian rozwojowych zachodzących w II Rzeczypospolitej. Przemiany te dokonywały się
w okresie, gdy po ponad stuletniej niewoli mogły wreszcie być wspierane
przez odrodzone państwo. Oznaczało to zasadniczą zmianę w stosunku do
dekad upływających w warunkach niewoli narodowej, gdy mocarstwa zaborcze z założenia nie były bezpośrednio zainteresowane korzystnymi zmianami
gospodarczymi i społecznymi na podporządkowanych sobie ziemiach polskich. Stan ten zmienić miało odzyskanie niepodległości i powstanie suwerennego państwa. Jego naturalnym celem stało się zarówno inicjowanie nowych procesów modernizacyjnych, jak i wspieranie tych już wcześniej
obecnych bądź dopiero się pojawiających w przestrzeni społeczno-gospodarczej ziem polskich. W ramach odbudowanej Rzeczypospolitej miały one
znacząco w stosunku do czasu zaborów przyśpieszyć, a ich zasięg miał być
nieporównywalny z okresem poprzednim. Mimo wielu ograniczeń, a nawet
niepowodzeń, zwłaszcza wynikających z uwarunkowań strukturalnych, tak się
rzeczywiście stało. Dwudziestolecie międzywojenne bezsprzecznie należy
bowiem uznać za przełomowe w zachodzących na ziemiach polskich proce1

Tom pierwszy poświęcony przemianom modernizacyjnym na ziemiach polskich
przed odzyskaniem niepodległości zob. W drodze ku niepodległości. Przemiany modernizacyjne na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku, red. P. Grata,
Rzeszów 2019.
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sach rozwojowych, a rola własnego państwa w wielu z ówczesnych osiągnięć
modernizacyjnych pozostaje niepodważalna.
Literatura poświęcona przemianom gospodarczym i społecznym okresu
międzywojennego jest niezwykle bogata, ale podobnie jak w przypadku innych
epok historycznych, koncentruje się nie tyle na samej modernizacji, ile na zagadnieniach bardziej ogólnych. Wyraźnie wyróżniającym się wyjątkiem od tej
reguły pozostaje wydana po raz pierwszy w 1992 r. klasyczna już praca Janusza
Żarnowskiego Polska 1918–1939. Praca – technika – społeczeństwo2. Zasadna
wydaje się zatem próba przedstawienia w jednym tomie wybranych zagadnień
związanych z zachodzącym w tak skądinąd krótkim okresie dwudziestolecia
międzywojennego postępem gospodarczym i społecznym. W strukturze publikacji wyodrębniono cztery zasadnicze moduły tematyczne, które przedstawiają
najważniejsze problemy będące przedmiotem zainteresowania zespołu autorskiego. Pierwszy obejmuje wybrane kwestie wchodzące w obręb warstwy koncepcyjnej polskich zamierzeń modernizacyjnych czasów niepodległości, drugi
ma na celu charakterystykę kilku podstawowych zjawisk obrazujących procesy
rozwojowe zachodzące w II Rzeczypospolitej, trzeci omawia mające w niej
miejsce zmiany społeczne, zaś ostatni koncentruje się na wybranych procesach
modernizacyjnych widzianych z perspektywy ogólnopolskiej oraz regionalnej.
W części pierwszej znalazły się trzy rozdziały poruszające aspekty koncepcyjne zachodzących w II Rzeczypospolitej procesów modernizacyjnych. Marian
Zalesko przedstawia w niej podstawowe idee modernizacyjne prezentowane
w okresie dwudziestolecia międzywojennego przez najwybitniejszych polskich
ekonomistów, Marek Sioma omawia wizje gospodarki pojawiające się w projekcjach odpowiadającego za rządy w Polsce w II połowie lat 30. Obozu Zjednoczenia Narodowego, zaś Jacek Luszniewicz przedstawia korporacyjne koncepcje reform ustrojowych prezentowane przez bardzo liczący się w ówczesnej
debacie publicznej nurt katolicyzmu społecznego.
Część druga składa się z czterech rozdziałów, których autorzy podejmują
kilka zasadniczych z punktu widzenia występujących na ziemiach polskich
w okresie dwudziestolecia międzywojennego procesów modernizacyjnych
problemów. Cecylia Leszczyńska przedstawia wpływ migracji na zachodzące
procesy rozwojowe, Roman Macyra analizuje wielkopolski przypadek moder2

J. Żarnowski, Polska 1918–1939. Praca – technika – społeczeństwo, Warszawa
1992 (wyd. II – Warszawa 1999).
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nizacji ziem polskich w okresie międzywojennym, Jerzy Łazor przybliża niezwykle ważną w tych procesach rolę kapitałów francuskich, obecnych w prawie wszystkich najważniejszych inicjatywach rozwojowych podejmowanych
w II Rzeczypospolitej, zaś Karol Chylak wskazuje na podstawowe problemy
niezbędnych, acz przebiegających w sposób bardzo powolny procesów przekształceń agrarnych w polskim rolnictwie, stanowiących warunek sine qua
non zmian modernizacyjnych w tym sektorze.
Trzecia części monografii stanowi próbę prezentacji wybranych aspektów
przemian społecznych zachodzących na ziemiach polskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Pierwszy z zamieszczonych w niej rozdziałów,
autorstwa Katarzyny Sierakowskiej, przedstawia nowe trendy w wychowaniu
dzieci i młodzieży, kolejny, napisany przez Joannę Dufrat, omawia problemy
związane z równouprawnieniem kobiet w okresie Wielkiego Kryzysu, Paweł
Grata wskazuje na modernizacyjne aspekty polityki społecznej państwa, zaś
Sławomir Kamosiński przybliża rolę reklamy prasowej w kreowaniu nowoczesnego konsumenta i modernizacji życia codziennego.
Część czwarta opracowania ukierunkowana została na ukazanie wybranych przemian gospodarczych zachodzących w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Piotr Franaszek omawia w niej procesy modernizacyjne zachodzące w polskim sektorze naftowym, Dawid Keller przedstawia
podstawowe bariery modernizacji kolejnictwa, a Wojciech Morawski zastanawia się nad dziedzictwem lotnictwa II Rzeczypospolitej. W kolejnych rozdziałach Wojciech Chudzik prezentuje rozwój elektryfikacji i związanych z nią
gałęzi przemysłu na obszarze Centralnego Okręgu Przemysłowego, Janusz
Kaliński pokazuje Elektryczne Koleje Dojazdowe jako czynnik modernizacji
centralnej Polski, zaś Miron Urbaniak zastanawia się nad kierunkiem rozwoju
infrastruktury technicznej miast województwa poznańskiego.
Tom nie rości sobie prawa do wyczerpania całości problemów związanych
z zachodzącymi w Polsce w okresie międzywojennym procesami modernizacyjnymi, wydaje się jednak, że może stanowić istotny wkład do istniejącego
stanu wiedzy na ten temat, a równocześnie pozwala, w połączeniu z kolejnymi planowanymi tomami inicjowanej nim serii wydawniczej, na znaczące
poszerzenie sposobu postrzegania tych procesów obserwowanych w perspektywie dwóch ostatnich stuleci.
Paweł Grata

Zagadnienia koncepcyjne

Marian Zalesko
Uniwersytet w Białymstoku

Koncepcje unowocześnienia
polskiej gospodarki z perspektywy rozważań
ekonomistów II RP (na przykładzie analiz
przedstawicieli kierunku historycznego)

Dziś, gdy się sen nasz ziścił,
dziś, gdy się skończył bój,
(…)
Graniczne padły słupy,
które dzieliły nas –
i idzie ciężkich siewów
i twardych trudów czas.
Więc, podaj rękę, bracie,
albowiem zmożon wróg
i dłoń błogosławiącą
nad światem trzyma Bóg.
Sto ziaren najprzedniejszych,
sto ziaren da nam łan,
co moją krwią i twoją
użyźnił dobry Pan.
Edward Słoński (1872–1926)
Dziś gdy się sen nasz ziścił1

Wstęp
Do 1918 r. ekonomia na obszarach naszego kraju miała charakter nauki
w okruchach2, co było konsekwencją funkcjonowania w warunkach niewoli.
1

E. Słoński, Dziś gdy się sen nasz ziścił [w:] Federacja Polskich Związków Obrońców
Ojczyzny dla upamiętnienia dziesięciolecia niepodległości, red. A.F. Augustymowicz,
Warszawa 1928, s. 14.
2
M. Zalesko, Debata o modernizacji w polskiej myśli ekonomicznej II połowy
XIX i początku XX wieku [w:] W drodze ku niepodległości. Przemiany modernizacyj-
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Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości otworzyły się perspektywy niczym
nieskrępowanych działań zmierzających do rozwoju rodzimej myśli ekonomicznej. Wymowna w tym miejscu wydaje się uwaga Alfreda Marshalla3,
który w swoim sztandarowym dziele pt. Principles of Economics, wydanym po
raz pierwszy w 1890 r., napisał, że każde państwo w określonej epoce historycznej, zwłaszcza gdy dokonuje się ważna dla jego funkcjonowania zmiana
warunków społeczno-gospodarczych, wymaga rozwoju nowych (własnych)
idei ekonomicznych. Warto podkreślić, że stwierdzenie Marshalla koresponduje z założeniami mocno ugruntowanej na ziemiach polskich (w Polsce)
szkoły historycznej, według której zachowanie człowieka w konkretnych okolicznościach uwarunkowane jest kontekstem dziejowym. Drogowskazem dla
działań ludzi są uniwersalne prawa ekonomiczne. Zdarza się jednak, że są one
niewystarczające dla utrzymania odpowiedniej dynamiki rozwoju gospodarki.
Wiele zależy bowiem od zakorzenionych w danym narodzie postaw rozwojowych, wynikających z wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia instytucjonalnego oraz jego historii.
Za punkt zwrotny w rozwoju polskiej myśli ekonomicznej można uznać
datę 11 listopada 1918 r. Od tego momentu obserwuje się stosunkowo dynamiczny jej rozwój. Zmierzał on, jak napisał Wacław Stankiewicz4, w kierunku świadczenia pomocy (służenia) w rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych kształtującego się państwa oraz wywierania wpływu na jego
ewolucję. Stankiewicz stwierdził również, że „myśl ekonomiczna II Rzeczpospolitej stanowi wciąż pole badawcze wymagające głębokich studiów źródłowych”. Zbieżne jest ono ze słowami Czesława Miłosza, którego zdaniem „tamta Polska jest krainą mityczną, słabo opisaną i rzadko zwiedzaną przez nowe
pokolenia”5. Artykuł ma na celu przeanalizowanie części ekonomicznego dorobku II Rzeczypospolitej poświęconego procesowi jej modernizacji.
Opracowanie ma charakter przeglądowy. Na zasadzie retrospekcji podjęto w nim próbę przybliżenia poglądów wybranych polskich ekonomistów
(dobór subiektywny) – Stanisława Głąbińskiego i Stanisława Grabskiego, rene na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku, red. P. Grata,
Rzeszów 2019, s. 44.
3
A. Marshall, Principles of Economics, New York 2013, s. 30–31.
4
W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 1983, s. 622.
5
C. Miłosz, Wyprawa w Dwudziestolecie, Kraków 2016, s. 5.
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prezentujących szkołę historyczną, na temat unowocześnienia gospodarki
II Rzeczypospolitej. W artykule przyjęto zasadę metodycznego eklektyzmu6,
tzn. stosowania dopełniających się wzajemnie narzędzi badawczych wywodzących się z różnych nauk, m.in. z ekonomii, socjologii i historii. Eklektyczny
charakter analizy pozwala także na wykorzystywanie praktyk badawczych
reprezentantów wielu nurtów występujących w ramach tych samych dziedzin
wiedzy7.

Tło rozważań o unowocześnieniu polskiej gospodarki
w okresie II RP
Okres poprzedzający odzyskanie niepodległości był dla polskiej myśli
ekonomicznej czasem rozwoju w warunkach zniewolenia, a więc de facto
ograniczeń na skutek funkcjonowania ziem polskich pod zaborami (rosyjskim,
pruskim, austriackim). Mimo niesprzyjających okoliczności polscy ekonomiści
na fali realizacji haseł pozytywistycznych wskazywali możliwości rozbudowy
potencjału gospodarczego terytorium Polski. Ich rozważania prowadzone były
w dużej mierze z punktu widzenia interesu narodowego, zgodnie z którym
narodowi8 przypisywano nadrzędną rolę w procesie modernizacji gospodarki.
Wynikało to m.in. ze stosunkowo szybko postępującego od lat 60. XIX w. procesu rozpowszechniania się kapitalizmu na ziemiach polskich. Ich unowocześnianie miało również torować drogę do odzyskania wolności. W zależności
od zaboru zdolności głoszenia idei ekonomicznych o charakterze narodowym
były różne. Najgorsze warunki do uprawiania ekonomii istniały w zaborze
rosyjskim i pruskim, nieco lepsze w zaborze austriackim. Warto zaznaczyć, że
polscy ekonomiści rozważania dotyczące reform społeczno-gospodarczych
prowadzili w ramach powstających na ziemiach polskich towarzystw nauko6

R.K. Merton, Sociological Ambivalence and Other Essays, New York 1976, s. 169.
M. Zalesko, O miejsce historii gospodarczej w naukach ekonomicznych, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2012, nr 4(58), s. 13.
8
Jak pisze Piotr Nowak „[n]aród […] to sposób organizowania się pojedynczych
osób we wspólnotę; we wspólnotę, która z jednej strony stoi ponad czasem, z drugiej
zaś – rozwija się w historii. Do tej pory nie wymyślono lepszego niż naród rozwiązania
dla ludzi, którzy w większej liczbie chcieliby żyć razem” (P. Nowak, Hodowanie troglodytów, Warszawa 2014, s. 7).
7
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wych oraz funkcjonujących przede wszystkim w zaborze austriackim wyższych
uczelni9.
Klimat uprawiania ekonomii zaczął się zmieniać wraz z wybuchem I wojny
światowej, która stała się ważnym wydarzeniem na drodze Polski do odzyskania niepodległości. Jeszcze przed jej rozpoczęciem solidarność państw, które
dokonały rozbiorów naszego kraju, uległa widocznemu zachwianiu. Znalazły
się one w przeciwstawnych sobie blokach militarnych – Prusy i Austro-Węgry
w Trójprzymierzu, a Rosja w Trójporozumieniu. Ich wielkie armie stanęły naprzeciw siebie. Działania wojenne umocniły aspiracje Polaków do uwolnienia
się spod wpływów zaborców (nadzieję na fundamentalną odmianę położenia). W pierwszym okresie wojny – mimo oczekiwań Polaków, że zaborcy będą zabiegać o ich przychylność i wsparcie, by zwiększyć swe szanse na jej wygranie – żadne z trzech mocarstw nie rozpatrywało poważnie ambicji Polski
do odbudowy własnego państwa. Rosja traktowała Polaków bardziej jako
źródło kłopotów niż pomocy w powiększaniu swych wpływów na arenie międzynarodowej. Równie zachowawczą pozycję obrali Niemcy, w przekonaniu
których ustępstwa dla Polaków i obietnice utworzenia im własnego państwa
mogłyby doprowadzić do trwałego zantagonizowania z Rosją. Poza tym oba
kraje obawiały się niechęci narodu polskiego do siebie w związku z trwającą
od wielu lat rusyfikacją i germanizacją oraz nieustającym ograniczaniem polskich aspiracji narodowych. Najbardziej przychylne Polakom Austro-Węgry
wolały natomiast rozszerzać własne wpływy na Bałkanach i na Bliskim
Wschodzie (plany najbardziej wpływowych polityków austriackich i węgierskich) niż zajmować się kwestią polską i realizować projekt związany z przekształceniem monarchii w państwo trialistyczne – Austro-Węgro-Polskę. Kolejne lata wojny zmieniły podejście zaborców do niepodległościowych dążeń
Polaków. Zarówno ze strony Niemiec i Austro-Węgier, jak i Rosji pojawiły się
deklaracje uznania prawa narodu polskiego do odbudowy własnego państwa.
Na ziemiach polskich rozgorzała bardziej wyrazista niż w okresie wcześniejszym dyskusja o tym, którą opcję wybrać. Spośród kilku pomysłów największego znaczenia nabrały dwie koncepcje: lewicowego obozu zdominowanego
przez piłsudczyków (odbudowa państwa polskiego przy boku państw centralnych) oraz kierowanego przez Narodową Demokrację obozu centroprawicowego (odbudowa Polski przy wsparciu Rosji). Z upływem wojny sprawa polska
9

Szerzej zob. w: M. Zalesko, Debata…, s. 44–66.
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nabierała coraz większej wagi na arenie międzynarodowej, co pozwoliło na
odzyskanie niepodległości w końcu 1918 r. Wówczas rozpoczął się proces
formowania polskiej państwowości i gospodarki.
Polscy ekonomiści stanęli przed zadaniem włączenia się do dyskusji na
temat kształtu i charakteru systemu społeczno-gospodarczego odrodzonej
Polski, która potrzebowała własnej ekonomii. Od ekonomii oczekiwano, jak
pisał Tadeusz Kowalik, „ekspertyzy, praktycznych wskazań dla polityki gospodarczej i nawet jeśli te oczekiwania są z reguły przesadne, nie uzasadnione jej
możliwościami, to prawnopaństwowy ustrój kraju jest czymś w rodzaju »laboratorium ekonomisty«. Charakter tego laboratorium wpływa na problematykę badawczą, na społeczne zamówienie stawiane przed ekonomistami”10.
Obszar odrodzonej Polski był takim laboratorium. Charakteryzował się
bardzo dużym zróżnicowaniem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego:
od gospodarki niemal naturalnej na Polesiu do gospodarki kapitalistycznej na
Śląsku, w poznańskim, w Warszawie i Łodzi. W 1918 r. rozpoczął się proces
jednoczenia ziem należących wcześniej do obcych organizmów państwowych. Należało to uczynić w wielu aspektach: m.in. gospodarczym, społecznym, finansowym, prawnym. Mimo różnic w poziomie rozwoju poszczególnych zaborów wszystkie były powiązane ze sobą wspólnymi kulturowymi
korzeniami i historycznymi doświadczeniami, a społeczeństwo nie miało charakteru troglodycznego, ukształtowanego w efekcie deprecjacji kultury narodowej Polaków („o narodzie stanowi jego kultura. Nie armia, nie pieniądze,
ale właśnie kultura…”11) dokonywanej w czasie rozbiorów przez zaborców.
Społeczeństwo polskie potrzebowało wskazówek niezbędnych do funkcjonowania w nowych warunkach. Te mogły być rezultatem pracy ekonomistów.
Ich pomysły w znacznym stopniu stawały się podstawą do modernizacji polskiej gospodarki.
W Polsce ekonomiści okresu międzywojennego skupieni byli wokół różnych kierunków w kilku wiodących ośrodkach naukowych odrodzonego państwa12. Warto podkreślić, za Renatą Pęciak, że „W myśli ekonomicznej II Rze10

T. Kowalik, Historia ekonomii w Polsce 1864–1950, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1992, s. 135.
11
P. Nowak, dz. cyt., s. 7.
12
Szerzej zob. w: S. Głąbiński, Ekonomika narodowa, Teorja ekonomiki narodowej,
Lwów 1927; S. Głąbiński, Ekonomika narodowa. Narodowa polityka ekonomiczna,
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czypospolitej pewną trudność powoduje próba przypisania reprezentantów
różnych nurtów politycznych do poszczególnych doktryn ekonomicznych”13.
Największą rolę odgrywali przedstawiciele kierunku historycznego i teoretycznego, stanowiący tzw. polską myśl ekonomiczną głównego nurtu. Kierunek
historyczny reprezentowany był w ośrodku lwowskim m.in. przez Stanisława
Głąbińskiego, Stanisława Grabskiego i ośrodku warszawskim m.in. przez Władysława Grabskiego, Antoniego Kostaneckiego, Tadeusza Brzeskiego, Jerzego
Michalskiego, Stefana Dziewulskiego i Leona W. Biegeleisena. Rzecznikami kierunku teoretycznego byli m.in. Adam Krzyżanowski, Adam Heydel, Ferdynand
Zweig z ośrodka krakowskiego, Edward Taylor z ośrodka poznańskiego oraz Jan
S. Lewiński, Edward Lipiński, Władysław Zawadzki z ośrodka warszawskiego.
Poza wymienionymi powyżej dwoma dominującymi szkołami ekonomii w II RP
istniał jeszcze nurt lewicowy, w ramach którego rozważania prowadzili m.in.
Daniel Gross, Zygmunt Zaremba, Adolf Warski, Maria Koszutska, Jan HeryngRyng. Myśl ekonomiczna w odrodzonej Polsce rozwijana była jeszcze w ramach
ideologii obozu narodowego (np. Roman Rybarski, Adam Doboszyński), katolickiej doktryny ekonomicznej (m.in. ks. Jan Piwowarczyk, ks. Antoni Roszkowski,
Leopold Caro), idei spółdzielczości (m.in. Franciszek Stefczyk, Romuald Mielczarski, Zygmunt Chmielewski) oraz tzw. agraryzmu (np. Franciszek Bujak).
Lwów 1928; S. Głąbiński, Historia ekonomiki, t. II: Historia ekonomiki polskiej, Lwów
1939; S. Żurawicki, Myśl ekonomiczno-polityczna w Polsce okresu międzywojennego,
Warszawa 1970; L. Guzicki, S. Żurawicki, Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej
1914–1945, Warszawa 1974; L. Guzicki, S. Żurawicki, Polscy ekonomiści XIX i XX wieku,
Warszawa 1984; J. Nowicki, Teoria ekonomii II Rzeczypospolitej, Warszawa 1988;
T. Kowalik, dz. cyt., s. 135–290; W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa
2007, s. 255–275; A. Lityńska, Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego,
Kraków 1998; U. Zagóra-Jonszta, Spory o model gospodarki Drugiej Rzeczypospolitej.
Problemy etatyzmu, planowania i kartelizacji, Katowice 1991; taż (red.), Myśl ekonomiczna II Rzeczypospolitej, Katowice 1997; taż (red.), Polska myśl ekonomiczna głównego nurtu do drugiej wojny światowej, Katowice 2012; U. Zagóra-Jonszta, R. Pęciak
(red.), Myśl społeczno-ekonomiczna poza głównym nurtem w II Rzeczypospolitej, Katowice 2013; M. Bochenek, Historia rozwoju ekonomii, t. 2: Od idei socjalistycznych do
historyzmu, Toruń 2016; D. Grzybek, Polityczne konsekwencje idei ekonomicznych
w myśli polskiej 1869–1939, Kraków 2012; Monumenta Universitatis Varsoviensis
1816–2016. Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1945
A–Ł, Warszawa 2016.
13
U. Zagóra-Jonszta, R. Pęciak (red.), Myśl społeczno-ekonomiczna…, s. 36.
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Ważnymi zagadnieniami poruszanymi przez polskich ekonomistów
w dwudziestoleciu międzywojennym były kwestie unowocześnienia gospodarki odrodzonego po 123 latach niewoli państwa. W gremiach naukowców zajmujących się badaniami ekonomicznymi prowadzono studia
o charakterze narodowym. Oznaczało to, że podobnie jak w okresie poprzedzającym odzyskanie niepodległości analiza rzeczywistości społeczno-ekonomicznej odbywała się z perspektywy interesu narodowego, zwłaszcza jeśli chodziło o modernizację, która była koniecznością dla gospodarki
II RP. Wśród ekonomistów podejmujących studia o takim charakterze wymienić można m.in.: Stanisława Głąbińskiego (1862–1941) i Stanisława
Grabskiego (1871–1949), akademików związanych z Uniwersytetem
im. Jana Kazimierza we Lwowie.

Stanisława Głąbińskiego rozważania o unowocześnieniu
gospodarki II RP
Stanisław Głąbiński14 w swoich publikacjach po 1918 r. poruszał kwestie
gospodarcze i społeczne istotne dla unowocześnienia terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej. We Wspomnieniach politycznych z 1939 r. o uprawianiu ekonomii pisał: „Nie zgadzałem się i nie zgadzam z tymi teoretykami ekonomicznymi, którym się wydaje, że teoretyk ekonomista nie powinien zajmować się
życiem ekonomicznym i powinien unikać udzielania rad i wskazówek. Mają
oni o tyle rację, że życie ekonomiczne jest zbyt skomplikowane, aby w praktycznym życiu wolno było ekonomiście rościć sobie pretensje do nieomylności i przemawiać w imię nauki. Pod tym względem opinia publiczna ma mylne
i przesadne wyobrażenia o kompetencji profesorów ekonomii. Ale ekonomista, który zamyka oczy na rzeczywistość, nie chce i nie umie zużytkować swej
wiedzy i swego doświadczenia dla dobra ogólnego, żyje w abstrakcji i w niej
się gubi, nie oddaje nie tylko społeczeństwu, ale także nauce tych usług, jakie
w swojej dziedzinie oddać powinien”15. Tymi słowami podkreślił rolę ekono14

Interesującą książkę na temat życia i poglądów S. Głąbińskiego opublikował Jerzy Kornaś (J. Kornaś, Stanisław Głąbiński o ustroju państwa polskiego i parlamentaryzmie, Warszawa 1999).
15
S. Głąbiński, Wspomnienia polityczne, Pelplin 1939, s. 18.
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mistów w interpretowaniu zjawisk zachodzących w gospodarce. Ekonomista
w tej kwestii, zdaniem Głąbińskiego, nie powinien pozostawać bierny, ale swą
wiedzą służyć społeczeństwu, zwłaszcza w wyjaśnianiu problemów pojawiających się w gospodarce i społeczeństwie.
Głąbiński przekonywał również, że teoria ekonomiczna, w której podstawą analizy jest interes osobisty, a pomijane są interesy powszechne,
jest teorią ułamkową. Uważał, że za jej pomocą nie da się wyjaśnić zjawisk
zachodzących w teraźniejszości oraz ich dynamiki w przyszłości. Badanie
skomplikowanej rzeczywistości powinno, jego zdaniem, polegać na zestawieniu celów osobistych z ideami ogólnonarodowymi 16. Wyrazem takiego
poglądu było stwierdzenie, że „Ojczyzna jest przede wszystkim terenem
idei narodowej i związanej z nią chęci podniesienia na wyższy poziom materialny bytu narodowego. Jest więc rzeczą słuszną i nakazem narodowym,
aby zająć się naukowo całością gospodarstwa narodowego i warunkami
niezbędnymi dla jego wszechstronnego rozwoju” 17 (unowocześnienia).
Zgodnie z zaprezentowanymi powyżej przekonaniami Głąbiński pisał:
„Poczuwam się więc do obowiązku przyczynić się do wyjaśnienia prawdy
historycznej wedle mej najlepszej wiedzy i sumienia. Rozumiem dobrze, że
także prawda historyczna może być rozmaicie naświetlona wedle subjektywnego stanowiska, zajmowanego przez autora. Chodzi mi jednak o to, aby to
naświetlenie było szczere, jasne i w miarę możności wolne od uprzedzeń”18.
Warto w tym miejscu odnotować, że refleksje Głąbińskiego na temat funkcjonowania gospodarki miały charakter narodowy. Uważał on, że szkoła narodowa dostarcza polityce ekonomicznej i społecznej odpowiedniego warsztatu badawczego od strony naukowej i praktycznej. Można go wykorzystywać
w badaniach „przemian ustrojowych, jakie tu i ówdzie już się dokonały i jakie
zapowiadają się […] w formach, które w ogólnym interesie narodowym nie
powinny być prostym naśladownictwem, lecz powinny płynąć z ducha narodu
i jego tendencyj rozwojowych”19. Te słowa wyraźnie nawiązują do idei duchowego wychowania narodu (będącej rękojmią przyszłości Polaków), o któ16

S. Głąbiński, Idea szkoły narodowej w ekonomice, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1937, nr 3, s. 406.
17
Tamże, s. 412.
18
S. Głąbiński, Wspomnienia…, s. 5.
19
S. Głąbiński, Idea…, s. 413.
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rej Głąbiński pisał w czasie zaborów i I wojny światowej20. W dwudziestoleciu
międzywojennym idea ta miała torować drogę do unowocześnienia i szybkiego osiągnięcia przez Polskę samodzielności gospodarczej.
Głąbiński uważał, że „Naród świadomy swojego bytu i swoich celów, naród »historyczny«, jest jednością fizyczną i ideową. Naród różni się od sumy
jednostek chwilowo doń należących, bo ma byt ciągły, nieprzerwany i nieśmiertelny, związany materialnie i moralnie z całą przeszłością dziejową i nieznaną przyszłością, obejmujący przeszłe i przyszłe pokolenia, myślący
o utrwaleniu bytu narodowego w jak najdalszą przyszłość. Nie jednostka narzuca swoje potrzeby, myśli, zwyczaje i obyczaje, swoje cele i środki do celów
narodowi, ale bierze to wszystko od narodu, częścią jako spuściznę swoich
przodków i swego wychowania, częścią zaś jako owoc swojej pracy i myśli
w środowisku narodowym”21.
W okresie międzywojennym narodowy charakter rozważań u Głąbińskiego ujawnia się wyraźnie w dwóch jego książkach22: Ekonomika narodowa.
Teorja ekonomiki narodowej (Lwów 1927) oraz Ekonomika narodowa. Narodowa polityka ekonomiczna (Lwów 1928). Głąbiński posługiwał się pojęciem
„gospodarstwa narodowego”, które rozumiał jako zbiorowy twór gospodarstw poszczególnych osób (prywatnych i publicznych – państwowych),
szczególny dla społeczeństwa żyjącego na określonym terytorium (w granicach państwa) niezależnie od pochodzenia etnicznego. Nie jest ono sumą
gospodarstw indywidualnych, „lecz ogółem wszystkich gospodarstw w kraju,
tworzących całość wyższego rzędu dzięki swej wzajemnej zależności i łączności materjalnej i duchowej”23. Łączność ze strony materialnej wynika m.in.
z podziału pracy w społeczeństwie i przynależności do państwa, natomiast ze
strony duchowej m.in. z podobnych zwyczajów i obyczajów, jednakowej kultury, religii czy dążeń i ideałów narodowych. Podkreślał, że o realizacji celów
„gospodarstwa narodowego” nie może decydować państwo poprzez narzucanie swojej woli. Zadania państwa powinny koncentrować się przede
20

Zob. m.in.: S. Głąbiński, Nauka a dobrobyt [w:] Księga pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza. t. I, Lwów 1916.
21
S. Głąbiński, Idea…, s. 406.
22
S. Głąbiński, Ekonomika narodowa, Teorja…; S. Głąbiński, Ekonomika narodowa.
Narodowa…
23
S. Głąbiński, Ekonomika narodowa, Teorja…, s. 1.
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wszystkim na ustalaniu prawnych ram funkcjonowania gospodarki – np. popieraniu rozwoju sił wytwórczych czy chronieniu produkcji krajowej przed
zalewem produkcji z zewnątrz24. Pisał, że „podmiotem gospodarstwa narodowego jest naród, całe społeczeństwo, jako żywa i wieczysta jedność złożona z ogółu członków, którzy przemijają i ciągle się odradzają. Tak jak naród
jest jednością wyższą, nieśmiertelną, istniejącą bez przerwy przez nieskończony łańcuch pokoleń, także gospodarstwo narodowe jest wyższą i trwałą
całością narzucającą swoim członkom z góry już w systemie wychowania kierunek myśli i pracy, potrzeby i pragnienia, przykazania religijne i obyczajowe,
nakazy prawne, a zarazem wyposażającą ich w zasoby materialne i moralne,
nagromadzone przez poprzednie pokolenia”25. Przekonywał, że w ramach
postępującego procesu modernizacji gospodarki ważna jest nadrzędność
realizacji celów społecznych gospodarstwa narodowego nad dążeniami własnymi gospodarstw indywidualnych. Twierdził, że najważniejszym celem działalności gospodarstw indywidualnych nie powinno być zaspokajanie potrzeb
własnych, a praca na rzecz całości społeczeństwa. Zaspokajanie potrzeb osobistych uznawał za cel drugorzędny26.
Rozwój gospodarstwa narodowego musi się opierać, zdaniem Głąbińskiego, na odpowiednich założeniach narodowej polityki ekonomicznej, łączącej w sobie politykę gospodarczą i społeczną (socjalną). Zgodnie z jej
wskazaniami rozwój gospodarstwa narodowego powinien polegać „na wzrastającym dobrobycie czyli pomyślnym stanie narodu tak pod względem bogactwa narodowego, jak rozdziału tego bogactwa między poszczególne warstwy społeczne, oraz na przyjaznem ustosunkowaniu się wzajemnem warstw
społecznych do siebie […]. Narodowa polityka ekonomiczna korzysta w pierwszym rzędzie z tych wskazań, jakie wynikają z teorji ekonomicznej, a mianowicie z umiejętnego zbadania ustroju gospodarstwa narodowego i praw, jakie
się w niem objawiają. W polityce narodowej jednak nie można ograniczać się
na wnioskach, płynących z teorji ekonomicznej, lecz uwzględniać należy
wszelkie czynniki, mające wpływ na życie gospodarcze, tak prawne i polityczne, jak przyrodzone, kulturalne, społeczne i międzynarodowe”27.
24

Tamże, s. 1–2.
Tamże, s. 2.
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Tamże, s. 3.
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S. Głąbiński, Ekonomika narodowa. Narodowa…, s. 1–2.
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Ważnym zadaniem polityki ekonomicznej było zatem dokładne rozpoznanie stanu gospodarczego kraju oraz zbadanie kierunków rozwoju we
wszystkich dziedzinach produkcji, wymiany i konsumpcji społecznej, a następnie doprowadzenie gospodarstwa narodowego nie tylko do stanu nasycenia, ale do jego trwałego rozwoju będącego wynikiem stale rosnących potrzeb materialnych i duchowych człowieka oraz całego narodu28.
Zdaniem Głąbińskiego takim rezultatom sprzyjać powinna realizacja następujących zadań narodowej polityki ekonomicznej29:
– osiągnięcie wysokiego poziomu rozwoju wszystkich sił wytwórczych narodu w zakresie gospodarczym, społecznym i technicznym (w przypadku
Polski – kraju rolniczego istnieje konieczność unowocześniania rolnictwa
oraz stopniowego stosunkowo intensywnego rozwoju rodzimego przemysłu i handlu);
– dążenie do niezależności gospodarczej, czyli tzw. samowystarczalności
w stosunku do innych narodów (nie należy jej rozumieć jako autarkii, czyli
zupełnego oddzielenia się od innych narodów i wyrzeczenia się stosunków gospodarczych ze światem, a jako dążenie do wszechstronnego rozwoju sił wytwórczych narodu, bez których miałby on trudności we właściwym funkcjonowaniu, ufając wyłącznie własnym zasobom);
– rozwój samodzielności (wolności) gospodarczej w łonie narodu (dźwignią
rozwoju gospodarczego jest trwałość narodu, śmiała inicjatywa, przedsiębiorczość, samodzielność wsparta życzliwością ze strony państwa
i społeczeństwa);
– oparcie ustroju gospodarczego na zasadzie solidarności gospodarczej
warstw społecznych (zachowanie spokoju gospodarczego i społecznego
w myśl sprawiedliwego podziału dochodu przedsiębiorstw z pracownikami na zasadzie nadrzędności interesu wspólnoty nad interesem jednostki czy grupy);
– uregulowanie problemu emigracji (migracji) i kolonizacji (ważną rolę
w rozwiązaniu problemów społeczno-gospodarczych II RP odgrywa zarówno emigracja zewnętrzna, jak i przemieszczanie się ludności wewnątrz odrodzonego państwa – emigracja zwiększa możliwości zarobkowania Polaków, a jeśli jest zorganizowana, umożliwia zdobycie na nowym
28
29

Tamże, s. 3.
Tamże, s. 4–12.
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terenie praw mniejszości narodowych, z kolei migracja i kolonizacja wewnętrzna umożliwia rozładowanie przeludnienia i wpływa korzystnie na
modernizację zasiedlonych obszarów, zwłaszcza w aspekcie gospodarczym30).
Wykonaniu powyższych zadań sprzyjać powinna odpowiednia polityka
państwa, którego rola zdaniem Głąbińskiego powinna skupiać się na popieraniu rozwoju szeroko rozumianych sił wytwórczych i chronieniu ich przed niekorzystnym działaniem uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, a nie
narzucaniu swej woli całości gospodarstwa narodowego31. Uważał, że „Państwo jest jednym z podstawowych czynników życia gospodarczego, które jest
źródłem prawa, ale na prawie samo się opiera”32.
Stanowisko to jest sprzeciwem Głąbińskiego wobec etatyzmu, który nazywał takie działanie „dążeniem państwa do poddania kierownictwu i wpływowi wszelkich objawów życia narodowego, tak politycznego i społecznego,
jak gospodarczego”. Pisał: „Etatyzm, jako system, stanowczo potępić musimy.
Społeczeństwo i gospodarstwo narodowe żyje i rozwija się pod opieką państwa własnemi siłami twórczemi, których żaden, nawet najlepszy rząd zastąpić nie może”33. Utrzymywał, że „etatyzm przy niesprawnej maszynie państwowej jest najszkodliwszym i najgroźniejszym, ponieważ nie tylko
wprowadza zamęt w życie gospodarcze i osłabia siły wytwórcze narodu, ale
co gorsza, podkopuje wiarę i zaufanie społeczeństwa do państwa […]. Należy
więc w Polsce etatyzm ograniczyć do kierunków i form powszechnie przyjętych i uznanych, a największą troską otoczyć sprawę rozwoju wszystkich sił
30

O kolonizacji wewnętrznej Głąbiński pisał: „Osadnictwo takie jest uzasadnione
nie tylko względami gospodarczemi i społecznemi, ale także politycznemi, narodowemi
i kulturalnemi, albowiem zwiększa ogólny dobrobyt kraju, krzewi kulturę w okolicach
zaniedbanych, wzmacnia poczucie jedności państwowej i narodowej” [S. Głąbiński,
Ekonomika narodowa. Narodowa…, s. 12]. O roli emigracji Głąbiński wypowiadał się
w swojej publikacji Emigracja i jej rola w gospodarstwie narodowem, Warszawa 1931,
za: J. Kornaś, Teoria gospodarstwa narodowego w myśli ekonomicznej Stanisława Głąbińskiego, „Studia Ekonomiczne. Gospodarka – Społeczeństwo – Środowisko” 2018,
nr 1(2), s. 57–66].
31
S. Głąbiński, Ekonomika narodowa, Teorja…, s. 2, 111–118.
32
Tenże, Etatyzm a gospodarstwo narodowe, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1922, nr 3, s. 465.
33
Tamże, s. 465.
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wytwórczych i bogactwa narodu”34. Zadaniem odrodzonego państwa powinien być zatem czynny udział przy wspieraniu budowy samodzielności i wzrostu znaczenia (siły) Polski na arenie międzynarodowej.

Stanisława Grabskiego rozważania o unowocześnieniu
gospodarki II RP
Stanisław Grabski35 to kolejny ekonomista z lwowskiego ośrodka akademickiego, w którego rozważaniach widoczne było zatroskanie o polskie społeczeństwo i gospodarkę (ich unowocześnienie). Jego analizy miały charakter
narodowy, co oznacza, że posługując się założeniami szkoły historycznej,
uwzględniały pierwiastek zmienności życia gospodarczego (jego dynamikę).
Oznaczało to, że badaniami obejmowany był historyczny kontekst działalności
ludzi, a nie jedynie indywidualne zachowania gospodarującego człowieka36.
Grabski w swoich analizach dowodził „wyższości zbiorowej wspólnoty […],
celów wspólnych nad osobistymi”37.
Pisał, że metoda jego „badań społeczno-gospodarczych jest na wskroś historyczna. Bez należytego wyjaśnienia dotychczasowego rozwoju form gospodarczego współżycia ludzi nie sposób […] zrozumieć, dlaczego są one dziś
takie, jakie są, a nie inne”38. Zdaniem tego ekonomisty nie jest możliwe wyodrębnienie zjawisk ekonomicznych z całokształtu życia społecznego . Twier34

Tamże, s. 469.
Interesującą biografię S. Grabskiego opublikował Witold Wojdyło w tegoż: Stanisław Grabski (1871–1949). Biografia polityczna, Toruń 2003.
36
Rafał Łętocha napisał, że S. Grabski uważał za nierealne opieranie ekonomii
na modelu wyizolowanej jednostki, nastawionej wyłącznie na osiąganie zysku. Podkreślał, że życie gospodarcze zawsze odbywa się w określonym środowisku, w specyficznych warunkach i organizacji społecznej mającej u podstaw pewien system etyczno-religijny regulujący stosunki międzyludzkie. Aby to zrozumieć, należy poznać charakter
życia społecznego, prawa jego kształtowania się i rozwoju [R. Łętocha, O dobro powszechne. Ekonomia społeczna Stanisława Grabskiego, „Nowy Obywatel” z 13.04.2012,
https://nowyobywatel.pl/2012/04/13/o-dobro-powszechne-ekonomia-spoleczna-stanislawa-grabskiego (dostęp: 29.02.2020)].
37
Szerzej zob. S. Grabski, Ekonomja społeczna I. Socjologiczne podstawy ekonomji,
Lwów–Warszawa–Kraków 1933, s. 31–32.
38
S. Grabski, Pamiętniki 2, Warszawa 1989, s. 260.
35
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dził, że bez analizy socjologicznej nie można wyjaśnić kształtowania się
obszaru bytowania społeczeństwa, jaki stanowi gospodarcze współżycie
i współdziałanie ludzi (co jest według niego głównym przedmiotem zainteresowania ekonomii39). Jego najważniejsze publikacje to 10 tomów Ekonomii
społecznej40, w której rozważania o gospodarce prowadził z perspektywy
ekonomii i socjologii.
Analizując gospodarkę II Rzeczypospolitej, nisko sytuowanej w rankingach europejskich, S. Grabski przekonywał, że warunkiem poprawy jej niedomagań jest dokładne ich rozpoznanie i zrozumienie41. Jego diagnoza stanu
polskiej gospodarki była następująca: „Jesteśmy jednym z najbiedniejszych
w Europie narodów […]. Odznaczamy się wśród narodów europejskich wyjątkowo nikłym przemysłem i wyjątkowo małą ilością ziemi przypadającą na
jedną w rolnictwie zatrudnioną osobę. W parze też z tem idzie wyjątkowo
mały obieg pieniężny”42.
Wskazane niedomagania polskiego systemu gospodarczego należało wyeliminować. Grabski pisał, że aby Polska mogła stać się krajem bardziej rozwiniętym, „trzeba nie tylko jak największego zespolenia wszystkich twórczych sił
narodu, pousuwania więc większości dzielących nas dziś przegródek, lecz
również wielkiego napięcia narodowej naszej ambicji”43.
Podkreślał: „Nie wolno nam mieć ciasnych ambicyj narodowych. Bo
inaczej zginiemy. Musimy chcieć nie tylko wydobyć się z bierności gospodarczej, nie tylko zatrudnić nasz przyrost ludności – lecz i dorównać sumą sił
wytwórczych i stopą cywilizowanego życia […] zachodnim sąsiadom. Więc
narodowa gospodarka musi stworzyć środki potrzebne i dla zapewnienia
bezpieczeństwa naszych granic, i dla zdobycia poczesnego miejsca wśród
innych narodów”44. Uważał, że polską gospodarkę należy poddać gruntownej modernizacji.
39

Zob. S. Grabski, Ekonomja społeczna I…; tenże, Ekonomja społeczna III. Zasadnicze pojęcia społeczno-gospodarcze, Lwów–Warszawa–Kraków 1933.
40
W niniejszym opracowaniu wykorzystano trzy tomy Ekonomii społecznej
S. Grabskiego (I, III i IX).
41
S. Grabski, Ku lepszej Polsce, Warszawa 1938, s. 41.
42
Tenże, Trzeba szukać drogi wyjścia, Lwów–Warszawa 1934, s. 35.
43
Tenże, Ku lepszej…., s. 131.
44
Tamże, s. 113–114.
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Polska, aby wejść na drogę unowocześniania gospodarki, musiała, zdaniem Grabskiego, przestać być krajem biernego kapitalizmu i pójść w kierunku budowy czynnego kapitalizmu45. Warto przypomnieć, że bierny kapitalizm
został odziedziczony po okresie, gdy ziemie polskie znajdowały się pod zaborami. Wówczas rozwój społeczno-gospodarczy dawnego terytorium Polski był
w znacznym stopniu zależny od obcych kapitałów. W wyniku I wojny światowej Polska odzyskała niepodległość46, ale nie udało się jej osiągnąć przyzwoitego poziomu rozwoju gospodarczego.
W dwudziestoleciu międzywojennym, pisał Grabski, „trwaliśmy niezmiennie w ustroju biernego kapitalizmu”47. „Główny motor naszego gospodarczego
postępu znajdował się poza Polską48. Więc w miarę jak malała międzynarodowa współpraca gospodarcza, tempo naszego postępu gospodarczego słabło.
[…] w 1928 r. mieliśmy mniejszą produkcję przemysłową niż w 1913 r. A gdy
współpraca ta ustała niemal zupełnie po 1929 r. – zaczęliśmy się w dobrobycie naszym szybko cofać. Cóż na to za rada? Najprostszy zdawałoby się sposób przezwyciężenia tej naszej gospodarczej bierności to wzmóc prywatną
naszą kapitalizację […]. Więc żąda się ograniczenia wszelkich przerostów gospodarki publicznej, usunięcia nadmiernej kontroli biurokracji państwowej
nad przedsiębiorczością indywidualną, zasadniczej zmiany stosunku władz do
obywateli, by dorabianie się nie było szykanowane”49, a dobrze widziane.
Niezbędne były także inne przedsięwzięcia. „By Polska przestała być
krajem biernego kapitalizmu [podkreślał Grabski – M.Z.] konieczne jest,
żeby jej kapitały produkcyjne narastały szybciej niż jest je w stanie zwiększać nasza prywatna kapitalizacja. A gdy na przypływ obcych kapitałów
45

S. Grabski, Ekonomja społeczna IX. Współczesny kapitalizm, Lwów–Warszawa–
Kraków 1933.
46
S. Grabski stanowczo podkreślał, że dla Polaków „niepodległość stała się naprawdę dobrem najcenniejszym, bo wielkim wysiłkiem i wielkimi stratami okupionem”
(S. Grabski, Uwagi o bieżącej historycznej chwili Polski, Warszawa 1922, s. 14).
47
S. Grabski, Ku lepszej…, s. 122.
48
Grabski uważał, że podobnie jak „w krajach czynnego kapitalizmu, motorem całego gospodarczego postępu jest i u nas nagromadzenie się kapitałów pieniężnych
drogą prywatnej kapitalizacji. Ale własna nasza prywatna kapitalizacja wystarcza dziś
dla zapewnienia produkcyjnych zatrudnień conajwyżej połowie naszego naturalnego
przyrostu ludności” (S. Grabski, Ku lepszej…, s. 108).
49
Tamże, s. 108–109.
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liczyć nie możemy – zatem jedna jedyna dziś do samodzielności gospodarczej i czynnej w świecie pozycji ekonomicznej prowadzi nas droga: –
wyjście z ustroju, w którym o tempie przyrostu sił wytwórczych i dochodów społeczeństwa decyduje w ostatecznej instancji gromadzenie kapitałów pieniężnych przez indywidualną oszczędność. Gotowych jednak wzorów tego rodzaju reformy ustroju społeczno-gospodarczego nie znajdziemy
za granicą. Bo wzoru sowieckiego naśladować nie chcemy”50.
S. Grabski był przekonany, że naród polski powinien znaleźć własną
drogę modernizacji gospodarki poprzez rozbudowę sił wytwórczych51,
„zwiększania ich przy tem w tempie koniecznym dla dania produkcyjnych
zatrudnień całemu naszemu przyrostowi ludności. Stanęliśmy przed tą koniecznością wskutek zmian, jakie zaszły po wojnie […]. Ale na szczęście też
same zmiany pozwalają nam dzisiaj na pomnażanie naszych sił wytwórczych
naszą własną wolą i naszym własnym rozumem […]. Są w kraju duże zasoby
surowców, są siły napędowe, są setki tysięcy rąk roboczych, są talenty organizacyjne i wiadomości techniczne lecz nie wyzyskane z tego tylko powodu, że
brak niezbędnych dla połączenia ich i uruchomienia kapitałów pieniężnych –
bo nasza prywatna kapitalizacja jest za mała, a obce kapitały przestały do nas
napływać. Dłuższe trwanie tego stanu grozi katastrofą. Więc musimy znaleźć
zeń drogę wyjścia. Te uzupełniające naszą niedostateczną prywatną oszczędność kapitały […] musi wytworzyć inicjatywa państwowa”52.
Nie wystarczy do tego celu obecny charakter interwencjonizmu państwowego, uważał Grabski. Podkreślał, że jeśli Polska nie chce pozostawać
w obszarze biernego kapitalizmu, musi przebudować podstawy własnego
życia społeczno-gospodarczego. Remedium na niedogodności rozwoju
może być gospodarka planowa53, której prowadzenie przynosiło, zdaniem
Grabskiego, dobre rezultaty m.in. we Włoszech, Niemczech, Stanach
50

Tamże, s. 113.
S. Grabski pisał, że Polsce potrzebna jest idea zespalająca duchowo naród,
obejmująca całość życia narodowego (S. Grabski, Myśli o dziejowej drodze Polski,
Glasgow 1944, s. 6).
52
S. Grabski, Ku lepszej…, s. 80–81 i 112–113.
53
Grabski uważał, że podstawowym zadaniem gospodarki planowej w Polsce powinno być doprowadzenie do zrównania poziomu rozwoju gospodarki polskiej z gospodarkami krajów Zachodu (S. Grabski, Myśli o…, s. 115).
51
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Zjednoczonych, a nawet w Związku Radzieckim54. Utrzymywał jednak, że
„polska gospodarka planowa musi pójść nie bolszewicką, nie włoską, nie
niemiecką, nie amerykańską – jeno własną naszą polską drogą do naszych
własnych polskich celów wiodącą. Ta nasza polska droga jest drogą cywilizacji chrześcijańskiej i drogą narodu wolnego, co sam przez wieki swoje
dzieje tworzył”55.
„By więc wyprowadzić Polskę z biernego kapitalizmu, trzeba wzmóc
dwukrotnie ponad najwyższy powojenny poziom naszą przedsiębiorczość
i naszą kapitalizację” – uważał Grabski. Podkreślał także, że „nie przez rozbudowę przemysłu państwowego56 powinniśmy uzupełnić niewystarczającą dla zatrudnienia całej naszej ludności kapitalizację prywatną. Droga
naszego postępu iść musi po linii zwiększania liczby oraz umacniania i rozszerzania istniejących przedsiębiorstw prywatnych i to raczej indywidualnych niż akcyjnych”57.
W jego przekonaniu zadaniem polskiej gospodarki planowej nie mogło być upaństwawianie jakichkolwiek działów produkcji. W ramach gospodarki planowej58 powinny być tworzone warunki dla rozwoju inicjatywy prywatnej, w których ludzie przedsiębiorczy, nawet ci niemający
wystarczającego kapitału, ale posiadający odpowiednie umiejętności, mogliby zakładać nowoczesne przedsiębiorstwa59. Wiedział też, że polskie
społeczeństwo „nie grzeszy […] nadmiarem inicjatyw indywidualnych.
54

S. Grabski podkreślał: „Musimy [jako Polacy – M.Z.] organizować nasz byt państwowy na nowych zupełnie podstawach, zbliżonych raczej do ustrojów innych państw
współczesnych, niż Polski przedrozbiorowej” (S. Grabski, Uwagi o…, s. 101).
55
S. Grabski, Ku lepszej…, s. 209–210.
56
S. Grabski był zdania, że podstawą rozwoju narodowego przemysłu Polski powinno być w znacznej mierze zmodernizowane rolnictwo, a także rzemiosło (S. Grabski, Uwagi o…, s. 130).
57
S. Grabski, Ku lepszej…, s. 222–223.
58
Cecylia Leszczyńska zauważa, że S. Grabski afirmował idee kapitalizmu opartego
na drobnej przedsiębiorczości wspieranej kredytami i odpowiednimi narzędziami polityki fiskalnej oraz opowiadał się za protekcjonizmem chroniącym polską gospodarkę
przed konkurencją z zewnątrz. Oba działania były, zdaniem Grabskiego, drogą do unowocześnienia wytwórczości krajowej (C. Leszczyńska, Stanisław Grabski 1871–1949
[w:] Monumenta Universitatis…, s. 243).
59
S. Grabski, Ku lepszej…, s. 124.
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Ideałem 99 setnych naszej inteligencji jest spokojna »posada«. Etatyzm
wzmaga u nas zawsze biurokratyczną martwotę”60 – twierdził z niezadowoleniem.
Grabski uważał, że przełamanie impasu panującego w życiu społeczno-gospodarczym w Polsce wymaga wielkiego twórczego wysiłku ze strony całego narodu. Miał na myśli współpracę rządu i społeczeństwa na
rzecz nowoczesnej Polski. Wskazywał, że władza państwowa zobowiązana
jest liczyć się ze zdaniem społeczeństwa na zasadzie budowy wzajemnego
zaufania. Podkreślał, że „rząd sam musi zdecydować, czy chce tę tylko po
sobie pozostawić w przyszłych pokoleniach pamięć, że umiał się długo
trzymać u władzy, czy też ma większe dziejowe ambicje”61 i na zasadzie
kooperacji ze społeczeństwem podejmie się realizacji programu modernizacji polskiej gospodarki.
Zdaniem lwowskiego ekonomisty unowocześnienia gospodarki polskiej
można dokonać jedynie za pośrednictwem działań narodu – „w Polsce nie
państwo może stworzyć zwartość i ekspanzję narodu, lecz naród musi przez
swój własny rozwój stworzyć potęgę państwa”62. Podkreślał, że naród to najwyższa, ogarniająca i zespalająca w sobie wszelkie solidarności wspólnota
duchowa. „Naród istnieje przez to i jedynie przez to, że wchodzące w skład
jego jednostki stawiają wyżej dobro, całość, trwałość, potęgę narodowej swej
wspólnoty ponad wszelkie interesy i dążenia zarówno osobiste, jak i innych
ugrupowań społecznych, do których należą. Narodu stworzyć nie można, ani
nakazem, ani propagandą, ani materjalnemi korzyściami. Naród tworzy się
sam przez zespolenie się mas ludności świadomością wspólnego cywilizacyjnego dziedzictwa, odpowiedzialności wobec wspólnych przodków za utrzymanie go i obowiązku pomnożenia go dla przyszłych pokoleń. […] Świadomość bowiem dziedzictwa swej cywilizacyjnej wspólnoty, poczucie
odpowiedzialności wobec przeszłych pokoleń za utrzymanie jej w całości
i obowiązku przekazania jej w niczem nieuszczuplonej przyszłym generacjom – wytwarza […] ciągły, zbiorowy wielu pokoleń danego ludu wysiłek
cywilizacyjny”63.
60

Tamże, s. 111.
S. Grabski, Trzeba szukać…, s. 152–153.
62
Tenże, Naród a państwo, Lwów 1922, s. 9.
63
Tenże, Państwo narodowe, Lwów 1929, s. 59–60, 62.
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Z rozważań Grabskiego wynikało, że na dumę przyszłych pokoleń społeczeństwo II Rzeczypospolitej, może zasłużyć, budując zamożne, nowoczesne
państwo. Dobrobyt64 osiągnąć można poprzez świadczenie pracy na rzecz
modernizacji gospodarki, co powinno być wspólnym celem wszystkich
warstw społecznych zamieszkujących określone terytorium.
W przekazie naukowym Grabskiego bardzo wyraźnie zakreślone były
idee narodowe. Z wielką atencją odnosił się on do narodu polskiego, którego wysiłkiem dokonało się odrodzenie Polski. Pisał: „Odzyskanie niepodległości nie było dziełem samych tylko polityków. Było ono […] dziełem tych
wszystkich, którzy wytwarzali dobrą o Polsce opinię świata, poczynając od
Matejki i Siemiradzkiego, Sienkiewicza, Skłodowskiej-Curie, Paderewskiego
aż do polskich robotników u Forda”65. W taki sposób podkreślał świadomość pokoleń każdego narodu w kwestii poczucia odpowiedzialności za
przyszłość państwa.

Zakończenie
Po 123 latach życia pod zaborami w listopadzie 1918 r. na mapie Europy
ponownie pojawia się Polska. Polacy z wielkim entuzjazmem przyjmują wiadomość o zrzuceniu jarzma obcych mocarstw. Przed polskim narodem i jego
liderami pojawia się zadanie odbudowy państwa. Andrzej Chwalba pisał
o tym następującymi słowami: „Jesienią 1918 roku polscy przywódcy doskonale zdawali sobie sprawę, że kwestią fundamentalną jest wymyślenie Polski
od nowa i na nowo. Nie może ona stanowić bezpośredniego nawiązania do
upadłej w końcu XVIII stulecia Rzeczypospolitej choćby dlatego, że popełniła
poważne błędy i została wymazana z mapy Europy, ale i z tego powodu, że
świat się od tego czasu zmienił, że rozwiązania ustrojowe kiedyś aktualne
i atrakcyjne – po Wielkiej Wojnie już przydatne nie były. Niemniej wiedzieli
64

S. Grabski podkreślał, że „ogół społeczeństwa powinien zrozumieć, że nie państwo, nie rząd, sejm i administracja państwowa stworzy dobrobyt, cywilizację i rozkwit
twórczych sił narodu, lecz naród musi zbiorowym ciągłym, codziennym, lata trwającym
wysiłkiem zbudować siłę i bogactwo państwa” [kursywa w oryginale – M.Z.] (S. Grabski,
Rewolucja. Studjum społeczno-psychologiczne, Warszawa 1921, s. 166).
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S. Grabski, Na nowej drodze dziejowej, Warszawa 1947, s. 40–41.
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jednocześnie, że wymyślając Polskę od nowa, nie mogą zapomnieć o jej poprzedniczce, o jej tradycjach, dziedzictwie i o pamięci o niej”66.
Warto podkreślić, że w tym „wymyślaniu Polski od nowa” znaczącą rolę
odegrali ekonomiści. W swoich publikacjach po 1918 r. w znacznej mierze
zajmowali się problematyką unowocześnienia gospodarki i podniesienia poziomu życia społeczeństwa II Rzeczypospolitej67.
Zawiłość problemów polskiej gospodarki po odzyskaniu niepodległości
w 1918 r. postawiła przed nimi zadanie wskazania dróg likwidacji licznych jej
niedomagań. Polscy ekonomiści, wykorzystując dorobek ekonomii europejskiej, wyznaczali cele dla zmian społecznych i gospodarczych, jakie powinny
nastąpić w odrodzonym kraju. Analizy opierali również na własnych przemyśleniach. Znaczącą rolę w tym procesie odegrali przedstawiciele lwowskiego
ośrodka akademickiego, m.in. Stanisław Głąbiński i Stanisław Grabski 68, ekonomiści związani z kierunkiem historycznym. Ich rozważania na temat unowocześniania polskiej gospodarki miały charakter narodowy. Oznacza to, że
w procesie jej modernizacji nadrzędną rolę miał odgrywać polski naród, do
którego obaj ekonomiści odnosili się z wielkim szacunkiem.
Unowocześnianie gospodarki, prowadzone z perspektywy realizacji interesu narodowego (przy dużym udziale narodu), miało przebiegać w atmosferze rozwoju opierającego się na pracy i powolnych, rozważnych reformach.
66

A. Chwalba, 1919. Pierwszy rok wolności, Wołowiec 2019, s. 8–9.
O rezultatach modernizacji polskiej gospodarki Eugeniusz Kwiatkowski pisał:
„odczuwam wyraźnie to kłębowisko sprzeczności sądów, które targa dziś każdym inteligentnym Polakiem. Oto tu macie niezbite dowody i dokumenty nie tylko wielkiej
tężyzny narodu, ale i świadectwo wszystkich cudów dokonanych w okresie Niepodległości w przemyśle i w rolnictwie, w nauce i technice, w miastach i na wsi, na morzu
i na lądzie; są to liczne dzieła o historycznej wartości. Ale zaraz obok tego roją się zestawienia «stanu faktycznego» w porównaniu ze stanem faktycznym wielkich państw
zachodu. I natychmiast urok wszelkich osiągnięć i triumfów pryska. […] Są więc dwie
prawdy i dwie rzeczywistości życia polskiego. Obie są ze sobą sprzeczne i obie są realne. Obie mogą się powoływać na liczne dokumenty i liczne dowody rzeczowe. Jedna
prawda nie potrafi obalić drugiej” (E. Kwiatkowski, Przedmowa [w:] J. Radzimiński,
Budujemy Polskę, Warszawa 1939).
68
Nie ulega wątpliwości, że poglądy Stanisława Głąbińskiego i Stanisława Grabskiego dotyczące unowocześniania polskiej gospodarki były nacechowane troską o byt
odrodzonej Polski. Nie brak jednak opinii, że były to idee zbyt górnolotne i niemożliwe
do realizacji w praktyce (U. Zagóra-Jonszta (red.), Polska myśl…, s. 153).
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Koncepcje takie były również uważane za najbardziej stosowne przez wielu
polskich intelektualistów, np. Stefana Żeromskiego, autora Przedwiośnia69.
W książce tej za najlepszą formę uzdrowienia i unowocześnienia gospodarki
autor uznał ewolucyjny jej rozwój.
Warto podkreślić, że we wskazywanych przez Głąbińskiego i Grabskiego
rozważaniach na temat modernizacji gospodarki pobrzmiewa wyraźna awersja do instytucji państwa, kojarzonych z władzą i uciskiem zaborców. Głąbiński
swój sprzeciw wobec znaczącej ingerencji państwa w procesy gospodarcze
wyraził następująco: „W społeczeństwach wychowanych w posłuszeństwie
i karności w stosunku do władz państwowych i ich rozporządzeń o wiele łatwiej porządkować życie gospodarcze, aniżeli w narodzie wychowanym przez
wieki całe w wybujałej wolności szlacheckiej, a po rozbiorach w naturalnym
oporze i lekceważeniu woli i nakazów państw zaborczych”70. Grabski postulował „by przyjąć za naczelną zasadę […] polityki wewnętrznej ograniczenie
do najniezbędniejszego tylko minimum zadań państwa i jego ingerencji
w społeczne, kulturalne życie narodu, którego postęp musi się opierać przede
wszystkiem na samorzutnej twórczości obywatelskiej”71.
Reasumując poglądy polskich ekonomistów w okresie międzywojennym,
trzeba zauważyć, że kształtowały je czynniki społeczno-gospodarcze i polityczne, na które wpływ wywarły w pierwszej kolejności zabory, w dalszej kolejności I wojna światowa, a następnie odzyskanie niepodległości i problemy
piętrzące się przed odrodzonym państwem. Według Stanisława Głąbińskiego
i Stanisława Grabskiego, reprezentantów szkoły historycznej w ekonomii,
rozwój zacofanej gospodarki miał się odbywać w ramach działań na rzecz
modernizacji wszystkich działów gospodarki narodowej.
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Concepts of modernising the Polish economy from the perspective
of economists of the Second Republic of Poland (on the example
of analyses of representatives of the historical direction)
Summary
The inter-war period, was the period of a development of the Polish economic
thought that falls on the years of shaping the Polish statehood and economy after 123
years of enslaving the Polish nation by the partitioners. The complexity of the problems
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of the Polish economy after Poland regained independence in 1918 set the Polish
economists the task to provide assistance with their work in solving the social and
economic problems to revive the state and influence its evolution. In the Second
Republic of Poland, there were opportunities to pursue one's own economic thought
without any restrictions. Its development was relatively dynamic, in two directions:
theoretical and historical. The article is a form of a review. It presents, on a retrospective basis, the views of selected Polish economists (representing the historical
school) on the issue of modernization of the economy of the Second Republic of
Poland. The modernization, in the opinion of the representatives of the historical
school in Poland, was to be implemented on the basis of national ideas. It should result
in the civilization advancement of the Polish society.
Key words: Second Republic of Poland, Polish economic thought, S. Głąbiński, S. Grabski, society, economy, modernization
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Wizja gospodarki
Obozu Zjednoczenia Narodowego

Wstęp
Przejęcie władzy w Polsce w 1926 r. przez Józefa Piłsudskiego i jego zwolenników oznaczało niewątpliwą „rewolucję” w sposobie sprawowania rządów, ale także w podejściu do społeczeństwa i… gospodarki. Dwa pierwsze
elementy (niejedyne zresztą, których koncepcje uległy zmianom) wiązały się
ze stopniowym odchodzeniem od idei demokracji parlamentarnej w kierunku
państwa autorytarnego. Trzeci zaś oznaczał zmianę, którą można sprowadzić
do konstatacji o samoczynnym rozwijaniu się życia gospodarczego. Piłsudczycy prezentowali w tym zakresie poglądy Rogera Battaglii. Czesław Klarner,
minister skarbu w pierwszym rządzie Kazimierza Bartla, głosił wręcz, że program gospodarczy tworzy społeczeństwo, a nie władza państwowa. Pogląd ten
wyznawał również prominentny piłsudczyk Ignacy Matuszewski, który w 1929 r.
dowodził, że „zadaniem Rządu w żadnych okolicznościach i nigdy nie jest tworzenie rzeczy samych przez się, jest tylko tworzenie warunków do załatwiania
pewnych spraw. Reszta jest sprawą samego życia gospodarczego”1.
Tekst został oparty przede wszystkim na źródłach drukowanych, wśród
których najważniejsze okazały się publikacje wydane przez Biuro Studiów
i Planowania Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN). Dziewięć tematycznych zeszytów stanowiących dorobek koncepcyjny Biura w połączeniu z literaturą uzupełniającą pozwoliło na pokazanie wizji gospodarki w ujęciu OZN.
Celem artykułu było przedstawienie założeń, jakie przyświecały ozonowym
planistom przy konceptualizacji założeń rozwoju gospodarczego Polski (planu
1

Przemówienie p. kierownika Ministerstwa Skarbu ministra Ignacego Matuszewskiego [w:] Narady gospodarcze Rządu z Delegatami Izb Przemysłowo-Handlowych
w dniu 7 i 8 października 1929 r., Warszawa 1929, s. 333.

Marek Sioma

38

ogólnogospodarczego państwa) oraz sposobów, jakimi zamierzali go osiągnąć. Wizja realizacji przyjętych założeń była koncepcją koherentną, obliczoną na intensywny i efektywny wymiar, ujmującą gospodarkę w sposób całościowy. Z uwagi na przegraną w wojnie z Niemcami we wrześniu 1939 r.
koncepcja ta nie doczekała się realizacji.

Poglądy piłsudczyków na gospodarkę
przed śmiercią Józefa Piłsudskiego
Nie ulega wątpliwości, że dla piłsudczyków przed śmiercią Marszałka porządek gospodarczy nie był wartością najwyższą, ale miał ustępować interesom
państwa. Wymownie wyartykułował to I. Matuszewski w 1933 r., stwierdzając,
że „wszystko – co nie jest koniecznością dla Państwa, co nie jest wymogiem
jego siły i niezależności – trzeba będzie uparcie odsuwać na plan drugi”2.
Tożsamy pogląd wyrażał Julian Husarski, który postulował wręcz zaangażowanie państwa w procesy wytwórcze3. Piłsudczycy prowadzili więc zachowawczą i umiarkowaną politykę gospodarczą, starając się zachować względną
równowagę w grze sprzecznych interesów i alternatywnych idei. Byli przeciwnikami ekonomicznego radykalizmu, a zwolennikami idei pracy organicznej, przejawiającej się w „powolnym i kierowanym unowocześnianiu życia
gospodarczego (modernizacji) oraz w budowaniu solidnych podstaw gospodarczych”4. Obóz piłsudczykowski, tak jak jego partia polityczna, tj. Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR), nie zabiegał przy tym o poparcie spo2

Zjazd działaczy gospodarczych i społecznych zwołany przez BBWR. Warszawa,
18, 19 i 20 V 1933 r., nakładem Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, [Warszawa
1933], s. 199; Stefan Starzyński dwa latach po zamachu stanu Józefa Piłsudskiego dowodził, że wydarzenie to stworzyło „nową erę w naszym życiu gospodarczym. Potężna
wola Komendanta, który ujął ster Państwa w swoje ręce, wprowadziła brakujący dotychczas w kierownictwie życiem gospodarczym pierwiastek państwowości”. Zob.
S. Starzyński, Myśl państwowa w życiu gospodarczym, Warszawa 1928, s. 19.
3
J. Majchrowski, Problematyka ekonomiczno-społeczna w myśli politycznej Obozu
Zjednoczenia Narodowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace
z nauk politycznych”, R. DCXXX, 1981, z. 17, s. 49.
4
J. Majchrowski, Silni – zwarci – gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1985, s. 94–95; W. Paruch, Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926–1939, Lublin 2005, s. 457.
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łeczne dla realizacji programu gospodarczego ani też żadnego z innych elementów własnego programu politycznego, kierując się założeniem depolityzacji społeczeństwa. Nie bez znaczenia był przy tym fakt, że wśród czołowych
działaczy obozu piłsudczykowskiego nie było ekonomistów, a sam Piłsudski
„rzadko zabierał głos w sprawach gospodarczych”5. Marszałek nie określił
także docelowego modelu gospodarki i nie wydawał żadnych dyspozycji
dotyczących bieżącej polityki gospodarczej. Piłsudczycy realizowali więc
program gospodarczy krótkoterminowy, obawiając się naruszenia podstaw
makroekonomicznych gospodarki rynkowej. Jedynym elementem długoterminowym była koncepcja stabilizacji monetarnej – mocny, stabilny pieniądz miał gwarantować rozwój gospodarczy, a w perspektywie likwidację
problemów społecznych (np. bezrobocia, przeludnienia wsi, braku żywności
i mieszkań).
Do śmierci J. Piłsudskiego sprawy gospodarcze nie znalazły się także
w sferze dyrektywnej. Zajmował się nimi rząd i jego eksperci wspierani przez
środowiska gospodarcze i akademickie. W BBWR trwały na ten temat dyskusje, ale sama partia oficjalnie nie interesowała się polityką gospodarczą państwa6. „Milczenie” w kwestiach gospodarczych wynikało także z różnorodności i wielości poglądów w obozie piłsudczykowskim, co w konsekwencji
uniemożliwiało wypracowanie jednej wspólnej koncepcji, chociaż „myśl kierunkowa” jest zauważalna7. Jeszcze w 1935 r. dominowały trzy poglądy na
gospodarkę: 1) Gospodarki nie można podporządkowywać celom polityki
narodowościowej, gdyż w ten sposób będzie można łatwiej dokonać konsolidacji państwowej. 2) Kryzys gospodarczy pokona Polska w ramach gospodarki
rynkowej z elementami solidaryzmu, co oznaczało odrzucenie nacjonalizmu
gospodarczego. 3) Dekoniunktura gospodarcza jest zjawiskiem przejściowym,
które przeminie8.
5

J.M. Majchrowski, Problematyka ekonomiczno-społeczna…, s. 47.
Ograniczano je do hasła „konieczności planowania rozwoju zdolności produkcyjnej kraju”. Zob. J.M. Majchrowski, Problematyka ekonomiczno-społeczna…, s. 48.
7
J. Rakowski, Ideologia gospodarcza epoki Józefa Piłsudskiego, „Niepodległość”
1948, t. 1, s. 134–135. Zwolennikiem tego poglądu jest m.in. Waldemar Paruch, który
dowodził, że piłsudczycy byli przeciwnikami ekonomicznego radykalizmu, a ich zachowania korespondowały z ideą pracy organicznej. Zob. W. Paruch, dz. cyt., s. 457.
8
W. Paruch, dz. cyt., s. 460. Warto zwrócić uwagę na cykl artykułów Ignacego Matuszewskiego z września 1935 r., w których wyłożył on swoje credo odnośnie do pod6
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Po śmierci J. Piłsudskiego gospodarka nadal pozostawała poza sferą dyrektywną zastrzeżoną dla generalnego inspektora sił zbrojnych. Od grudnia
1935 r. nastąpiła jednakże w tym względzie swoista dywersyfikacja, gdyż wpływ
na ten aspekt życia państwowego uzyskali Prezydent RP i jego współpracownicy, przede wszystkim wicepremier gospodarczy i minister skarbu Eugeniusz
Kwiatkowski. Hasło depolityzacji zastąpiono totalizacją, a obóz piłsudczykowski
zakładał wykorzystanie gospodarki do realizacji koncepcji konsolidacji narodowej, w ramach której zamierzano mobilizować „polską wspólnotę narodową”
wokół obozu rządzącego (przede wszystkim Obozu Zjednoczenia Narodowego),
armii i jej naczelnego wodza. Taką konstatację można wywieść z analizy całego
okresu 1935–1939, ale w dwóch pierwszych latach sytuacja była niezwykle
skomplikowana, a poglądy I. Matuszewskiego nadal obowiązujące9. Janusz
Faryś pisał, że na wiosnę 1936 r. zakończył się „pewien etap myśli gospodarczej
piłsudczyków związany nierozerwalnie z osobą Matuszewskiego i lansowanymi
przez niego koncepcjami deflacyjnymi”10.

Poglądy piłsudczyków na gospodarkę
po śmierci Marszałka
Powstanie Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN, Obóz) oznaczało teoretyczne zwycięstwo „prawicowych radykałów”, których poglądy znalazły
odbicie w deklaracji ideowo-politycznej z 21 lutego 1937 r.11 Zapisano w niej
niesienia dochodu narodowego i wzmocnienia kapitalizacji wewnętrznej, opowiadając
się jednoznacznie przeciwko nakręcaniu koniunktury. Zob. I. Matuszewski, Co i jak?
I: Cel bliższy, „Gazeta Polska”, nr 268 z 27 IX 1935, s. 1; tenże, Co i jak? II: Cel dalszy,
„Gazeta Polska”, nr 269 z 28 IX 1935, s. 1; tenże, Co i jak? III: Środki, „Gazeta Polska”,
nr 270 z 29 IX 1935, s. 1.
9
J. Faryś, Myśl gospodarcza piłsudczyków (1935–1939), „Przegląd Zachodniopomorski”, R. I (XXX), 1986, z. 3, s. 44–46.
10
Tamże, s. 47.
11
W połowie lat 80. XX w. Jacek Majchrowski był przekonany, że ozetenowska
myśl ekonomiczna wywodziła się z myśli młodoendeckiej, tj. założenia, że „nacjonalizm
i społeczny radykalizm – jest to rdzennie polska myśl gospodarcza, a dążeniem jej wykonawców jest silna i bogata Polska”. Zob. J. Majchrowski, Silni – zwarci – gotowi…,
s. 91. W deklaracji lutowej zapisano dość ogólnie, że istniała potrzeba zaprowadzenia
ładu gospodarczego oraz zmobilizowania zasobów materialnych dla wzmożenia siły
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m.in., że struktura społeczna Polski opiera się na szerokich masach robotników i włościan, a na ich losie wspiera się rozwój Polski i jej przyszłość. W praktyce Obóz w swojej strukturze w roku 1937 stworzył dwa sektory: wiejski
i miejski. Oba miały koordynować działania w wyznaczonym zakresie, ale po
roku uległy scaleniu. W dużym uproszczeniu należy stwierdzić, że OZN opowiadał się za reformą rolną i gospodarstwami od 5 do 20 ha, a zmiany te miały przyczynić się do wzrostu obronności kraju. Mniej ludzi mieszkających na
wsi oznaczało bowiem lepszy standard życia, a w konsekwencji mniej chorych
i niedożywionych, a tym samym więcej zdolnych do służby wojskowej. Jedynym realizatorem tego programu miał być OZN, o czym czytelników informował oficjalny organ prasowy Obozu dedykowany wsi12. Pisano w nim także, że
żołnierz i rolnik to dwaj „żołnierze Rzeczypospolitej” i dowodzono, że „rolnik
powinien umieć stać się żołnierzem gospodarczym Polski”13. OZN chciał parcelacji i komasacji gruntów, a Adam Koc niepodzielności gospodarstw rolnych.
Piłsudczycy spod znaku orła, tj. OZN, uważali ponadto, że wieś dźwignie się
z nędzy dopiero wtedy, gdy będzie skonsolidowana politycznie.
W konsekwencji myśl ekonomiczna części piłsudczyków ewoluowała
w kierunku nacjonalizmu gospodarczego14. Świadczą o tym odmienne od dotychczasowych przemyślenia na temat uwarunkowań makroekonomicznych,
nowa polityka koniunkturalna, protekcjonizm celny, przekształcenia własnościowe w duchu nacjonalistycznym (etnicznym), program industrializacji kraju
obronnej państwa. Zob. Deklaracja ideowo-polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego z dn. 21.II.1937 r., Obóz Zjednoczenia Narodowego. Oddział Propagandy, [Warszawa] 1938, s. 7–8. Zob. też: C.P., Założenia gospodarcze w deklaracji ideowej pułk. Adama Koca, „Polska Gospodarcza”, z. 11 z 13 III 1937, s. 371–373 oraz J.M. Majchrowski,
Problematyka ekonomiczno-społeczna…, s. 49.
12
Jedyna droga, „Wieś Polska”, nr 4 z 23 I 1938, s. 1.
13
Żołnierz i rolnik. Musimy powiązać wysiłki rolnictwa z interesami armii, „Wieś
Polska”, nr 15 z 11–14 XI 1937, s. 3–4.
14
Warto zauważyć, że w gospodarce nacjonalizm i społeczny radykalizm miały
przeciwdziałać radykalizacji mas, co z kolei zmniejszało zagrożenie komunizmem. Zob.
J.M. Majchrowski, Problematyka ekonomiczno-społeczna…, s. 51; Zdaniem Edwarda
Wynota w program ekonomiczno-społeczny OZN wpleciono „marksistowską retorykę
i faszystowskie ideały” (Marxist rhetoric and Fascist ideals were often intermingeled in
a given program), co nie jest prawdą. Zob. E. Wynot, Polish Politics in Transition. The
Camp of National Unity and the Struggle for Power, 1935–1939, The University of
Georgia Press, Athens 1974, s. 91.
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w oparciu o krajowe kapitały, ale i niechęć do obcych i niepolskich (przede
wszystkim żydowskich15) pieniędzy, forsowanie industrializacji, wyjście z kryzysu
na drodze aktywności ekonomicznej państwa, kultywowanie narodowego egoizmu oraz obawy o niezależność gospodarczą i byt państwa16. Jedna z krakowskich gazet codziennych określiła to „ideologią solidaryzmu społecznego”17.
Przyjęcie powyższych założeń doktrynalnych najpierw przez niektórych
piłsudczyków, a następnie działaczy OZN daje podstawy do nazwania koncepcji takiego ustroju gospodarczego „autarkią oświeconą”. Pogląd ten wyrazili
Marian Marek Drozdowski i Waldemar Paruch, przyjmując za słuszne wywody
„Gazety Polskiej” z października 1935 r., że to państwo powinno było określać
charakter polityki gospodarczej, jak też sposób gospodarowania jednostek
oraz metody wyjścia z kryzysu18. Trzy miesiące później Bogusław Miedziński
stwierdził w Sejmie, na posiedzeniu komisji budżetowej, że „świat jest
w okresie interregnum doktrynalnego”, gdyż dotychczasowe wzorce myślenia
ekonomicznego okazały się dysfunkcjonalne19. Myśl ta została rozwinięta
przez półoficjalny organ prasowy piłsudczyków na początku sierpnia 1936 r.
15

Zagadnienie to zostało przeanalizowane w BSiP OZN. Autorzy opracowania
twierdzili, że do „sprawy żydowskiej” należało podejść kompleksowo, mając na uwadze
zarówno udział Żydów w gospodarce, jak i „współegzystencję” z Polakami. W zakresie
kapitałów obcych planiści OZN nie byli im przeciwni, ale chcieli „poddać ich gospodarkę takiej kontroli i kierownictwu, żeby dyspozycje gospodarcze kapitałów obcych –
zarówno krajowych żydowskich, jak i zagranicznych były zgodne z linią polskiej gospodarczej racji stanu”. Zob. Wytyczne polityki narodowościowej. Część I: Sprawa żydowska, Biuro Studiów i Planowania Obozu Zjednoczenia Narodowego, z. 7, Wydawnictwo
Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1938, s. 43. W odniesieniu do spraw
polityki mniejszościowej stwierdzali, że „Obóz Zjednoczenia Narodowego stoi na stanowisku, że tylko przez ustalenie programu w kwestii żydowskiej można będzie uniknąć nieprzemyślanych rozstrzygnięć emocjonalnych, zdjąć to zagadnienie »z ulicy«,
zastępując tanią demagogię i bezmyślne odruchy planowym działaniem Narodu i Państwa”. Zob. tamże, s. 34.
16
Por. W. Paruch, dz. cyt. s. 460.
17
Hasła, tkwiące w duszy narodu. Po deklaracji pułkownika Koca, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 55 z 24 II 1937, s. 1.
18
Obaj badacze bazowali na tekście prasowym (b.ł.), Cuius regio – eius religio,
„Gazeta Polska”, nr 300 z 29 X 1935, s. 1.
19
Mowa generalnego referenta budżetu wicemarszałka B. Miedzińskiego, „Gazeta
Polska”, nr 40 z 9 II 1936, s. 6.
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w stwierdzeniu, że nie było już powrotu do linii rozwojowej Rzeczypospolitej
„w warunkach powrotu do liberalizmu gospodarczego”20. Warto zwrócić
uwagę na korelację ostatniej wypowiedzi z wydarzeniami z 24 maja 1936 r.,
podczas których Edward Śmigły-Rydz zapowiedział „podciągnięcie Polski
wzwyż”21. Sumując obie informacje, otrzymamy nie tylko zapowiedź radykalnego przyspieszenia gospodarczego (na politycznej bazie Konstytucji kwietniowej), ale przyspieszenia nomen omen totalnego, dostosowanego do polskich warunków i ukierunkowanego na potrzeby wojenne państwa22. W ten
sposób rodził się polski nacjonalizm państwowy oznaczający nie tylko zbrojenia połączone z unowocześnianiem armii, ale i odejście od restrykcyjnej polityki monetarnej (deflacji) w kierunku wspierania koniunktury, a w konsekwencji polityki inflacyjnej, ale jednocześnie prorozwojowej i przyczyniającej
się do zmniejszania się bezrobocia na wsi i w miastach23.

Obóz Zjednoczenia Narodowego wobec gospodarki
Ogłoszenie deklaracji ideowo-politycznej (deklaracji lutowej) OZN przez
Adama Koca oznaczało powstanie organizacji politycznej, którą w sferze gospodarki cechował nacjonalizm gospodarczy. W swej myśli Obóz nie nadał
20

(b.w.), Postępy interwencjonizmu, „Gazeta Polska”, nr 213, 1 VIII 1936, s. 1.
W ocenie członków Działu Wychowawczo-Oświatowego BSiP rozkaz generalnego inspektora sił zbrojnych stał się „hasłem podzielanym bez zastrzeżeń nie tylko wskutek posłuchu czy rachuby intelektualnej, lecz dzięki zawartej w nim sile uczuciowej,
która stanowi wspólną własność wszystkich obywateli”. Zob. Problem sił fachowych
w dobie obecnej, Biuro Studiów i Planowania Obozu Zjednoczenia Narodowego, z. 8,
Wydawnictwo Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1939, s. 8.
22
Szerzej o tym: M. Jabłonowski, Wojsko a gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej
w latach 1935–1939, Warszawa 2001.
23
J. Faryś, dz. cyt., s. 49; Jan Kofman analizując dzieje Lewiatana doszedł do wniosku, że w drugiej połowie lat 30. XX wieku Polska nie miała innego wyjścia, jak wejście
„na drogę przyspieszenia wzrostu gospodarczego proponowaną przez zwolenników
rozwoju inflacyjnego”. Jednocześnie wyraził pogląd, że polityka ściągania obcych kapitałów mogła dać lepsze wyniki, niż polityka nakręcania koniunktury (uprzemysłowienia
kraju) własnymi środkami. Zob. J. Kofman, Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-społeczne Drugiej Rzeczypospolitej. Z dziejów ideologii kół wielkokapitalistycznych w Polsce, Warszawa 1986, s. 117, 116.
21
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gospodarce autonomiczności, uznając ją za jedną z wielu dziedzin życia podporządkowaną państwu i jego celom. Gospodarka dla OZN była „narzędziem”
skutecznego przygotowania się do przyszłej wojny. Było to tym istotniejsze, że
ocena jej stanu prezentowana oficjalnie (sic!) w 1937 r. była fatalna. Prorządowa „Gazeta Polska” pisała wręcz, że „struktura wszystkich dziedzin naszej
gospodarki skrojona jest na miarę nędzy”24, a Polska była „krajem biednym,
kroczącym na końcu państw europejskich i potrzebuje radykalnej polityki
gospodarczej”25. Trudno oprzeć się konstatacji, że tak jednoznacznie negatywne oceny stanowiły swoisty „punkt wyjścia” do radykalnych działań mających zapoczątkować gospodarczą rewolucję. Dokonać tego miało państwo
pod przewodnictwem OZN, na czele którego początkowo stanął płk A. Koc.
Opowiadał się przy tym Obóz w tej realizacji przeciwko istnieniu jakichkolwiek
pozapaństwowych wartości i funkcjonowaniu zasady laissez faire oraz inicjatywie prywatnej utożsamianej z samowolą26. Powodem było kreacjonistyczne
przekonanie o konieczności budowy nowej Polski, nie zaś nastawienie gospodarki na przetrwanie i czekanie na poprawę bytu (ustąpienia nędzy). Efektem
zaś – celowość wydatków w ramach gospodarki planowej, przy niewielkich
dostępnych środkach własnych27.
Pierwszy rok działalności OZN, pomimo wielu deklaracji, nie przyniósł
spodziewanych rezultatów, co doprowadziło do zmiany na stanowisku jego
szefa, które objął gen. Stanisław Skwarczyński. Warto jednak zauważyć, że
w roku 1937 w Biurze Planowania prowadzono prace studyjne. Ich efektem
było zestawienie zagadnień do przyszłego opracowania (z wyjątkiem motoryzacji28) lub też krótkie, hasłowe, pobieżne „analizy” danego zagadnienia.
24

(b.w.) [Bohdan Witwicki], Na bezdrożach poprawy koniunktury, „Gazeta Polska”,
nr 145 z 27 V 1937, s. 3; Julian Piasecki w ówczesnej dotkliwej biedzie widział ogromne
zagrożenie dla szukania dróg do lepszej przyszłości. Zob. J. Piasecki, O gospodarce planowej,
Biuro Studiów i Planowania Obozu Zjednoczenia Narodowego, z. 1, Warszawa 1938, s. 13.
25
(b.w.) [Bohdan Witwicki], Stabilizacja i płynność w życiu gospodarczym, „Gazeta
Polska”, nr 222 z 12 VIII 1937, s. 1.
26
Poglądy tożsame głosił Bohdan Witwicki, czołowy komentator gospodarczy
„Gazety Polskiej”. Zob. (b.w.) [Bohdan Witwicki], Zadania polityki gospodarczej, „Gazeta Polska”, nr 38 z 7 II 1937, s. 1.
27
J.M. Majchrowski, Problematyka ekonomiczno-społeczna…, s. 55.
28
Motoryzacja była oczkiem w głowie szefa BSiP inż. Juliana Piaseckiego jeszcze
przed powstaniem Biura. Na temat jego koncepcji zmotoryzowania Polski: Prace nad
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Część z ich zamierzano przedstawić „szerszemu gremium” w formie pogadanek. Nie ulega wątpliwości, że oznaczało to rozpoczęcie prac nad studiami
dotyczącymi gospodarstwa narodowego, ale nie wyszły one poza Biuro Planowania i wąskie grono decydentów. Stanowiły natomiast podstawę późniejszej działalności Biura Studiów i Planowania (BSiP, Biuro), albowiem Biuro
Planowania zajmowało się bardzo podobnymi kwestiami, koncentrując uwagę na: motoryzacji, upowszechnieniu szkolnictwa, walce z analfabetyzmem
(m.in. „każdy rekrut umie czytać i pisać”), szkolnictwie wyższym, wzmocnieniu
władzy naczelnej, walce z bezrobociem, „kwestii żydowskiej” oraz analitycznym
„rozpracowaniu programowym Deklaracji Lutowej” z 21 lutego 1937 r.29
Dotychczasowe opracowania30, a nie jest ich wiele, dotyczące koncepcji
polityki gospodarczej OZN analizowały to zagadnienie z perspektywy myśli politycznej31. Trudno nie zgodzić się z takim podejściem tak wybitnych badaczy
problemu jak: Edward D. Wynot Jr., Jacek M. Majchrowski, Janusz Faryś czy
Waldemar Paruch, ale wypada zauważyć, że ich rozważania dotyczące wizji
gospodarki Obozu Zjednoczenia Narodowego nie obejmowały szczegółowej
analizy dokonań Biura Studiów i Planowania. Zostało ono utworzone po zmianach w kierownictwie i strukturze OZN uprawomocnionych statutem z 1 września 1938 r.32 Biuro, którym kierował inż. Julian Piasecki, było organem Obozu
zmotoryzowaniem kraju. Wywiad u przewodniczącego Międzyministerialnej Komisji Motoryzacyjnej, podsekretarza stanu inż. J. Piaseckiego, „Gazeta Polska”, nr 183 z 2 VII 1936, s. 4.
Analizę dokonań i wizję przyszłości polskiej motoryzacji nakreślił wiceminister komunikacji
na początku roku 1939. Zob. Motoryzacja Polski dziś i w przyszłości. Wywiad „Gazety Polskiej” z przewodniczącym Komisji Międzyministerialnej dla Spraw Motoryzacji Kraju wiceministrem komunikacji, inż. Julianem Piaseckim, „Gazeta Polska”, nr 4 z 4 I 1939, s. 3.
29
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Obóz Zjednoczenia Narodowego (dalej: OZN), sygn. 12, k. 2–28.
30
Pierwsze opracowania dotyczące przebudowy gospodarczej Polski pojawiły się już
przed II wojną światową. Były to m.in.: Ku przebudowie gospodarczej. Wytyczne inwestycji
państwowych, nakładem Tygodnika „Polska Gospodarcza”, Warszawa 1937; J. Kożuchowski, Przebudowa gospodarcza Polski, Warszawa 1938, czy też: J. Moraczewski, Rozważania
nad położeniem politycznym i gospodarczym Polski, Warszawa 1938.
31
W ten sposób tytułowe zagadnienie ujmowali: Edward D. Wynot Jr oraz Jacek
Majchrowski. Zob. E.D. Wynot, dz. cyt., s. 91–122, rozdział The Economic and Social
Program of National Unity; J. Majchrowski, Silni – zwarci – gotowi…, s. 87–116, rozdział
Zagadnienia ekonomiczno-społeczne.
32
AAN, OZN, sygn. 23, k. 33.
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powołanym specjalnie do skonceptualizowania problemów związanych z gospodarką narodową. Kierownictwo Biura potraktowało zadanie szeroko, rozumiejąc gospodarkę nie tylko jako przemysł czy rolnictwo, ale także jako kulturę,
politykę narodowościową czy też walkę z analfabetyzmem. Szczególnie ciekawe wydają się opracowania dotyczące stanu ówcześnie aktualnego i perspektyw w zakresie gospodarki planowej, o której była już mowa. Całość rozważań
miała służyć jako materiał dla władz OZN (nietożsamych bynajmniej z rządem
i jego organami) nie tyle do przedstawiania na forum publicznym tego, jak jest,
ale do postawienia diagnozy, jak być powinno. Było to zadanie trudne pod
względem merytorycznym, ale lektura dziewięciu zeszytów wydanych przez
BSiP przekonuje, że w ciągu kilkunastu miesięcy pracownicy Biura przepracowali główne zagadnienia.
Politycy spod znaku orła byli za realizacją programu nacjonalizmu gospodarczego, kierując się planami związanymi z obronnością państwa. Opowiadali
się za: interwencjonizmem państwowym33, planowaniem gospodarczym, przekształceniami własnościowymi, popieraniem polskiego kapitału, odejściem od
restrykcyjnej polityki monetarnej (deflacji) oraz przejściem do aktywnej polityki
gospodarczej (wspieranie koniunktury). Stawiali na: rozbudowę przemysłu wojennego, intensyfikację zbrojeń, unowocześnienie wyposażenia sił zbrojnych,
a w konsekwencji (w razie większego zagrożenia) przestawienie gospodarki
z pokojowej na wojenną. Realizacja powyższego programu miała się odbywać
na zasadach gospodarki kapitalistycznej, która byłaby swoistą ramą, wewnątrz
której realizowano by gospodarkę narodową w ujęciu całościowym. Całokształt
działań miał zostać podporządkowany wykonaniu ogólnopaństwowego planu
gospodarczego. W tym ujęciu OZN zbliżał się do stanowiska Kościoła katolickiego i Stronnictwa Pracy. Priorytetami miały być handel oraz rozbudowa sektora
państwowego (w mniejszym zakresie etatyzm), chociaż w styczniu 1939 r.
w OZN uważano już, że „polityka państwowa nie potrzebuje wchodzić na drogę
etatyzmu”34. Ważne było również unarodowienie przemysłu35. Kapitały obce
33

Szerzej o tym: E. Majcher-Ociesa, Interwencjonizm państwowy w przemyśle
Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1930–1939, Kielce 2019, s. 299–408.
34
(b.w.) [Bohdan Witwicki], Forma, treść i kartele, „Gazeta Polska”, nr 19 z 19 I
1939, s. 1.
35
Warto wspomnieć o Wytycznych programowych OZN na Śląsku, Katowice 1937,
w których postulowano m.in. unarodowienie przemysłu. Mówili o tym także: Karol
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traktowano w OZN przychylnie, jeśli nie naruszały równowagi interesów społecznych i nie zubożały majątku narodowego36. W tezach programowych dotyczących uprzemysłowienia z 1 marca 1938 r. podkreślano jednakże, że kapitał
zagraniczny nie mógł korzystać z przywilejów w Polsce.

Program gospodarczego rozwoju Polski
opracowany przez Biuro Studiów i Planowania OZN
Tekst w przeważającej mierze dotyczy dokonań owego, dotychczas mało
znanego, zespołu ludzi, którego efekty prac robią duże wrażenie. Trzeba przy
tym jednak pamiętać, że były to jedynie (a może aż) studia i plany poświęcone przyszłości Polski, na dodatek bardzo mocno wpisujące się w szerszą koncepcję „podciągnięcia Polski wzwyż”. Analizy, a nade wszystko przemyślenia
planistów składały się zasadniczo z dwóch elementów: syntezy stanu ówczesnego oraz prognoz i propozycji rozwiązań na przyszłość37. Pracownicy BSiP
do wybuchu wojny z Niemcami przepracowali następujące zagadnienia składające się na całokształt gospodarki: uprzemysłowienie, fachowość, gospodarstwo wiejskie, kultura, planowanie, analfabetyzm, a nawet programy polityczne partii opozycyjnych w relacji do programu OZN. Całość stanowi
Grzesik, marszałek Sejmu Śląskiego, gen. Stanisław Skwarczyński (Robotnik polski
współtwórcą potęgi państwa. Przemówienie szefa Obozu Zjednoczenia Narodowego
Gen. Stanisława Skwarczyńskiego na zgromadzeniu robotniczym O.Z.N. w Sosnowcu
w dniu 26-go czerwca 1938 roku, Obóz Zjednoczenia Narodowego. Oddział Propagandy, Warszawa 1938, s. 8–9), a Zygmunt Wenda postulował wręcz „konieczność unarodowienia życia gospodarczego…”. Zob. O siłę własną Polski. Przemówienie Szefa Sztabu
Obozu Zjednoczenia Narodowego płk. dypl. Zygmunta Wendy wygłoszone na okręgowym zjeździe O.Z.N. w Kielcach w dniu 16 października 1938 r., Warszawa 1938, s. 6.
36
Szerzej: Z. Landau, Stosunek rządów pomajowych do napływu kapitałów zagranicznych do Polski, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1962, nr 3–4, s. 408–425.
37
Warto zwrócić uwagę na dość szczególną broszurę, w której poddano analizie
programy gospodarcze siedmiu najważniejszych partii politycznych w relacji do programu OZN. Większość postulatów była różna, ale w niektórych kwestiach programy
Stronnictwa Ludowego, Polskiej Partii Socjalistycznej czy Stronnictwa Pracy były bliskie
OZN. Zob. Programy polskich ugrupowań politycznych w świetle programu Obozu Zjednoczenia Narodowego, Biuro Studiów i Planowania Obozu Zjednoczenia Narodowego,
z. 4, Warszawa 1938, passim.
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koherentny program gospodarczy stworzony przede wszystkim dla rządu, ale
także dla OZN, którego działacze wszystkich poziomów mieli aktywnie współuczestniczyć w części jego realizacji. Niedostatek dedykowanych materiałów
archiwalnych, a w zasadzie ich brak powoduje, że podstawą analizy jest drukowany materiał źródłowy w postaci zeszytów problemowych wydanych
przez Biuro Studiów i Planowania w latach 1938–1939.
Przyjąłem założenie, że omówienie każdej z broszur nie ma racjonalnego uzasadnienia w kontekście tytułu artykułu, który dotyczy kwestii wizji
gospodarki nakreślonej przez OZN. Zasadne wydaje się pytanie, czy była to
wizja spójna, a ponadto w jakim wymiarze została zrealizowana. Obie odpowiedzi są dość oczywiste. Po pierwsze nakreślona przez Biuro wizja gospodarczego rozwoju nie była prostym planem np. intensyfikacji produkcji
przemysłowej i rolniczej, choć od tego rozpoczęto planowanie. Była całościową i koherentną koncepcją „podciągnięcia Polski wzwyż” ze zwróceniem
uwagi na aspekt społeczny w jego wielopłaszczyznowym wymiarze. Po drugie nie została zrealizowana z powodu wybuchu wojny niemiecko-polskiej
we wrześniu 1939 r. Wątek ten można by poszerzyć o kwestię realności
owego planu i czasu jego potencjalnej realizacji. W tej kwestii analiza materiałów pozwala na postawienie kilku hipotez i wyciągnięcie pewnych wniosków. Najważniejsza dotyczy Centralnego Okręgu Przemysłowego, który
w rozumieniu OZN był nie tylko pierwszym etapem industrializacji kraju, ale
też pierwszym przykładem konsolidacji społeczeństwa („jednym z czynników pozytywnie, twórczo i realnie cementujących społeczeństwo polskie”)
oraz „promieniowania optymizmu” we wspólnym dziele „podciągnięcia
Polski wzwyż”38. Kolejna wiedzie do stwierdzenia, że urzeczywistnienie programu gospodarczego OZN miało się dokonać w rządowym planie piętnastoletnim, o czym później.
W październiku 1938 r. Bohdan Witwicki stwierdził, że „dynamika, nie
statystyka – powinna być cechą podstawową polskiej polityki gospodar38

(b.w.) [Bohdan Witwicki], COP – symbol stałości poprawy, „Gazeta Polska”,
nr 98 z 9 IV 1938, s. 1; Ten sam autor dowodził, że „z COP idzie na wszystkie obszary
kraju powiew spokoju i stabilizacji, powiew stałości postępu”. Zob. tamże. Zob. też:
Polityka inwestycyjna i budowa COP-u Eugeniusza Kwiatkowskiego (dokumenty,
wspomnienia, szkice), wybór i opracowanie M.M. Drozdowski, Stalowa Wola 2012,
passim.
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czej”39, co doskonale wpisuje się w opracowywany w BSiP program kompleksowej (prze)budowy i modernizacji gospodarki narodowej. Natomiast Janusz
Faryś ocenił tworzenie nowych koncepcji gospodarczych przez OZN (w istocie
BSiP) w 1938 r. jako spowodowane zbliżającą się wojną. Dowodził: „polegały
one, jak sądzę, przede wszystkim na bardziej wyczuwalnym eksponowaniu
tężyzny, siły i możliwości narodu, który pod kierunkiem OZN, prowadząc politykę aktywną, potrafi rozwiązać, wydawać się mogło, nierozwiązywalne społeczno-gospodarcze problemy Polski”40. Trudno nie zgodzić się z tak sformułowanym założeniem, mając na uwadze dorobek BSiP OZN.
Szczegółową analizę wypada rozpocząć od ogólnego spojrzenia na efekty,
jakie Biuro osiągnęło przede wszystkim w roku 1938. Był to bowiem najintensywniejszy czas jego pracy, o czym świadczy wydanie dziewięciu jednoformatowych broszur składających się, w mojej ocenie, na kompleksowy program
gospodarczy rozwoju Polski na kolejne lata i dziesięciolecia. Na czele Biura stał
wspomniany już inż. J. Piasecki, ówczesny wiceminister komunikacji, który kierował zespołem kilkunastu ludzi posiłkujących się w swoich diagnozach ekspertami zewnętrznymi. Broszury miały jednolitą szatę graficzną, ukazywały się jako
zeszyty, były opatrzone znakiem OZN (stylizowany orzeł, godło Polski) i wydawane przez Wydawnictwo OZN. Łącznie zebrany materiał opublikowano na
ponad siedmiuset stronach druku. W zeszytach dokonano obszernych analiz
tez programowych uchwalonych przez Radę Naczelną OZN w marcu, maju
i sierpniu 1938 r. oraz w marcu 1939 r. Kolejność ukazywania się poszczególnych zeszytów nie odpowiada kolejności uchwalania tez programowych przez
Radę, a ponadto niektóre z nich (1, 2, 4 i 7) w ogóle ich nie zawierają, odnoszą
się jednak do zagadnień istotnych dla gospodarstwa krajowego.
Analitycy i eksperci BSiP oparli swoje analizy przyszłości gospodarczej
przede wszystkim na planowaniu, co wpisywało się w przedstawioną przez
gen. S. Skwarczyńskiego w lutym 1938 r. koncepcję udziału OZN w realizacji
zadania „podciągnięcia Polski wzwyż”41. Wykluczona w ten sposób została
39

(b.w.) [Bohdan Witwicki], Istotne wytyczne, „Gazeta Polska”, nr 286 z 18 X
1938, s. 1.
40
J. Faryś, dz. cyt., s. 49.
41
Stanisław Skwarczyński w jednym z przemówień podkreślił postulat planowości
w życiu państwowym, dowodząc, że „Obóz propaguje usilnie koordynację pracy
w dziedzinie planowań poszczególnych resortów rządowych”. Zob. Przemówienie Szefa
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przypadkowość, ale także nierównomierność realizacyjna. Zakładali bowiem
planiści OZN, że poszczególne segmenty gospodarki narodowej będą realizowane równolegle, w identycznym lub podobnym tempie. Julian Piasecki, który na ten temat mówił najwięcej, stwierdził, że „planowość jest takim samym
pierwiastkiem zorganizowanego działania ludzkiego, jak uświadomienie sobie
celów, do których zmierzamy…”42. Wytyczne te były hasłem naczelnym pracowników Biura. Do niego dostosowali oni poszczególne sektory rozwoju
gospodarstwa państwowego. Wyznaczył je szef Biura, którego poglądy na
gospodarkę planową były motywowane przekonaniami politycznym. W myśl
tychże ustrój liberalno-gospodarczy państwa nie sprzyjał jego rozwojowi,
a ponadto miał się przyczyniać do pauperyzacji niższych warstw społeczeństwa. Fascynacja planowaniem J. Piaseckiego wynikała przy tym z przekonania, że gospodarka taka dobrze sprawdziła się w czasie Wielkiej Wojny. Wydaje się, że wnioskiem, jaki wyciągnął on w maju 1938 r., było przekonanie
o nieuchronności wojny, a więc i konieczności przestawienia gospodarki państwa na tory wojenne. W gospodarce planowej widział ponadto „zharmonizowanie życia gospodarczego, składającego się z różnych form przedsiębiorczości, a więc: prywatnej, społecznej, samorządowej i państwowej, w celowy
układ o przewadze celów ogólnopaństwowych i ogólnonarodowych”43. Nie
był przy tym idealistą zakładającym błyskawiczną poprawę gospodarczą (pod
kierunkiem OZN), ale pragmatykiem przewidującym całą akcję na co najmniej
jedno pokolenie, tj. około 30 lat. Priorytetem było uprzemysłowienie, ale
także „wielki plan gospodarczy oraz sposoby jego realizacji i kontroli”44. Znamienne, że 2 grudnia 1938 r. E. Kwiatkowski zaprezentował w Sejmie plan
piętnastoletni45. Nawet pobieżna analiza porównawcza obu koncepcji (OZN
i E. Kwiatkowskiego) pozwala dostrzec podobieństwa, chociaż są i istotne
Obozu Zjednoczenia Narodowego gen. dyw. Stanisława Skwarczyńskiego (wygłoszone
na Zjeździe Prezydiów Okręgowych O.Z.N. w dniu 21 lutego 1938 r.) [w:] Służba Młodych OZN. Informacje o zadaniach i celach, nakładem Służby Młodych, Warszawa
1938, s. 5–6.
42
J. Piasecki, dz. cyt., s. 3.
43
Tamże, s. 6.
44
Tamże, s. 14.
45
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja V. Sesja zwyczajna r. 1938/1939. Sprawozdanie stenograficzne z 2 posiedzenia w dniu 2 grudnia 1938 r., łam. 4–39.
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różnice46. Przede wszystkim plan piętnastoletni był planem rządowym przewidzianym do realizacji w pięciu trzyletnich fazach, zaś plan BSiP założeniem
koncepcyjnym, którego elementy zostały implikowane do planu piętnastoletniego. Trudno wskazać, z braku źródeł, na ile wicepremier i jego otoczenie
skorzystali z gotowych „ściągawek” Biura, ale wykluczyć tego nie można,
szczególnie, że OZN był zapleczem politycznym rządu, ale też strukturą polityczną, która starała się mieć kontrolę nad całokształtem życia państwa.
W roku 1938 podczas cyklu spotkań Obozu prezentowano tezy programowe
stanowiące – zaryzykuję takie stwierdzenie – podwaliny koncepcyjne pod
nowy wielki plan przebudowy gospodarczej Polski, którego jednoznacznie
domagał się J. Piasecki47. Idea ta została urzeczywistniona właśnie w planie
piętnastoletnim48.
Za tezą o inspiracji E. Kwiatkowskiego i jego otoczenia pomysłami OZN
przemawiają nie tylko założenia dotyczące gospodarki (przemysłu, rolnictwa,
infrastruktury etc.), ale szczególnie faza trzecia planu piętnastoletniego odpowiadająca postulatowi J. Piaseckiego odnośnie do wykształcenia Polaków
(m.in. dla dobra gospodarki) i walki z bezrobociem. Temu też zagadnieniu
poświęcono osobne studium (Zagadnienie likwidacji analfabetyzmu w Polsce,
Warszawa 1938). Trzeba jednak zauważyć, że szef BSiP, co już sygnalizowałem, wiązał koncepcję realizacji „wielkiego planu” także (a może przede
wszystkim) z mobilizacją społeczeństwa. Tak postrzegał rolę OZN, konstatując,
46

J. Majchrowski, Silni – zwarci – gotowi…, s. 97–98. Najważniejszą wspólną ideą
było przekonanie o konieczności realizacji gospodarki planowej.
47
J. Piasecki, dz. cyt., s. 14. W lutym 1938 r. szef BSiP inż. Julian Piasecki jednoznacznie stwierdził, że „państwo […], pragnąc realizować swe nadrzędne cele, z których wynikają pewne nieodwracalne skutki dla obecnego i przyszłych pokoleń, nie
może pozwolić, by procesy i zjawiska społeczne ulegały wyłącznie wpływom wydarzeń
losowych i przypadkowych, wolnej gry sił, działającej często na niekorzyść elementów
najsłabszych; przeciwnie, musi nadawać im kierunek i tak wpływać na układ czynników
społecznych, by cele, do których zmierzamy, były osiągane przy najmniejszym nakładzie kosztów, szybko, bez krzywd i strat społecznych”. Zob. AAN, OZN, sygn. 74, k. 1.
48
Nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy minister skarbu stworzył coś na kształt BSiP OZN, ale Julian Piasecki 18 maja 1938 r. domagał się od rządu
takiego działania, dowodząc, że istniała potrzeba stworzenia odpowiedniej „komórki
planującej przy rządzie, która by posiadała wszelkie pełnomocnictwa, oraz grupowała
najwybitniejsze mózgi i serca Polski”. Zob. J. Piasecki, O gospodarce planowej…, s. 17.
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że „Obóz, który ma za zadanie konsolidację narodu i zorganizowanie woli
ludzkiej dla pracy dla państwa, musi akcję swą realizować w sposób przemyślany, planowy”49. Trudno się więc dziwić, że założenie to zostało przyjęte
przez wszystkich pozostałych autorów broszur poświęconych poszczególnym
zagadnieniom, którzy na nim opierali swoje studia i analizy. Dodać także należy, że temat planowania wywołany przez J. Piaseckiego na II Zjeździe Rady
Naczelnej OZN został uszczegółowiony przez Komisję Inwestycyjną BSiP OZN
pracującą pod przewodnictwem inż. Aleksandra Gajkowicza. Komisja ta zajęła
się analizą planowania w odniesieniu do inwestycji państwowych. Ona również, podobnie zresztą uczynił szef Biura, odwołała się do słów gen. S. Skwarczyńskiego o znaczeniu inwestycji państwowych dla rozwoju życia gospodarczego państwa. Problem ten artykułowała w trzech aspektach: rozwoju
aparatu wytwórczego, potrzeb konsumpcyjnych ludności oraz potrzeb
obronnych państwa50. Kolejność realizacji była jednakże odwrotna, gdyż
autorzy zdecydowanie kładli nacisk na inwestycje, które przyczynić się miały
do wzmocnienia zdolności obronnych państwa. Ciekawe, że nie mieli na
myśli bynajmniej inwestowania w przemysł obronny, co było dla nich
„oczywistą oczywistością”, ale w takie dziedziny, które przyczyniłyby się do
„wzmocnienia zdolności obronnej państwa”51 w stosunkowo krótkim czasie
oraz stworzyłyby warunki do ożywienia życia gospodarczego i wzrostu dochodu społecznego52.
Cała teoria inwestycji państwowych opierała się więc na założeniu inwestowania w rozwój przedsiębiorstw, które stałyby się kołem zamachowym
gospodarki. Z wypracowanych przez nie zysków zamierzano współfinansować
wydatki na obronę kraju, jednocześnie zmniejszając bezrobocie. Ponadto
plan ten, dość racjonalnie, przewidywał priorytet dla inwestycji przygotowanych „pod względem organizacyjnym i technicznym i nie wymagają[cych]
49

J. Piasecki, dz. cyt. s. 17.
Zasady racjonalnego planowania inwestycji państwowych, Biuro Studiów i Planowania Obozu Zjednoczenia Narodowego, z. 3, Warszawa 1938, s. 3.
51
Tamże, s. 5.
52
Inwestycje podstawowe, bo o nich mowa, obejmowały komunikację (drogi
wodne, lądowe i powietrzne, koleje, porty morskie i linie okrętowe), łączność (telekomunikację i radio), energetykę (elektrownie okręgowe, linie przesyłowe, gazyfikację),
urządzenia wodne i terenów rolniczych, urządzenia obrotu towarowego, urządzenia
miast i osiedli, a także budownictwo publiczne i mieszkaniowe. Zob. tamże, s. 7–8.
50
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w skutek tego tworzenia nowych aparatów wykonawczych”53. Miało być więc
szybko i ekonomicznie, z ograniczeniem wydatków na koszty administracyjne.
Zakładano ponadto podział zadań inwestycyjnych pomiędzy państwo i samorządy. Impuls miało dać państwo, inwestując w projekty ogólnopolskie wymagające dużych kapitałów i niekoniecznie opłacalne finansowo. Samorządy
przy współudziale kapitałów prywatnych mogłyby tworzyć inwestycje lokalne
z perspektywą zwrotu zainwestowanych środków. Nie ulega wątpliwości, że
było to myślenie zdroworozsądkowe, oparte na ekonomicznej kalkulacji, zakładające pomoc finansową dla samorządów ze strony państwa, ale wykluczające finansowanie inwestycji lokalnych wyłącznie przez państwo. W praktyce oznaczało to przekonanie, że należało pomagać samorządom przy
budowie szkół i dróg, ale szczególnie tym, które „dobrze wykorzystując szarwark […] gotowe są uchwalić wyższe opłaty drogowe”54. Trudno zaprzeczyć,
że było to sensowne założenie, współcześnie anachroniczne, ale osiemdziesiąt lat temu realne. Na dodatek miało ono być czynnikiem rozwojowym,
zmniejszającym wykluczenie komunikacyjne społeczeństwa, ale też służyć
celom obronnym. Całość koncepcji opatrzyli planiści OZN szczegółowymi analizami kosztów, stale zwracając uwagę na rentowność inwestycji55. Była to
niewątpliwie polityka prorozwojowa realizowana w ramach ustroju kapitalistycznego. Państwo stać się miało motorem rozwoju gospodarstwa narodowego wspomaganym przez samorządy i prywatnych inwestorów. Założenia te
przyjęto w formie tez programowych na II Zjeździe Rady Naczelnej OZN
w maju 1938 r. Kilka dni później jedna z ogólnokrajowych gazet, oceniając ten
program, stwierdziła jednak krytycznie, że „trudno się oprzeć wrażeniu, że
imponujące projekty inwestycyjne O.Z.N. obliczone są bardziej na propagandę niż na urzeczywistnienie, tak długo przynajmniej, jak długo ich tempo nie
będzie mogło być uzgodnione z koniunkturą”56. 2 marca 1939 r. E. Kwiatkowski stwierdził natomiast, że przezwyciężenie zapóźnienia gospodarczego Pol53
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ski „nie może być dokonane dziś ani zbyt szybko, ani też jednostronnym wysiłkiem państwa”57.
Najważniejszą kwestią dla OZN w całym planie rozwoju gospodarczego
była koncepcja uprzemysłowienia Polski. Nad tym zagadnieniem Rada Naczelna OZN pochyliła się najwcześniej, tj. 1 marca 1938 r., uchwalając stosowne tezy programowe58. Ich źródłem miał być „instynkt samozachowawczy
Narodu, rozbudzony w nas przez Marszałka Piłsudskiego”59. Znamienne jednak, że szczegółowy komentarz opracowany przez pracowników Działu Gospodarczego BSiP OZN opublikowano dopiero rok później, w ostatnim wydanym drukiem zeszycie60. Pomieszczone w nim treści, szczególnie dane
statystyczne, szokują! Pokazują bowiem Polskę jako kraj bardzo biedny (dwa
lata wcześniej napisała o tym fakcie „Gazeta Polska”) z „dochodem społecznym akumulowanym” w roku 1938 na poziomie 1,9 mld zł, przy 18 mld
w ogóle. Zauważyć należy, że wskaźnik ten był niższy niż w 1929 r. o 0,6 mld zł.
Dla lepszego zobrazowania warto podać dochód na jednego mieszkańca Polski w roku 1938 – 510 zł i dziewięć lat wcześniej – 830 zł61. Jeśli dodać do
tego przeludnienie wsi obliczane na 7 mln osób, niekorzystne rozmieszczenie
przemysłu w ujęciu geopolitycznym i nierównomierny jego rozwój, to powstanie obraz, który zdaniem pracowników OZN osłabiał „zdolność obronną
naszego państwa i jego rozwoju gospodarczego oraz odporność na zmienność koniunktury międzynarodowej”62. Receptę na odwrócenie tych niekorzystnych perspektyw widzieli w stworzeniu własnego prężnego przemysłu
57
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opartego na krajowych bogactwach naturalnych oraz unarodowieniu przemysłu i rzemiosła, biorąc za dewizę słowa wiceministra Józefa Kożuchowskiego,
który dowodził, że uprzemysłowić Polskę to znaczy „ukształtować współdziałanie przyrody, kapitału i pracy tak, aby przyrost dóbr wytwórczych był w stanie pochłonąć przyrost ludności, a przyrost majątku narodowego mógł pokryć
zapotrzebowanie związane z utrzymaniem i obroną państwa”63. Całość służyć
miała przede wszystkim przygotowaniu się kraju do przyszłej wojny totalnej
z podporządkowaniem decyzjom E. Śmigłego-Rydza. Planiści Biura wyszli przy
tym ze słusznego założenia wysuniętego przez Arthura Neville’a Chamberlaina, że „wojna nowoczesna nie daje czasu na przygotowania, które nie zostały
poczynione przed jej rozpoczęciem”64. Realizacji tego najwyższego z celów
miał dokonać OZN, który dążył do „zjednoczenia woli Narodu” na zasadzie
„zorganizowanej, jednolicie kierowanej woli ludzkiej”65.
W praktyce planiści OZN wskazywali, że do realizacji powyższego postulatu potrzebne były trzy elementy: 1) posiadanie kapitału pracy, 2) posiadanie
kapitałów pieniężnych i 3) posiadanie zasobów surowcowych. Pierwsza kwestia nie stanowiła najmniejszego problemu ilościowego. Problemem była
natomiast jakość tego kapitału, o czym w dalszej części. W okresie piętnastu
lat66, przy intensywnym uprzemysławianiu kraju, zamierzano ją ustabilizować.
Uwzględniając inne czynniki, przewidywali, że w roku 1952 Polska dołączyłaby
do krajów rozwiniętych. Znamienne jednak, że ich szacunki były nie tylko mało
realne, ale w świetle drugiego elementu po prostu nieosiągalne. Stwierdzenie
to należy uzupełnić nader ogólną konstatacją, że Polska surowców (np. miedzi)
potrzebnych do dynamicznego rozwoju nie posiadała! Implikowało to konieczność ich sprowadzania z zagranicy, co było obarczone ryzykiem uzależnienia się
do eksportera, a ponadto niezwykle kosztowne. Jeszcze gorzej przedstawiała
się sytuacja w zakresie kapitałów. Wspomniałem już, że rozwój gospodarczy
planowano przede wszystkim w oparciu o środki własne, tj. krajowe, w mniejszym stopniu zagraniczne. Problemem była ich bardzo niska akumulacja wewnętrzna. Dość wspomnieć, że w roku 1938 w bankach prywatnych i pań63
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stwowych znajdowało się jedynie 2376,2 mln zł depozytów (firmowych i prywatnych). Po przeliczeniu na statystycznego obywatela Polski tych drugich
przypadało 32,61 zł67 – a więc kwota, nawet przed wojną, symboliczna.
Uprzemysłowienie kraju dostosowane do potrzeb obronnych oparto na
szczegółowym państwowym planie gospodarczym, a ten na artykułach 4 i 9
Konstytucji kwietniowej, które mówiły, że to państwo nadawało kierunek
życiu społecznemu, a jego obowiązkiem było dążenie „do zespolenia wszystkich obywateli w harmonijnym współdziałaniu na rzecz dobra zbiorowego”68.
Planiści OZN odwołali się także do deklaracji lutowej, w której zapisano, że
„siła obronna Państwa wywodzi się w prostej linii z dobrze zorganizowanego,
bijącego silnym tętnem życia gospodarczego, wymaga dobrej organizacji
i intensywnej pracy wszystkich warsztatów polskiej produkcji”69. W ich przekonaniu realizacja hasła „podciągnięcia Polski wzwyż” w zakresie uprzemysłowienia była możliwa jedynie w koncepcji ozetenowskiego zjednoczenia
narodowego, co przełożyć się miało na wzmożenie siły obronnej państwa.
Autorzy chcieli widzieć robotników fachowcami z zamiłowaniem do zawodu,
ale też z „ideologią i nastawieniem społecznym odpowiadającym potrzebom
Narodu i Państwa Polskiego”, robotnika – realizatora uprzemysłowienia kraju
świadomego zadań, „jakie przemysł polski ma spełnić dla obrony Państwa”70.
Kwestia uprzemysłowienia kojarzy się przede wszystkim z robotnikami,
ewentualnie inteligencją techniczną, ale bynajmniej nie oznacza braku uwagi
dla wsi i gospodarstwa wiejskiego. Ten obszar życia państwa interesował OZN
równie mocno, a nawet szczególnie mocno. Powodem było przeludnienie
wsi, o który wspomniałem, i jego implikacje dla całej gospodarki narodowej.
Nie bez znaczenia była także rola chłopów w realizacji zadania konsolidacji
narodowej, programu obejmującego wszystkie dziedziny życia, w którym
„sprawa wsi i gospodarstwa wiejskiego wysuwa się na czoło i skupia na sobie
powszechną uwagę”71. Nie mogło więc jej zabraknąć w szczegółowych rozwa67
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żaniach planistów BSiP. Analizy dokonali, rozpatrując tytułowe zagadnienie
w trzech aspektach: społeczno-gospodarczym, kulturalno-oświatowym
i psychicznym (w tym natury politycznej). Ich ustalenia pokazały absolutną
biedę wsi polskiej, statystyczne dochody rodziny chłopskiej szacowali na
200 do 800 zł rocznie (sic!). Nawet ówcześnie były to wartości szokująco niskie, o co najmniej 1/3 niższe niż dochody najbiedniejszych rodzin robotniczych i urzędniczych mieszkających w mieście. W związku z fatalną ogólną
sytuacją na wsi planiści Biura postulowali przebudowę struktury rolnej oraz
zmianę stosunków wiejskich „celem przystosowania gospodarstwa wiejskiego
zarówno do potrzeb Państwa i Narodu jako całości, jak też do potrzeb samej
wsi”72. Uznawali je za niezbędne i pilne, ale nie wyznaczyli żadnych dat.
Chcieli natomiast do realizacji wskazanych celów wykorzystać energię potencjalną chłopów, ale także zapewnić dopływ sił fachowych, kredytów, rynków
zbytu oraz artykułów przemysłowych po cenach przystosowanych do możliwości nabywczych ludności. Ich zamiarem było także popieranie rozwoju
rzemiosła, chałupnictwa, a nawet przemysłu na wsi, co wiązałoby się z pozostaniem pewnej części ludności w dotychczasowym miejscu zamieszkania, ale
jednocześnie zmianą jej źródła utrzymania, którym przestałoby być rolnictwo.
Dla tych, którzy mieli zamieszkać w miastach, planiści przewidywali rozwój
dotychczasowych ośrodków miejskich (infrastruktura i budownictwo mieszkaniowe), ale także zakładanie nowych. To ostatnie zagadnienie zostało jedynie zasygnalizowane, ale trzeba je uznać za ważny komponent rozwoju, gdyż
dwukrotne zwiększenie liczby miast, o którym mówiono w całościowym planie gospodarczym, oznaczało, w moim przekonaniu, przede wszystkim rozwój
(poprzez inwestycje planowe?) miasteczek powiatowych i stopniowe przekształcanie ich w lokalne „centra przemysłowe”. Współcześnie określa się to
strategią zrównoważonego rozwoju. Biorąc pod uwagę jej punkt wyjścia
i efekty, jakie „obserwujemy” po 3–4 latach realizacji, można smutno skonstatować, że w przypadku II Rzeczypospolitej trwałoby to wielokrotnie dłużej
i nie zakończyło się nawet po piętnastu latach planowanej realizacji.
Trudno jednak odmówić planistom OZN tworzenia programu pod naczelną tezę podporządkowania całości życia gospodarczego sprawom obronnym
kraju i jej realizacji przez społeczeństwo poprzez zjednoczenie narodowe.
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Uważali oni, że ludność wiejska musiała poczuć się „pełnoprawnym składnikiem naszej państwowości, współtwórcą kultury narodowej, czynnikiem odpowiedzialnym za losy Narodu i Państwa”73. Tezy programowe dotyczące wsi
i gospodarstwa wiejskiego Rada Naczelna OZN uchwaliła 14 sierpnia 1938 r.
Ten tak istotny z punktu widzenia całości, a zarazem trudny w realizacji,
a nawet w konceptualizacji aspekt gospodarki narodowej został przyjęty
jako ostatnia z wytycznych programowych OZN w 1938 r. Podobnie jak program inwestycyjny poddany został krytyce 74. Zważywszy, że rok później Polska znalazła się w stanie wojny z Niemcami, czasu na jego realizację po prostu nie było.
Przedstawione wyżej elementy stanowią podstawowe składowe wspomnianego całościowego planu rozwoju gospodarki narodowej. Można
stwierdzić nawet, że to standardowe elementy każdego planu „podciągnięcia
wzwyż”. Planiści BSiP poszli jednak zdecydowanie dalej w swych rozważaniach. Uwzględnili bowiem składowe, które współcześnie określa się kompetencjami miękkimi, czyli w wielkim uproszczeniu umiejętnościami (kwalifikacjami zawodowymi), jakie powinni byli posiadać wykonawcy owego wielkiego
planu przebudowy gospodarczej Polski. Sygnalizując je już wcześniej, wypada
rozwinąć ten wątek, szczególnie że aż trzy z dziewięciu opracowań Biura poświęcono tym zagadnieniom. Nie ulega zatem wątpliwości, że planiści OZN
dostrzegali potencjał społeczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej, ale i wielki problem w samym jego łonie75. Powszechnie wskazuje się tu na kwestię narodowościową, a więc antypolskość i antypaństwowość niektórych narodowości.
Z pewnością miało to swoje znaczenie, ale pracowników Biura (poza mniejszością żydowską) interesowały przede wszystkim te cechy społeczeństwa,
które miały największe znaczenie w rozwoju gospodarczym Polski.
„Bilans otwarcia” roku 1938 wypadał dla II Rzeczypospolitej fatalnie. Zestawione przez planistów dane (nie były one bynajmniej tajne) pokazują brak
wykwalifikowanych kadr, co wpływało na wysokie koszty pracy. W tej kwestii
pisali jednoznacznie: „Produkty naturalne mogą być w pewnym stopniu zastępowane surogatami, związki organiczne – wytworami sztucznymi; nikt
73
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jednak nie wynalazł metod zastąpienia inteligencji ludzkiej, skoordynowanej
pracy sprawnych i czujnych mózgów”76. Najważniejszy stawał się więc człowiek i jego umiejętności zawodowe, które – jak pisali – „włączają jednostkę
w skoordynowany system pracy zbiorowej, pobudzają jej inicjatywę i wyzwalają z destrukcyjnego nastroju jałowej apatii i nieproduktywnego biadania”77.
Maszyna, nawet najlepsza, miała być jedynie narzędziem w rękach człowieka,
najlepiej kierowanych kreatywnym umysłem. Potrzeby w tym zakresie były
ogromne, możliwości ograniczone, co w sumie dawało małe szanse właściwego przygotowania się do wojny totalnej. Problem ten dostrzegano w OZN
i bardzo mocno eksponowano, domagając się reformy szkolnictwa średniego
i wyższego przede wszystkim w kierunku kształcenia technicznego. Dwie ówczesne politechniki – w Warszawie i Lwowie były kroplą nie w morzu, a w
oceanie potrzeb. Miało się to zmienić za kilka do kilkunastu lat. Niemiej jednak najważniejsze było szkolnictwo zawodowe, które miało być promowane,
gdyż wykształcone kadry miały bardzo szybko przyczynić się do rozwoju gospodarczego. Rzecz charakterystyczna, że nakłady na szkolnictwo uznano za
wydatki inwestycyjne, co świadczy jak najlepiej o pragmatycznym myśleniu
pracowników BSiP, szczególnie że byli oni przekonani, że będzie to miało dodatni wpływ na produkcję. W konsekwencji dowodzili, że przy „finansowaniu
planów inwestycyjnych winien być przewidziany odpowiedni fundusz na szkolenie zawodowe”78. Wojna przekreśliła plany BSiP, ale po wojnie w tej kwestii,
co nie jest żadnym paradoksem, polscy komuniści poszli właśnie drogą wytyczoną przez OZN79.
Postulat kształcenia szerokich mas w zakresie zawodowym wiązał się nierozerwalnie z problemem analfabetyzmu. Dość stwierdzić, że w II Rzeczypospolitej było to zjawisko na tyle powszechne, że pracownicy Działu Wychowawczo-Oświatowego BSIP OZN zajęli się nim w pierwszej kolejności. Dla nich
nie ulegało wątpliwości, że utrudniał on „w wielkim stopniu rozwój gospodarczy Polski, osłabia poczucie obywatelskie i związki szerokich mas z Państwem
i fatalnie odbija się na sprawie naczelnej życia polskiego – na sprawie Pań76
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stwa”80. Przytaczanie danych statystycznych na ten temat uznaję za zbyteczne, gdyż nie jest to przedmiotem tytułowych rozważań. Ważniejszy jest fakt,
że sięgający 25% populacji analfabetyzm (do tego co drugi uczeń kończył
edukację po 4 klasie!) uniemożliwiał realne myślenie o „podciągnięciu Polski
wzwyż”. Najpierw należało więc „podciągnąć” umiejętności czytania i pisania
uczniów, i to w czasie jak najkrótszym, ale także planowo i energicznie walczyć z analfabetyzmem wtórnym. Znamienne, że do tej akcji planiści proponowali zaangażować działaczy OZN wszystkich szczebli, wyznaczając im,
w pierwszym etapie, trzy priorytety do realizacji, uszczegółowione konkretnymi zadaniami81. Mieli je wdrażać w ścisłym porozumieniu z władzami wojskowymi, szkolnymi oraz administracyjnymi. Postulaty te trzeba nazwać przełomem w myśleniu, gdyż w przypadku ich zrealizowania cała akcja nie
miałaby precedensu. Jednocześnie autorzy zdawali sobie sprawę z kosztów
takiego przedsięwzięcia, co miało wpływ na praktyczne wykonanie. Priorytetem była akcja likwidacji analfabetyzmu wśród mężczyzn w wieku 19–20 lat,
a więc w wieku przedpoborowym. Do wojska (21 lat) mieli więc już pójść
mężczyźni umiejący czytać i pisać, co przełożyłoby się na wzrost poziomu
obsługi urządzeń mechanicznych.
Ostatnią kwestią mającą zdaniem pracowników BSiP wpływ na gospodarkę i poddaną szczegółowej analizie było zagadnienie upowszechnienia kultury. Powierzchownie rzecz ujmując, korelacja między obiema sprawami wydaje
się trudna do uchwycenia, co zauważyli również ozetenowcy, ale jednocześnie nie wahali się stwierdzić: „Z jednej strony ewolucja życia gospodarczego
jest w znacznym stopniu uzależniona od stopnia kultury duchowej społeczeństwa, z drugiej zaś kultura nie jest jedynie elementem pasożytującym na wartościach ekonomicznych, lecz także silnym bodźcem do ich rozrostu i pomnożenia”82. W ich przekonaniu kultura powinna mieć masowy charakter, ale
dostrzegali także jej potencjał komercyjny. Dowodzili też, że można było na
niej zarabiać. Całą akcją jej upowszechniania miał koordynować OZN, ale na
podstawie dyrektyw ujętych „w planowe ramy”. Trudo dopatrywać się tu
80
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wolności artystycznej wypowiedzi, zważywszy na przyjęte założenie, że upowszechnienie miało opierać się na „sumiennej pracy badawczej oraz wytycznych, wynikających z państwowej racji stanu”83. Upowszechnienie kultury,
dokonane za państwowe subwencje i w myśl polityczno-urzędniczych wytycznych, miało więc w przekonaniu planistów Działu Wychowawczo-Oświatowego BSiP OZN pracujących pod kierunkiem dra Mieczysława Giergielewicza nadać kulturze „siłę i rozmach” oraz wyznaczyć „pozytywną rolę
w wielkim wysiłku zbiorowym, zmierzającym do utrwalenia mocarstwowego
stanowiska Polski”84. I jeszcze jedno – całą kulturę, za państwowe pieniądze
oczywiście, tworzyć mieli wyłącznie Polacy, a nie „elementy obce, nastawione
przede wszystkim na eksploatację”85. Jej rozpowszechnianiem w terenie miały się zająć struktury OZN. Nie były to, przynajmniej teoretycznie, puste deklaracje, jeśli zważyć, że organizacje terenowe Obozu miały rozpocząć „celową
i skuteczną propagandę własnych zamierzeń w dziedzinie kultury oraz przystąpić do gromadzenia środków materialnych w celu zaspokojenia potrzeb
kulturalnych okręgu we własnym zakresie, bez odwoływania się do pomocy
finansowej Państwa”86. Tezy zostały przyjęte przez Radę Naczelną OZN
14 sierpnia 1938 r. Prasa prorządowa, podobnie do poprzednich uchwał,
przyjęła je z zadowoleniem i nadzieją na pozytywną zmianę. Prasa opozycyjna
wręcz przeciwnie87.

Zakończenie
Swoistym podsumowaniem dokonań BSiP, choć zauważyć wypada także
moment i kontekst wypowiedzi, było przemówienie szefa OZN gen. S. Skwarczyńskiego wygłoszone w maju 1939 r. Podkreślał w nim, że istniała konieczność pełnej synchronizacji polityki zbrojeniowej i gospodarczej, co było
możliwe jedynie „w drodze planizmu”, z podporządkowaniem gospodarki
narodowej celom obronnym i ekspansywnym państwa88. Niewątpliwym
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determinantem wypowiedzi była bardzo realna groźba wojny, ale było to
również potwierdzenie zainicjowania planowania centralnego w gospodarce państwa.
Janusz Faryś zmianę polityki gospodarczej po śmierci Piłsudskiego powiązał z dynamizmem psychiki piłsudczyków. Jednocześnie efekty ich prac ocenił
bardzo surowo i jak się wydaje po analizie dokonań BSiP, nieco przesadnie.
Pisał: „Brakowało im [piłsudczykom – M.S.] jednak ideologa takiego rozwoju,
brakowało jednego silnego centrum dyspozycyjnego, więc mimo luźno rzucanych koncepcji i gromko wypowiadanych sloganów i tym razem nie wypracowali i nie przekazali do realizacji myśli gospodarczej na miarę potrzeb i oczekiwań”89. Waldemar Paruch natomiast, powołując się na ustalenia Jana
Kofmana, stwierdził, że droga rozwoju gospodarczego, którą wybrali piłsudczycy, „nie była ani szybka, ani łatwa, ale prawdopodobnie w ówczesnych
warunkach najszybsza z możliwych i optymalna oraz bardziej efektywna od
nacjonalizmu gospodarczego”90.
Funkcjonowanie państwa jest niezwykle złożonym, wieloelementowym
i wielopłaszczyznowym procesem. Budowa, a następnie ustawienie właściwego rytmu działania trwa niekiedy dziesiątki lat. Najtrudniejsza w realizacji
wydaje się właśnie gospodarka, czy też szeroko pojęte życie gospodarcze, na
które ogromny wpływ (wprost proporcjonalny do ustroju) wywiera polityka.
W II Rzeczypospolitej, szczególnie po maju 1926 r., obóz piłsudczykowski starał się stworzyć mechanizmy kontrolujące całokształt życia państwa, co nie do
końca się udało. Dotyczyło to m.in. właśnie gospodarki, którą do 1936/1937 r.
traktowali piłsudczycy jako „wolną grę wpływów”, kontrolując oczywiście niektóre jej sektory. O przyczynach pisałem w pierwszej części artykułu. Wraz
z powstaniem OZN i założeń przedstawionych w deklaracji lutowej podejście
do gospodarki narodowej uległo zmianie. Obóz stworzył koherentny program
rozwoju gospodarczego na dziesięciolecia przedstawiony w postaci tez programowych, a BSiP dokonało szczegółowej ich interpretacji, pokazując rozwiązania praktyczne.
Polska okresu międzywojennego, paradoksalnie u swego schyłku, zaczynała więc wielki proces przebudowy, także gospodarczej, państwa. Nie mamy
i mieć nie będziemy wiedzy dotyczącej jego realizacji, gdyż plany piłsudczy89
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ków pokrzyżowała przegrana w wojnie z Niemcami w 1939 r., ale nie sposób
nie zauważyć, że planowanie było immanentną cechą rządów komunistów
w Polsce Ludowej, którzy realizowali m.in. wielki plan przebudowy gospodarczej kraju. Badań porównawczych na ten temat nie ma, ale zbieżność celów
nie może być przypadkowa. Inne natomiast, i to trzeba wyraźnie wyartykułować, przyjęto metody realizacji.
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Vision of the economy of the Camp of National Unity
Summary
The Camp of National Unity (Obóz Zjednoczenia Narodowego; later as OZN) was
a political party of Piłsudski’s supporters. It was established on the 21 st of February
1937 in order to extend – in accordance with the April Constitution – the governance
of Piłsudski’s followers in Poland. It was a typical political structure but, while
governing Poland, it had access to financial resources which were not available to the
opposing factions. Moreover, it was thought to be a creation intended to take care of
the entirety of political, social and economic life of the country. This role was played for
two and a half years of its existence. At that time, i.e. until the outbreak of war against
Germans in September 1939, the OZN became a leading political power which not only
“conquered” Poland structurally but also tried to convince the society to implement
the concepts of national unity. This was the foundation on which the entire
reorganisation of the country – including its economy – was intended to be set.
Despite the fact that in the vast majority activists of the OZN were politicians
already well-acquainted with the political life, since they governed Poland from 1926,
they did not feel responsible for the economic and industrial situation Poland was in
after the death of Józef Piłsudski. For the sake of consistency they did not overthink
the matter, assuming as natural that it was the great economic crisis which was
responsible for the disastrous condition of economy and not the politics of Ignacy
Matuszewski and his acolytes.
Continuity of power of Piłsudski’s supporters was pivotal but not much was
changed either it politics or economy after the Marshal’s death. The article examines
th
the problem of the vision of economy which was implemented after the 12 of May
1935, focusing on the notion of a comprehensive plan of economic development of
Poland that was created in the OZN Bureau for Studies and Planning (Biuro Studiów i
Planowania; later as: BSiP) in 1938–1939. These were undoubtedly theoretical
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objectives but all the matters of the OZN plan found their way to the government’s
nd
fifteen-year economic programme presented on the 2 of December 1938 by the
deputy prime minister Eugeniusz Kwiatkowski in the Sejm. It must be assumed that the
minister of treasury used the work of the OZN planners as it is evidenced by the overall
nature of his plan – confusingly similar to the one created by the BSiP OZN in terms of
the implemented elements. They were both not executed and thus it is not possible to
unambiguously assess their rationality. Nevertheless, it seem that the objectives of the
OZN economic plan (or de facto both of them) were well-prepared and coherent.
Assuming their successful implementation, they would have undoubtedly contributed
to the economic development of the Second Polish Republic. The scale and rate of the
execution remains, however, a moot point.
Key words: Second Polish Republic, Camp of National Unity, Bureau for Studies and
Planning, economy, planning, investments, culture
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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Korporacyjna reforma ustrojowa
w ujęciu katolicyzmu społecznego II RP.
Autorytarne konsekwencje rozwiązań
organizacyjnych

Wprowadzenie
Cel artykułu sprowadza się do identyfikacji niektórych autorytarnych
elementów myśli ustrojowej katolicyzmu społecznego II RP widocznych
w koncepcji tzw. reformy korporacyjnej. Przedmiotem analizy są wyłącznie
organizacyjne aspekty tej reformy wiążące się z formułą konstrukcyjną solidarystycznych korporacji oraz docelową strukturą systemu korporacyjnego.
Ściśle rzecz biorąc, chodzi o wpływ postulowanych rozwiązań organizacyjnych
na pozycję tradycyjnych organizacji zawodowych (klasowych) oraz układy
kompetencyjne w obrębie struktury korporacyjnej i na linii korporacje–
państwo. Pomijam wskazania dotyczące reguł działania gospodarki korporacyjnej (z wyjątkiem organizacyjnych) oraz politycznego otoczenia systemu
korporacyjnego, czyli układu władz wykonawczych, ustawodawczych i sądowniczych. Koncepcje ustrojowe katolicyzmu społecznego II RP również i na
tych obszarach wykazywały skłonności autorytarne. W tym miejscu jednak
zajmuję się tylko organizacyjną stroną reformy korporacyjnej1.
Pod pojęciami „autorytarne konsekwencje”, „autorytarne elementy”
i pokrewnymi rozumiem takie składniki danej myśli (koncepcji) ustrojowej,
1

Poglądy polskich katolików społecznych na temat politycznych aspektów reformy korporacyjnej analizuję w tekście: J. Luszniewicz, Polityczne implikacje koncepcji
reformy korporacyjnej. Katolicyzm społeczny II Rzeczypospolitej jako ideologia autorytarna [w:] Polityka tożsamości i polityka różnorodności, red. J. Sidorek, Warszawa 2020
(w druku).
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które w razie realizacji: a) ograniczałyby dotychczasowe zakresy praw obywatelskich, pluralizmu organizacyjnego i inicjatyw społecznych; b) powiększały
uprawnienia władz państwowych i kumulowały je w pionie egzekutywy;
c) formalizowały zasady hierarchii, harmonii, solidaryzmu, kolektywizmu itp.
kosztem indywidualnie pojętej wolności2. Tak rozumiane koncepcyjne przejawy autorytaryzmu można określić mianem „ideologii autorytarnej”. Pojęcie
to, często kwestionowane, odrzucane, a wobec współczesnych autorytaryzmów mało użyteczne3, dla nas będzie jednak pomocne ze względu na standardowe zaliczanie korporacjonizmu do składowych „ideologii autorytarnej”4.
Idzie rzecz jasna o „etatystyczne” wersje korporacjonizmu, nastawione na
odgórną implementację struktur organizacyjnych i utrzymywanie ich w podległości wobec państwa również w fazie funkcjonowania systemu. W XIX- i XXwiecznej myśli korporacyjnej występowały także nurty nieautorytarne, a nawet demokratyczne5. Z tych właśnie tradycji wyrastał i przy nich deklaratywnie pozostawał katolicyzm społeczny II RP. Faktycznie jednak w rozwijanej
w ramach tego kierunku koncepcji reformy korporacyjnej zawierały się łatwo
dostrzegalne „elementy autorytarne”. Czy na tyle liczne i silne, że uzasadniające potraktowanie międzywojennego korporacjonizmu katolickiego jako
2

Enumeracje cech autorytaryzmu i konteksty, w jakim używa się tego pojęcia, są
bardzo różne. Nieostre bywają też granice oddzielające autorytaryzm od pojęć typu:
„dyktatura”, „faszyzm”, „totalitaryzm” i inne. Zob. R. Tokarczyk, Autorytaryzm – dociekanie istoty pojęcia, „Historia i Polityka” 2009–2010, nr 2–3, s. 33–57.
3
M. Kneuer, Legitimation beyond ideology: authoritarian regimes and the construction of missions, „Die Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft – Comparative Governance and Politics” 2017, Vol. 11, Issue 2, s. 181–211, https://doi.org/
10.1007/s12286-017–0335-z.pdf (dostęp: 12.05.2020).
4
Zob. np. P. Łossowski, Ideologie reżimów autorytarnych (kraje bałtyckie 1926–
1934–1940) [w:] Dyktatury w Europie Środkowo-Wschodniej 1918–1939, red. J. Żarnowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973, s. 127–141; A. Costa Pinto, F. Finchelstein, The Worlds of Authoritarian Corporatism in Europe and Latin America [in:]
Authoritarianism and Corporatism in Europe and Latin America. Crossing Borders, eds.
A. Costa Pinto, F. Finchelstein, London – New York 2019, s. 1–9.
5
Por. P.J. Williamson, Varietes of Corporatism. A Conceptual Discussion, Cambridge 1985, passim; L. Cerasi, Rethinking Italian Corporatist: Crossing borders between corporatist projects in the late liberal era and the Fascist corporatist state [in:]
Corporatism and Fascism. The Corporatism Wave in Europe, ed. A. Costa Pinto, London
– New York 2017, s. 103–123.
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swego rodzaju „ideologii autorytarnej”? Na to pytanie wstępną odpowiedź
spróbujemy uzyskać, analizując zapatrywania polskich katolików społecznych
na organizacyjną stronę projektowanej reformy ustrojowej.

1. Katolicyzm społeczny w II RP:
elementy charakterystyki
Jak w międzywojniu zostawało się reprezentantem kierunku katolicko-społecznego? Kryteriów kwalifikujących nie było dużo. Po pierwsze, należało
identyfikować występowanie w kapitalizmie tzw. kwestii społecznej, utożsamiać ją z degradacją czynnika pracy i wieloaspektową niepewnością podstaw
egzystencji6 oraz uznawać za zjawisko sprzeczne z normami sprawiedliwości
społecznej7; po drugie, poddawać tak rozumianą kwestię społeczną opisowi
i analizie w kontekście możliwych środków i praktyk naprawczych. Powyższe
dwa wymogi to warunki konieczne, ale nie wystarczające. O zaliczaniu w poczet katolików społecznych przesądzało kryterium trzecie: uprawianie refleksji
nad niesprawiedliwościami doczesności i drogami ich przezwyciężania w perspektywie „oficjalnych” i „półoficjalnych” wskazań społecznej doktryny Kościoła. Chodzi o encykliki Rerum novarum Leona XIII i Quadragesimo anno
Piusa XI, ogłoszone – odpowiednio – w 1891 i 1931 r., oraz dokumenty Unii
Fryburskiej i Unii Mechlińskiej – instytucji, które w międzynarodowych gronach specjalistów przygotowywały grunt programowy dla obu encyklik. Unia
Fryburska (właściwie: Związek Katolickich Studiów Społecznych i Ekonomicznych), istniejąca w latach 1884–1891, rozpowszechniała wyniki swoich prac
dyskrecjonalnie. Opublikowane zostały dopiero w 1903 r. Unia Mechlińska
(właściwie: Międzynarodowy Związek Badań Społecznych w Malines), założo6

W latach 30. stan ten, przypisywany en bloc pracownikom najemnym (i ich rodzinom), katolicy społeczni zaczęli określać mianem „proletaryzmu”. Oprócz zagrożenia pauperyzmem czy bezrobociem za składowe elementy „proletaryzmu” uważano
też brak dostępu do własności gospodarczej (środków produkcji, akcji, dywidend)
i wyłączenie z kierowania procesami pracy (udziału w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi). Szerzej zob. L. Górski, Uwłaszczenie pracy, Lublin 1936.
7
O niejasności kategorii sprawiedliwości społecznej i innych problemach z nią
związanych zob. T. Gałkowski C.P., Sprawiedliwość społeczna a sprawiedliwość w encyklikach społecznych, „Prawo Kanoniczne” 2017, t. 60, nr 3, s. 151–167.
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na w 1920 r. i funkcjonująca także po ukazaniu się Quadragesimo anno,
ujawniała swój dorobek – na czele z głośnym Code social (1928; nowa wersja
1934) – w zasadzie na bieżąco8.
Enuncjacje Leona XIII, Unii Fryburskiej, Unii Mechlińskiej i Piusa XI, przy
wszystkich niemałych różnicach, traktowały kwestię społeczną jako rozwiązywalną tylko na gruncie reformy ustrojowej. Stawiając na solidaryzm społeczny, jednocześnie opowiadały się za dochodowymi i majątkowymi przesunięciami na korzyść świata pracy. Właśnie posuwanie się tymi szlakami stanowiło
warunek zarazem konieczny i wystarczający przynależności do katolicyzmu
społecznego.
Nie należał on do najbardziej wpływowych kierunków ideowych Polski
międzywojennej. Był mniejszościowym, głównie inteligenckim i do pewnego stopnia modernistycznym nurtem myśli katolickiej, mającym za sobą
niewielką część hierarchii kościelnej oraz poruszającym umysły wąskich
kręgów duchowieństwa i wiernych. Osiągnął pewne instytucjonalne sukcesy, „opanowując” m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katolicką Szkołę
Społeczną w Poznaniu, niektóre periodyki katolickie („Prąd”, „Przewodnik
Społeczny”), Tygodnie Społeczne organizowane przez „Odrodzenie” 9, powstałą w 1934 r. Radę Społeczną przy Prymasie Polski. Nigdy jednak nie
8

Leon XIII, Encyklika o kwestii robotniczej „Rerum novarum”, tłum. ks. J. Piwowarczyk [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1, red. M. Radwan, Rzym–Lublin
1996, s. 63–92; Pius XI, Encyklika „Quadragesimo anno”. Encyklika o odnowieniu ustroju społecznego i o udoskonaleniu go według normy prawa Ewangelii, tłum. ks. J. Piwowarczyk [w:] Dokumenty nauki…, s. 105–146; Kodeks społeczny. Zarys katolickiej syntezy społecznej, tłum. i wstęp L. Górski, Lublin 1928; Kodeks społeczny. Zarys katolickiej
syntezy społecznej, wyd. 2 uzup., tłum. L. Górski, ks. A. Szymański, Lublin 1934;
G. Bedouelle, De l’influence réelle de L'Union de Fribourg sur l’encyclique „Rerum novarum" [in:] „Rerum Novarum”. Écriture, contenu et réception d’une encyclique, Rome
1997, s. 242–254; D. Bosschaert, The International Union of Social Studies of Malines
and the Catholic Cultural Turn, „Church History and Religious Culture” 2019, Vol. 99,
Issue 3–4, s. 504–523, https://brill.com/view/journals/chrc/99/3–4/chrc.99.issue-3–
4.xml (dostęp: 6.05.2020).
9
Idzie o Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” (do listopada 1929 r. SMA „Odrodzenie”). Pierwszy Tydzień Społeczny zorganizowano
w sierpniu 1922 r. Kolejne odbywały się rokrocznie (z wyjątkiem 1934 r.), stając się
płaszczyzną przenikania koncepcji katolicko-społecznych do środowisk studenckich
i absolwenckich.
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zdołał wyjść poza krąg katolickich elit ani też uzyskać skutecznego przełożenia na życie polityczne.
Niemniej intelektualna ranga środowiska katolicko-społecznego była znacząca. Tworzyli je ludzie dobrze wykształceni, często na uczelniach zachodnich (belgijskich, francuskich, niemieckich, szwajcarskich, włoskich), w dorosłym życiu robiący kariery naukowe, redaktorskie, administracyjne, a nawet
kościelne. Zdecydowana większość nie tylko sprawnie władała piórem, ale też
nadążała za ówczesnym piśmiennictwem społecznym i gospodarczym.
Wspomniany „modernizm” przejawiał się w wezwaniach do generalnej reformy ustroju kapitalistycznego, naruszającej istniejący ład instytucjonalny i –
przynajmniej w warstwie werbalnej – społeczne status quo. Nie było to typowe dla międzywojennych środowisk katolickich.
Wybitniejsi reprezentanci katolicyzmu społecznego II RP to m.in. ks. Antoni Szymański (1881–1942), profesor polityki społecznej i rektor KUL; kilku
innych profesorów tej uczelni – ekonomiści Ludwik Górski (1894–1945), Witold Krzyżanowski (1897–1972), Czesław Strzeszewski (1903–1999), także
prawnik i skarbowiec Ignacy Czuma (1891–1963); ze świeckich ośrodków
akademickich – profesor chrześcijańskiej nauki społecznej, historyk związków
zawodowych i rektor Uniwersytetu Wileńskiego Aleksander Wóycicki (1879–
1954), profesorowie Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Poznańskiego,
ekonomiści Leopold Caro (1864–1939) i Antoni Roszkowski (1894–1939);
wpływowi redaktorzy i publicyści – ks. Edward Kozłowski (1888–1940), ks. Jan
Piwowarczyk (1889–1959), ks. Stefan Wyszyński (1901–1981); również jeden
z hierarchów Kościoła, biskup częstochowski, ks. Teodor Kubina (1880–1951),
autor głośnych artykułów, broszur i listów pasterskich10.
Niezależnie od rodzaju wykształcenia polscy katolicy społeczni wykazywali – z małymi wyjątkami – wspólne predylekcje do neotomizmu, personalizmu, socjologicznego organicyzmu oraz ekonomicznego normatywizmu
i teleologizmu. Inny czynnik integrujący to niechęć, a co najmniej dystans do
nacjonalizmu i endecji, dystynkcja raczej rzadko spotykana wśród aktywnych
katolików II RP. Nie wykluczało to politycznego polonocentryzmu, resentymentów względem mniejszości narodowych czy nawet otwartego antysemi10

Szczegóły biograficzne por. Encyklopedia katolicka, Lublin 1973–2014, t. 2–3, 5,
9–10, 15, 17–20; Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, cz. 1–3, Lublin 1991–1995.
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tyzmu (choć bez podłoża rasistowskiego). Skłonności ksenofobiczne wyrastały
bowiem – i wyrastają współcześnie – nie tylko na fundamencie nacjonalizmu.
Niemniej, mimo że katolicy społeczni politycznie wybierali bardzo różnie,
stronnictwa i organizacje endeckie z zasady pomijali. Odnajdywali się w partiach chadeckich, ugrupowaniach katolicko-ludowych i katolicko-konserwatywnych, nawet w strukturach sanacji, ale nie w Związku Ludowo-Narodowym, Stronnictwie Narodowym, Obozie Wielkiej Polski, nie mówiąc o ruchach narodowo-radykalnych11. Afirmowanie encyklik Rerum novarum
i Quadragesimo anno jako „biblii” teorii i praktyki społeczno-gospodarczej –
najważniejsze z kryteriów kwalifikujących do katolicyzmu społecznego – najwyraźniej dawało też skuteczną dawkę szczepionki antyendeckiej.
Katolików społecznych II RP cechowało ponadto wspólne odczucie wielopłaszczyznowego kryzysu dotykającego poza dziedziną gospodarczo-społeczną także politykę, kulturę, sferę moralną, życie rodzinne, psychikę
jednostkową i zbiorową itd.12 Świadomość integralności załamania łączyła się
z prognozami o przełomowości epoki i nadchodzących nowych rozstrzygnięciach ustrojowych. Przekonanie takie pojawiło się na długo przed wielkim
kryzysem gospodarczym i wyrosło, jak się wydaje, z szoku wojennego13. Załamanie z lat 1929–1935 ugruntowało przeświadczenie o rychłym przełomie
ustrojowym, ale wzmogło też obawy, że może się on dokonać w oparciu
o antychrześcijańskie ideologie totalne14.
11

Powyższe dotyczyło wyłącznie reprezentantów nurtu katolicko-społecznego,
a nie ogółu działaczy katolickich.
12
Por. A. Kliszewicz, Choroba Europy współczesnej, „Przegląd Powszechny” 1925,
t. 168, s. 70–79; ks. J. Pastuszka, Kryzys w życiu umysłowym, „Prąd” 1932, t. 23, s. 56–
58; Z. Wędrychowski, Zmierzch materializmu, „Prąd”, 1933, t. 24, s. 212–213; H. Romanowski, Filozofia cywilizacji. Prawa realne cywilizacji, jej ideały, typy, pochód, Warszawa 1933–1934, s. 363–399.
13
Ks. E. Kozłowski, Stanowisko kierowników chrześcijańskich organizacji robotniczych wobec nowoczesnych prądów społecznych, „Przewodnik Społeczny” 1921–1922,
R. III, s. 85; L. Górski, U podstaw katolickiego ustroju społecznego, Warszawa 1924,
s. 135.
14
Ks. J. Rostworowski, U progu nowego przesilenia, „Przegląd Powszechny” 1933,
t. 200, s. 317–323; A. Kliszewicz, Przełom współczesny jako przełom światopoglądu,
„Przegląd Powszechny” 1934, t. 204, s. 169, 173–174; ks. J. Piwowarczyk, Przyszłość
myśli katolicko-społecznej w Polsce [w:] Katolicka myśl społeczna. Pamiętnik III Studium
Katolickiego w Warszawie 5–10 IX 1937, Poznań 1938, s. 176–177, 188.
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Na tym tle katolicyzm społeczny zintensyfikował swoje zainteresowanie,
datujące się jeszcze od drugiej połowy XIX w., ideą korporacjonizmu i wywodzonymi z niej koncepcjami ustrojowymi. W drugiej dekadzie międzywojnia
dość powszechnie już upatrywano w nich optymalnego projektu naprawy
systemu gospodarczego i społecznego. Potężnym bodźcem okazała się encyklika Quadragesimo anno, która usankcjonowała przebudowę korporacyjną
jako wzorcową w świetle zasad katolicko-społecznych. Był to jedyny w czasach nowożytnych przypadek poparcia i propagowania przez papiestwo konkretnej opcji ustrojowej15. Można to interpretować jako wykroczenie poza
głoszoną tradycyjnie przez Kościół katolicki tezę o utopijności nadziei na stworzenie „Królestwa Bożego” na ziemi. Warte namysłu jest też pytanie, czy namaszczenie przez Watykan reformy korporacyjnej nie powodowało, że katoliccy zwolennicy traktowali ją niemal jak prawdę religijną – doktrynalnie
bezalternatywną, merytorycznie perfekcyjną i realizacyjnie nieuniknioną.
Korporacyjna przebudowa ustroju – w najogólniejszym zarysie – polegać
miała na:
a) ustanowieniu solidarystycznych korporacji, tj. wspólnych dla pracodawców
i pracobiorców przedstawicielstw zawodowych i ponadzawodowych (branżowych, gałęziowych itd.) składających się na hierarchiczną (wieloszczeblową) i kompleksową (ogólnospołeczną) strukturę organizacyjną zwieńczoną korporacją centralną;
b) przekazaniu solidarystycznym korporacjom na wszystkich szczeblach struktury części władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, w takim zakresie, aby osiągnąć zarazem decentralizację i dezetatyzację kompetencyjno-decyzyjną oraz zwiększenie skali interwencjonizmu gospodarczego
i społecznego.
Doktryna katolicko-społeczna preferowała oddolny tryb tworzenia solidarystycznych korporacji przy ograniczeniu ingerencji państwa do uchwalania
prokorporacyjnego prawodawstwa i ostrożnego stymulowania jego realizacji.
Odgórne działania konstrukcyjne władze państwowe miały podejmować jedynie wyjątkowo i przejściowo. Antyetatystyczna była też wizja funkcjonowania systemu korporacyjnego. Liczono, że korporacje zachowają realną auto15

Późniejsi papieże zrewidowali to stanowisko. Wzmianki o korporacjonizmie,
choć nie tak kategoryczne jak u Piusa XI, znaleźć można jeszcze w proklamacjach Piusa XII.
Zniknęły z nauczania papieskiego w okresie pontyfikatu Jana XXIII.
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nomię, zaś organy państwa zadowolą się ogólnymi funkcjami kontrolnymi.
Na tyle nawet, że pozwolą – jak wzmiankowano powyżej – by to przedstawicielstwa korporacyjne stały się realizatorami wzrastającego interwencjonizmu, podczas gdy państwo redukować będzie swą politykę gospodarczą
i społeczną.
Projektowana przez katolicyzm społeczny reforma ustrojowa miała wymiar wewnątrzsystemowy. Nie zmierzała ani do usunięcia, ani do marginalizacji konstytutywnych cech kapitalizmu: własności prywatnej i regulacji rynkowej. Zostałyby poważnie ograniczone, jednak sektor prywatny i – w
mniejszym stopniu – koordynacja rynkowa zachowałyby przewagę nad nieprywatnymi sektorami własności i odgórnymi typami regulacji. Korporacjonizm katolicki nie był więc intencjonalnie koncepcją tzw. trzeciej drogi, próbującą oderwać się od standardów systemowych zarówno kapitalizmu, jak
i socjalizmu, a w konsekwencji szukać alternatywy o istotnie odmiennych
cechach tożsamościowych. Niezależnie od utopijności podobnych usiłowań
korporacjoniści katoliccy im nie hołdowali. Zresztą „trzecie drogi” były i są
nierealizowalne, zaś w sensie treściowym prędzej czy później dawały i dają
się zakwalifikować do szeroko pojętego „megasystemu” kapitalizmu bądź
socjalizmu16. Katolicyzm społeczny nie czekał na takie rozstrzygnięcie. Stawiając na korporacyjną reformę ustrojową, pozostawał od początku w koncepcyjnych ramach kapitalizmu.
Słabością korporacjonizmu katolickiego, w rozumieniu przedstawionym
powyżej, była całkowita nieobecność w praktyce ustrojowej. W Europie międzywojennej istniało przez kilka do kilkunastu lat pięć zaawansowanych organizacyjnie systemów korporacyjnych. Mimo że implementujące je państwa
zaliczały się w większości do katolickich, w żadnym nie urzeczywistniono korporacjonizmu w wersji katolicko-społecznej. System włoski, budowany
w okresie dyktatury Benito Mussoliniego i najbardziej zaawansowany pod
względem organizacyjnym, był całkowicie sprzeczny z zasadami korporacjonizmu katolickiego. Skrajnie zetatyzowany już na etapie kształtowania, okazał
się narzędziem, za pośrednictwem którego Narodowa Partia Faszystowska
16

A. Indraszczyk, Refleksje o „trzeciej drodze” – wielość propozycji i trudności ich
zastosowania jako systemów ustrojowych, „Myśl Ludowa” 2014, nr 6, s. 15–40. Na
temat „megasystemów” kapitalizmu i socjalizmu zob. T. Kowalik, Systemy gospodarcze.
Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Warszawa 2005, s. 33–90.
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i podporządkowana jej administracja państwowa narzucały wykonawcom
preferencje i decyzje w niemal całym obszarze gospodarczo-społecznym.
Z prawnego punktu widzenia włoskie solidarystyczne korporacje stanowiły
organy administracji, a nie wyodrębnione przedstawicielstwa zawodowe
i ponadzawodowe17.
Zbliżony charakter miały korporacjonizmy hiszpański (za dyktatury generała Miguela Primo de Rivery), portugalski (za dyktatury Antonio de Oliveiry
Salazara) i austriacki (za autorytarnych kanclerzy Engelberta Dollfussa i Kurta
Schuschnigga), choć ich twórcy w mniejszym lub większym stopniu powoływali się na inspiracje katolicko-społeczne18. Co więcej, wszystkie próby reform
korporacyjnych nastawione na cele decentralizacyjno-samorządowe, a podejmowane w warunkach demokracji politycznej, na bardzo wczesnych etapach kończyły się niepowodzeniem (Belgia, Holandia, Szwajcaria)19.
Występowanie w praktyce wyłącznie zetatyzowanych typów korporacjonizmu skłaniało niektórych przedstawicieli katolicyzmu społecznego do większej otwartości na modyfikację, a nawet rewizję pierwotnie zakładanych zasad konstrukcyjnych i funkcjonalnych systemu korporacyjnego. Pojawiały się
głosy akceptujące m.in. zawężenie wolności zakładania związków zawodo17

Por. T. Chromecki, Autorytatywne państwo korporacyjne Mussoliniego, Warszawa 1938; A. Gagliardi, The corporatism of Fascist Italy between words and reality,
„Estudos Ibero-Americanos” 2016, Vol. 42, No. 2, s. 409–429, transl. S. Knipe,
https://dx.doi.org/10.15448/1980-864X.2016.2.22336.pdf (dostęp: 6.05.2020); M. Marszał, Przyczynek do dyskusji nad faszystowskim prawem gospodarczym, „Annales
Universitatis Marie Curie-Skłodowska” 2019, Vol. LXVI, No 1, sectio G, s. 321–329.
18
A. Costa Pinto, Corporatism and Dictatorships in Portugal and Spain. Comparative
Perspectives [in:] Bananen, Cola, Zeitgeschichte: Oliver Rathkolb und das lange 20.
Jahrhundert, Wien–Köln–Weimar 2015, s. 489–504, https://www.academia.edu/21916619/Corporatism_and_Dictatorships.pdf (dostęp: 6.05.2020); G. Botz, „Corporatist
state” and enhanced authoritarian dictatorship: the Austria of Dollfuss and Schuschnigg
(1933–38) [in:] Corporatism and Fascism. The Corporatism Wave in Europe, ed. A. Costa
Pinto, London – New York 2017, s. 144–173. Pomijam tu nazistowskie i w większości protestanckie Niemcy, gdzie korporacyjna struktura organizacyjna była bardzo niejednolita
i zasadniczo nie opierała się na podstawie zawodowej, a przy tym jeszcze silniej zetatyzowana i upartyjniona niż w faszystowskich Włoszech. Zob. K. Neuman, Inter-war Germany
and the corporatism wave, 1918–39 [w:] tamże, s. 124–143.
19
Zob. M. Manteuffel, Ustrój korporacyjny w poszczególnych krajach [w:] Korporacjonizm. Praca zbiorowa, Lublin 1939, s. 216–217, 220–222.
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wych, większy udział władz państwowych w implementowaniu korporacjonizmu oraz bezpośredni administracyjny nadzór nad organami korporacyjnymi.
Tendencję tę odzwierciedlała również myśl katolicko-społeczna II RP.
Polscy korporacjoniści katoliccy nie stworzyli koncepcji oryginalnej. Nawiązywali do XIX- i XX-wiecznych katolicko-społecznych teorii i projektów korporacyjnych rozwijanych we Francji, Austro-Węgrzech, Niemczech i Włoszech. Inspirację podstawową czerpali z encykliki Quadragesimo anno,
opracowań firmowanych przez Unię Mechlińską (jej polskimi członkami byli
L. Górski i ks. A. Szymański) oraz najnowszego dorobku europejskiego piśmiennictwa korporacyjnego.
Katolicyzm społeczny II RP nie znajdował się też w awangardzie tych
ośrodków krajowych, które najszybciej przeszły do fazy projektowania skonkretyzowanego i kompleksowego programu struktury korporacyjnej wraz ze
środkami i metodami implementacji. W pierwszym dziesięcioleciu niepodległości solidarystycznymi korporacjami interesowano się głównie jako narzędziem zapewniania modus vivendi między czynnikami kapitału i pracy oraz
stymulowania tzw. upowszechniania własności prywatnej20. W drugiej połowie lat 20. na agendzie pojawiło się zagadnienie Naczelnej Izby Gospodarczej,
przewidzianej w konstytucji marcowej jako centralny organ samorządu gospodarczego21, dotąd nieustanowionej, ale teraz znowu rozważanej w związku z trwającą rozbudową i instytucjonalizacją izb gospodarczych szczebla
gałęziowego. Katolicy społeczni wzięli udział w dyskusjach, ogłaszając jeden
szczegółowy i parę zarysowych projektów NIG. Wszystkie osadzały NIG na
fundamencie przedstawicielstw solidarystycznych, co nadawało propozycjom
charakter korporacyjny. Jednakże ustrojowego kontekstu wprost jeszcze nie
eksponowano. Objawił się on masowo po ogłoszeniu promującej korporacjonizm encykliki Piusa XI. Szerzej zakrojone i bardziej szczegółowe prace nad
programem przebudowy korporacyjnej rozpoczęto dopiero w drugiej połowie
lat 30., więc u progu wojny do ich dopełnienia było jeszcze daleko22.
20

Por. ks. A. Szymański, Teorie związków zawodowych, „Przewodnik Społeczny”
1922–1923, R. IV, s. 7–12, 40–44, 69–74, 112–115; J. Lubowicki, Chrześcijańskie pojęcie akcji socjalnej, „Prąd” 1923, nr 1, s. 11–17.
21
DzURP 1921, nr 44, poz. 267, art. 68.
22
Jeszcze w 1937 r. oceniano rodzime piśmiennictwo korporacyjne jako bardzo
ubogie, „tj. nie ma go poza szeregiem rozpraw w czasopismach prawie wcale”.
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2. Organizacyjna i prawna formuła korporacji:
pułapki zinstytucjonalizowanego solidaryzmu
Terminem „korporacja” katolicy społeczni posługiwali się, choć nie zawsze expressis verbis, w dwóch różnych kontekstach. Po pierwsze, odnosili go
do realnych, ale formalnie niezorganizowanych wspólnot profesjonalnych
(zawodowych i ponadzawodowych), istniejących niejako ipso facto, mocą
swej rzekomej społecznej „naturalności”. Każda taka wspólnota obejmować
miała ogół osób czynnie związanych z daną specjalnością zawodową, branżową, gałęziową itd., zamieszkujących na określonym terytorium, bez względu na stosunek do własności, odmienność funkcji ekonomicznych i społecznych, różnice majątkowe, pochodzenie społeczne i narodowościowe,
wyznawaną religię, preferencje ideowe, polityczne itp. Po drugie, korporacjami nazywano solidarystyczne organy przedstawicielskie funkcjonujące
w postaci międzyklasowych komisji porozumiewawczych o parytetowym
składzie, tj. równej liczbie pracodawców i pracobiorców, z dodatkowym udziałem wyrazicieli „interesu publicznego” w charakterze czynnika równoważącego (m.in. delegatów władz państwowych). Członkowie tak zorganizowanych
korporacji wyłaniani byliby dwoiście; reprezentanci stron kapitału i pracy – via
wybory w macierzystych wspólnotach profesjonalnych, reprezentanci „interesu publicznego” – drogą odgórnych upełnomocnień23.
Posługując się współczesną siatką pojęciową, można powiedzieć, że korporacje-wspólnoty to instytucje nieformalne, zaś korporacje-przedstawicielstwa to instytucje formalne. Przy takim ujęciu katolicko-społeczna narracja
o korporacjach-wspólnotach jako bytach równie realnych co solidarystyczne
R. (ks. E. Kozłowski), Recenzja (ks. J. Piwowarczyk, Korporacjonizm i jego problematyka,
Poznań 1936), „Przewodnik Społeczny” 1937, R. XVIII, s. 29. Jeśli ocena ta była przesadzona, to niewiele. Po 1937 r. głównym osiągnięciem publikacyjnym stał się zbiór tekstów kilkunastu autorów pt. Korporacjonizm. Praca zbiorowa, Lublin 1939.
23
Por. ks. A. Szymański, Zagadnienie społeczne, Lublin 1929, s. 31, 34–36;
ks. A. Roszkowski, Korporacjonizm katolicki. Zarys rozwoju poglądów społeczno-katolickich, Poznań 1932, s. 151, 154; K. [ks. E. Kozłowski], Nowy ustrój według Encykliki „Quadragesimo anno”, „Przewodnik Społeczny” 1932, R. XIII, s. 317–318; M. Manteuffel, Korporacjonizm i jego praktyczne ujęcie, „Prąd” 1936, t. 31, s. 298–299; I. Czuma, Korporacja jako instytucja prawna życia zbiorowego [w:] Korporacjonizm. Praca
zbiorowa, Lublin 1939, s. 46–47, 52–53.
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komisje korporacyjne nabiera nieco większej jakości i mocy perswazyjnej. Nie
o elegancję i logikę wywodu jednak tu idzie. Rzecz w tym, że teza o występowaniu dwóch rodzajów korporacji podbudowywała postulat uczynienia
z korporacji-przedstawicielstw głównych ośrodków władzy gospodarczej
i społecznej. Wedle katolików społecznych II RP właśnie owe formalne korporacje miały sprawować władztwo publiczno-prawne w obrębie „naturalnych”
wspólnot profesjonalnych (korporacji nieformalnych), słowem, działać jako
ich naczelne organy zarządzające24. Sytuowanie korporacji formalnych i korporacji nieformalnych na wspólnej płaszczyźnie realizmu pozwalało zatem
prezentować pierwsze jako organizacyjną emanację drugich.
Przypisywanie nieformalnym wspólnotom profesjonalnym cechy obiektywnego istnienia nie wystarczało za sankcję praktyczną. Do tego potrzeba
byłoby regulacji prawnych, a więc pewnej dozy przymusu. W opinii przedstawicieli katolicyzmu społecznego za najstosowniejszą uchodziła droga ustawowa25.
Optowali ponadto za zasadą obowiązkowego członkostwa korporacyjnego,
wszakże nie w sensie konieczności ubiegania się o przyjęcie, ale automatycznej
urzędowej rejestracji na odpowiednich listach zawodowych, branżowych czy
gałęziowych. Listy takie sporządzałyby i stosowne świadectwa przynależności
wydawały lokalne władze administracyjne. Listy ogólnokrajowe powstawałyby
przez zestawienie lokalnych list zawodowych i ponadzawodowych. Barier dostępu do poszczególnych profesji nie przewidywano26.
Preferowaną formułę członkostwa korporacyjnego przyrównywano do
wykorzystywanej na potrzeby samorządu terytorialnego. Czyniono to tym
chętniej, że powszechne uznawanie realności wspólnot lokalnych uprawdopodobniało pogląd o socjologicznej „naturalności” odpowiedników zawodowych i ponadzawodowych. Nade wszystko jednak, skoro decyzje organów
samorządu terytorialnego wydawane w granicach posiadanych uprawnień
24

Ks. J. Piwowarczyk, Korporacjonizm i jego problematyka, Poznań 1936, s. 30–31;
I. Czuma, Korporacja…, s. 59, M. Manteuffel, Korporacjonizm…, s. 291.
25
K. Turowski, O nowe drogi dla ruchu zawodowego w Polsce, „Prąd” 1934, t. 27,
s. 94; ks. A. Szymański, Korporacjonizm [w:] Korporacjonizm…, s. 31; ks. A. Wóycicki,
Wolność związkowa w ustroju korporacyjnym [w:] tamże, s. 182.
26
Ks. A. Szymański, Korporacjonizm…, s. 31–32; ks. A. Roszkowski, Korporacjonizm
[w:] Katolicka…, s. 153–155; W. Krzyżanowski, Korporacjonizm [w:] Encyklopedia nauk
politycznych. Zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze, red. E.J. Reyman, t. 3,
Warszawa 1938, s. 388; I. Czuma, Korporacja…, s. 46, 53.
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wiązały ogół mieszkańców danego obszaru, to decyzje organów korporacyjnych, również będących samorządami, powinny – per analogiam – obowiązywać wszystkich pracodawców i pracobiorców znajdujących się na danej
liście profesjonalnej27.
Czy obligatoryjność ustanawiania korporacji i obowiązkowe członkostwo
korporacyjne nie prowadziłyby do odgórnej reglamentacji rynku pracy i (lub)
monopolu organizacyjnego w ruchu związkowym? Katolicy społeczni II RP
odpowiadali na te pytania przecząco, deklarując zachowanie w systemie korporacyjnym zarówno swobody wyboru zawodu, jego zmiany, wykonywania
kilku zajęć jednocześnie itd., jak i możliwości tworzenia wewnątrzkorporacyjnych związków zawodowych. Wolności w sferze zatrudnienia bronili w imię
uprawnień „osoby ludzkiej” oraz wymogów racjonalności gospodarczej; wolności koalicji związkowej – w imię zasady pomocniczości oraz tomistycznej
normy „jedności w wielości” każącej, by wszelkie „naturalne” zróżnicowania
i interesy grupowe mogły wyrażać się także w wymiarze organizacyjnym.
W korporacjach zaś, mimo orientacji na cele „wspólnotowe”, ujawniać się
będą – tu korporacjoniści katoliccy nie mieli wątpliwości – dyferencjacje terytorialne, religijne, etniczne, polityczne, doktrynalne i – last but not least –
klasowe28.
Największe dylematy praktyczne rodziła kwestia organizacji klasowych.
Zgoda na pozostawienie związków skupiających wyłącznie pracodawców
i wyłącznie pracobiorców to z jednej strony dowód na realizm w ocenie możliwości instytucjonalizacji solidaryzmu społecznego, ale z drugiej strony bodziec skłaniający do relatywizowania zasady wolności koalicji. Wśród związków zawodowych funkcjonujących wedle formuły klasowej istniały bowiem
27

K. Turowski, O nowe…, s. 94; K. Dziembowski, Podstawowe zagadnienia korporacjonizmu w teorii i praktyce, „Prąd” 1934, t. 27, s. 193–194; R. (ks. E. Kozłowski), Na
marginesie »Wytycznych Rady Społecznej przy Prymasie Polski w sprawie organizacji
zawodowej społeczeństwa«, „Przewodnik Społeczny” 1935, R. XVI, s. 115.
28
Por. ks. A. Szymański, Rozwój i znaczenie umów zbiorowych, „Przegląd Powszechny” 1928, t. 178, s. 169–171; ks. A. Szymański, Zagadnienie…, s. 240–241;
ks. J. Piwowarczyk, Korporacjonizm…, s. 26–29; ks. A. Wóycicki, Wolność związków
zawodowych we współczesnym państwie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1936, z. 1, s. 144*, 146*; ks. A. Wóycicki, Wolność związkowa…, s. 182–183, 189–
190, 192; ks. A. Roszkowski, Rola Piusa XI w dziele przebudowy ustroju społeczno-gospodarczego, „Przewodnik Społeczny” 1939, R. XX, s. 87–88.
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takie, które łączyły predylekcje antysolidarystyczne z rewolucyjnymi i programowo nastawiały się na „walkę z kapitałem”. Wzywały do zniesienia własności prywatnej, podważały pozycję pracodawców, nadużywały broni strajkowej, lekceważyły wymogi ekonomii, stosowały środki przymusu wobec kadr
zarządzających i własnych członków. Słowem, burzyły „pokój społeczny”
i zagrażały „moralnym wartościom społecznym”29. Tego rodzaju organizacje –
przekonywali katolicy społeczni – należy sądownie zlikwidować, a tworzenia
nowych zakazać przepisami prawa. Odnosiło się to w pierwszym rzędzie do
komunistycznych związków zawodowych, ale przy szerszej interpretacji mogło
dotyczyć również co bardziej radykalnych związków socjalistycznych30.
Na początku lat 30. opcję likwidacyjną poparł papież Pius XI, pozytywnie
wyrażając się w encyklice Quadragesimo anno o zniesieniu w faszystowskich
Włoszech „organizacji socjalistycznych”31. W polskim obozie katolicko-społecznym spotkać można było także opinię dalej idącą, bo dopuszczającą
przejściowe zawieszenie wszystkich związków zawodowych w sytuacji poważnych zaburzeń wewnętrznych, na podobieństwo np. powstania lutowego
w 1934 r. w Austrii stłumionego przez kanclerza Dollfussa32. Warto dodać, że
konsternację wielu katolików społecznych – ze względu na uprzedzenia antysemickie – wzbudzała perspektywa działania wewnątrz wspólnot korporacyjnych organizacji żydowskich (klasowych, religijnych i wszystkich innych). Nie
była wprost kwestionowana, niemniej odrębne organizowanie się mniejszości
29

Ks. A. Wóycicki, Tendencje rozwojowe związków zawodowych w Polsce [w:] Katolicka..., s. 347–350; I. Czuma, Korporacja…, s. 54–55. Por. ks. E. Kozłowski, Wiedeński
kongres w sprawie ustroju korporacyjnego, „Przewodnik Społeczny” 1935, R. XVI,
s. 229; R. (ks. E. Kozłowski), Na marginesie..., s. 118; M. Manteuffel, Kapitalizm, socjalizm i katolicka doktryna społeczno-ekonomiczna, Warszawa 1933, s. 106.
30
Ks. S. Wawryn, Ku przebudowie ustroju w Polsce, „Prąd” 1935, t. 29, s. 6;
ks. A. Wóycicki, Cele związków zawodowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1936, z. 4, s. 399*–407*.
31
Papież wymienił to wśród pozytywów korporacjonizmu włoskiego, wobec którego sformułował też zarzuty upolitycznienia i zetatyzowania. Encyklika wyraźnie rozróżniała „komunizm” od „socjalizmu”. Niektóre umiarkowane i reformistyczne nurty
socjalizmu potraktowała z pewną sympatią, jednak jako całość socjalizm uznany został
za sprzeczny „z chrześcijańskim poglądem na społeczeństwo i na społeczną naturę
człowieka”. Pius XI, Encyklika…, passim (p. 91–95, 111–126).
32
Ks. E. Kozłowski, Wiedeński..., s. 229.
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żydowskiej traktowano jako zło konieczne. Konstanty Turowski, działacz „Odrodzenia”, zauważał z nieskrywanym żalem: „o ile łatwiej jest pozbawić czy
też ograniczyć Żydów w prawach politycznych, o tyle trudniej jest ich wyeliminować z przedstawicielstwa gospodarstwa narodowego”33.
Gotowość korporacjonistów katolickich do limitowania pluralizmu związkowego w kontekście szerszym niż antykomunistyczny oraz enigmatyczność
wskazań co do konkretnej praktyki w tym zakresie znalazły instruktywny wyraz w uwadze ks. A. Wóycickiego, że po ustanowieniu solidarystycznych korporacji wolność związkowa „nie będzie miała tych samych warunków co
dziś”34. Była to konkluzja artykułu, który przy braku szczegółów nie pozostawiał wątpliwości, że w przyszłości wolności tworzenia związków zawodowych
ma być mniej. Deficyty konkretu, czy może „barwy ochronne”, widoczne
w piśmiennictwie katolicko-społecznym niezbyt skutecznie też kamuflowały,
że nowe warunki „wolności” musiałyby regulować szersze spektrum spraw
ruchu związkowego niż samo prawo koalicji.
Wiadomo było choćby, że przedstawicielstwa korporacyjne, wyposażone
w monopole reprezentacyjny i kompetencyjny względem ogółu zarejestrowanych profesjonalistów, rozciągałyby swe władztwo również na członków
organizacji pracodawców i pracobiorców. W konsekwencji przejęłyby część
dotychczasowego pola kompetencyjnego związków zawodowych. Pozycja
klasowego ruchu zawodowego ucierpiałaby także wskutek poddania pod
bezpośredni nadzór solidarystycznych korporacji. Miały one tłumić „cząstkowe interesy” związków wewnątrzkorporacyjnych i dostosowywać je do „dóbr
wyższego rzędu”. Wyrazem nierównoprawnych relacji byłyby odmienne statusy formalne – prywatno-prawny związków wewnątrzkorporacyjnych i publiczno-prawny „zorganizowanych” instytucji korporacyjnych35.
33

K. Turowski, O nowe..., s. 236. Konstanty Turowski (1907–1983) skończył ekonomię na KUL, w międzywojniu działał także w chrześcijańskim ruchu zawodowym, był
członkiem redakcji „Głosu Narodu”, próbował też działalności politycznej w partii chadeckiej. Bardzo aktywny również po wojnie. Jego poglądy ewoluowały. Pozostawił
wiele opracowań historycznych, w tym obszerną monografię o dziejach „Odrodzenia”.
Zob. J. Rabiński, Konstanty Turowski 1907–1983. Życie, działalność, myśl społeczno-polityczna, Katowice 2008.
34
Ks. A. Wóycicki, Wolność związków..., s. 146*. Por. tenże, Cele…, s. 317*–318*.
35
Por. ks. A. Wóycicki, Tendencje…, s. 338–339, 350–358; tenże, Wolność związków…, s. 143*–144*; ks. J. Piwowarczyk, Kryzys społeczno-gospodarczy w świetle kato-
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Organizacje pracodawców i pracobiorców nadal więc działałyby na rzecz
swoich członków, tyle że w granicach ustalanych przez nadrzędne instancje.
Związki „kapitalistów” mogłyby inicjować redukcje zatrudnienia i płac, tyle że
po uprzednim zatwierdzeniu przez odpowiednie korporacje. Związki „pracowników najemnych” zachowałyby prawo do strajków (z wyjątkiem pracowników państwowych), tyle że procedury wszczynania, warunki przeprowadzania, zasady rekompensowania wynagrodzeń itp. stałyby się bardziej
sformalizowane oraz „trudniejsze” dla organizatorów i uczestników niż
w okresie przedkorporacyjnym. Klasowe organizacje zawodowe mogłyby
jeszcze m.in. przedkładać organom korporacyjnym i władzom państwowym
niewiążące opinie do przygotowywanych przepisów i ustaw; rozwijać wedle
swego uznania struktury branżowo-gałęziowe i terytorialne; zakładać i prowadzić własne instytucje badawcze, oświatowe, socjalne, wychowawcze
i inne36. W sumie pól działalności zostałoby nie za wiele, a realnej mocy decyzyjnej jeszcze mniej.
Miało się jednakże pojawić jedno nowe i ważne zadanie. Związkom pracodawców i pracobiorców zamierzano powierzyć wybór bądź udział w wyborze delegatów do przedstawicielstw korporacyjnych. W pierwszym przypadku
czynne prawo wyborcze otrzymaliby wyłącznie zrzeszeni w związkach klasowych; w drugim – członkowie wszystkich związków wewnątrzkorporacyjnych,
względnie ogół osób zapisanych do danej wspólnoty zawodowej. Większość
polskich korporacjonistów katolickich popierała pierwszą formułę wyborczą37.
Rezerwowali więc oni dla organizacji pracodawców i pracobiorców rolę dość
kluczową: współkonstruktorów międzyklasowych komisji korporacyjnych.
lickich zasad, Kraków 1932, s. 118–120; L. Caro, Solidaryzm, jego zasady, dzieje i zastosowania, Lwów 1931, s. 314–315; ks. S. Wawryn, Ku przebudowie…, s. 5–7; ks. A. Szymański, Zagadnienie społeczne, Lublin 1939, s. 339–341; tenże, Korporacjonizm…,
s. 34, 37.
36
Por. ks. A. Szymański, Polityka społeczna, Lublin 1925, s. 189–190; ks. E.K.
(ks. E. Kozłowski), Działalność związków zawodowych według zasad chrześcijańskich,
„Przewodnik Społeczny” 1923–1924, R. V, s. 268–272.
37
Por. ks. A. Roszkowski, Naczelna Izba Gospodarcza w Polsce i za granicą, Łódź
1928, s. 80–83; W. Krzyżanowski, Parlamentaryzm gospodarczy, Lublin 1928, s. 42–43;
ks. J. Piwowarczyk, Kryzys…, s. 136–137; K. Turowski, O nowe..., s. 94, 234, 236, 238;
ks. S. Wawryn, Współczesny problem zawodowy, „Przegląd Powszechny” 1935, t. 208,
s. 314–315.
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Dotyczyć to miało wszystkich szczebli i poziomów projektowanego systemu,
dlatego m.in. akceptowano utrzymywanie przez związki klasowe struktur
ponadzawodowych i terytorialnych aż po centrale ogólnokrajowe.
Należy podkreślić, że do wyłaniania korporacji-przedstawicielstw chciano
zaangażować wszystkie działające klasowe organizacje związkowe. W szczególności intencją nie było przyznanie monopolu reprezentacyjnego, a co za
tym idzie – kompetencyjnego, jednemu odgórnie wskazanemu typowi związków, np. chrześcijańskim. Zasadę taką przyjęto we Włoszech, a „wybrańcami”
okazały się syndykaty faszystowskie, które z tego powodu otrzymały status
publiczno-prawny (mimo klasowej formuły organizacyjnej). Reprezentanci
katolicyzmu społecznego II RP przeciwstawiali się takiej praktyce, popierając
równość uprawnień „konkurencyjnych zrzeszeń różnych kierunków”38.
Zarazem bliska była im myśl, że wewnątrzkorporacyjnych central i związków zawodowych nie powinno działać zbyt dużo. Nadmierny pluralizm mógłby bowiem utrudnić wybór solidarystycznych komisji porozumiewawczych,
a tym samym kształtowanie systemu korporacyjnego. Liczono się więc z potrzebą odgórnego limitowania liczby zarówno samych związków, jak i ich wewnętrznych ogniw. Można by w tym celu np. narzucać branżowo-gałęziowe
i terytorialne minima członkowskie oraz dokonywać mniej lub bardziej przymusowych unifikacji. Tego rodzaju rozwiązania aprobowali m.in. L. Górski
i ks. A. Wóycicki. Obawiali się jednak, że w praktyce będą wprowadzane nie
przez organy korporacyjne, ale aparat państwowy, który przy okazji administracyjnie uzależni albo nawet ujednolici ruch związkowy39. Według L. Górskiego oparcie korporacji-przedstawicielstw na podstawach klasowych obciążało je z jednej strony liberalną mentalnością burżuazyjną (wniesioną przez
związki pracodawców), a z drugiej strony socjalistyczno-komunistyczną mentalnością proletariacką (wniesioną przez związki pracobiorców). Ponieważ oba
typy mentalności są nie do pogodzenia z solidaryzmem społecznym, „zorganizowane zawody” będą musiały otrzymać szczepionkę „właściwego nastawienia moralno-ideowego”. Nie zadziała ona bez „eliminacji wpływu niektórych związków zawodowych”, to zaś – zdaniem L. Górskiego – skutecznie
38

Zob. np. ks. A. Wóycicki, Wolność związkowa..., s. 192.
L. Górski, Organizacja korporacyjna rolnictwa [w:] Korporacjonizm..., s. 87–88,
przyp. 1; ks. A. Wóycicki, Ku naprawie naszego syndykalizmu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1937, z. 1, s. 318*–322*.
39
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przeprowadzą tylko władze państwowe. W ten sposób otworzą sobie drzwi
do zdominowania systemu korporacyjnego zarówno na etapie kształtowania,
jak i późniejszego funkcjonowania40.
Wobec takich prognoz zastanawiano się nad alternatywną bazą konstrukcyjną solidarystycznych korporacji. Teoretycznie rolę tę, zamiast klasowych organizacji zawodowych, mogły pełnić pojedyncze podmioty gospodarcze: przedsiębiorstwa (wytwórcze, górnicze, handlowe, transportowe,
usługowe), banki i inne instytucje finansowe, jednostki użyteczności publicznej, gospodarstwa rolne itd. Można by więc najpierw wyłonić na tym szczeblu
swoiste korporacje zakładowe reprezentujące z jednej strony właścicieli,
udziałowców i wynajętych zarządców, a z drugiej strony pracowników najemnych niewykonujących funkcji zarządczych. W następnych zaś krokach postulowano pogrupowanie korporacji zakładowych wedle tych samych i pokrewnych profesji oraz wykorzystanie do ustanowienia korporacji zawodowych
i ponadzawodowych. Dzięki ominięciu „fundamentu klasowego” nie zachodziłaby potrzeba reglamentowania liczby organizacji zawodowych (i ich wewnętrznych ogniw) ani narzucania powstającym korporacjom „ducha solidaryzmu”. W efekcie nie groziłoby przerodzenie się katolicko-społecznej reformy
ustrojowej w korporacjonizm spolityzowany i zetatyzowany41.
Zwolennicy korporacji zakładowych dostrzegali też wady tego pomysłu.
Po pierwsze, na poziomie podmiotów gospodarczych „kultury współżycia
pracodawcy i pracobiorców” brakowało nie mniej niż w organizacjach pracodawców i pracobiorców42. Po drugie i najważniejsze, zinstytucjonalizowane struktury o charakterze klasowym już istniały43, podczas gdy solidarystyczne przedstawicielstwa zakładowe jeszcze nie. Z tego powodu sympatycy tych
drugich skłonni byli złożyć preferencje teoretyczne na ołtarzu szans praktycznych: wariant „klasowej” bazy konstrukcyjnej wyglądał po prostu na
40

L. Górski, Organizacja…, s. 84–85, 88–90.
Tamże, s. 102, 107; J. Braun, Korporacyjna budowa przemysłu i handlu [w:] Korporacjonizm..., s. 142, 144–147.
42
L. Górski, Uwłaszczenie pracy, „Prąd” 1936, t. 30, s. 141.
43
Po stronie pracowników najemnych były to związki zawodowe. Ich odpowiedniki po stronie kapitału rozwijały się słabiej, ale do wykorzystania nadawały się także
organy samorządu gospodarczego – izby przemysłowo-handlowe, rzemieślnicze, rolnicze (w planach były kolejne) i – ewentualnie – organizacje biznesowe (w rodzaju „Lewiatana”).
41
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łatwiejszy. Przebudowa społeczeństwa – przyznawał L. Górski – „nie może
być uzależniona od rozmiarów, w jakich powstać mogą i powstaną związki
zakładowe”44.
Pozostawała jeszcze nadzieja, że „klasowy fundament” uda się ograniczyć
do korporacyjnych przedstawicielstw szczebla zawodowego i samego początkowego etapu reformy, gdy wyłaniane będą pierwsze solidarystyczne instytucje formalne. Na szczeblach ponadzawodowych zasadę solidaryzmu można
by instytucjonalizować w oparciu o izby gospodarcze. Wprawdzie w Polsce
istniały one tylko w zalążkowej formie, ale oczekiwały na – przewidziane konstytucyjnie – poziome i pionowe rozwinięcia organizacyjne aż po izbę ogólnogospodarczą i ogólnokrajową45. Katolicy społeczni życzyli sobie w szczególności: nadania izbom gospodarczym realnych kompetencji samorządowych
(statusu publiczno-prawnego); utworzenia centralnych przedstawicielstw
działających już izb gospodarczych (przemysłowo-handlowych, rzemieślniczych, rolniczych); rozczłonkowania izb przemysłowo-handlowych po linii
gałęziowej (przemysł, handel, górnictwo, transport, bankowość, ubezpieczenia itd.); powołania brakujących izb wolnych zawodów (oddzielnie dla naukowców, nauczycieli, lekarzy, adwokatów, sędziów, pisarzy, aktorów itp., ale
z przedstawicielstwem centralnym) oraz – i nade wszystko – izb pracy najemnej (w strukturze gałęziowej i zwieńczonych centralnie)46. Po dokonaniu powyższych przeobrażeń gałęziowe izby pracy wystarczyłoby połączyć z odpo44

L. Górski, Uwłaszczenie pracy…, s. 141–142.
Tak wynikało zarówno z konstytucji marcowej, jak i konstytucji kwietniowej.
Konstytucja z 1921 r. wymieniała „izby rolnicze, handlowe, przemysłowe, rzemieślnicze, pracy najemnej i inne, połączone w naczelną izbę gospodarczą Rzeczypospolitej”;
konstytucja z 1935 r. – „izby rolnicze, przemysłowo-handlowe, rzemieślnicze, pracy,
wolnych zawodów oraz inne zrzeszenia publiczno-prawne”, pozostawiając utworzenie
izby naczelnej decyzji ustawodawcy (a na szczeblu pośrednim dodatkowo także związków izb). Por. DzURP 1921, nr 44, poz. 267, art. 68; DzURP 1935, nr 30, poz. 227,
art. 76. W praktyce funkcjonowały tylko izby rolnicze, przemysłowo-handlowe i rzemieślnicze (ich struktury nie osiągnęły poziomu krajowego). Izby pracy, izby wolnych
zawodów, naczelna izba gospodarcza – nigdy nie powstały.
46
Por. K. Turowski, O nowe…, s. 85; J. Braun, Korporacyjna…, s. 141, 145, 147;
ks. P. Kałwa, Korporacjonizm i formy polityczne. Konstytucja polska [w:] tamże, s. 295;
M. Manteuffel, Korporacjonizm…, s. 298–300; E.A. Krawczyk, Izby pracy, „Prąd” 1936,
t. 30, s. 84, 90.
45
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wiednimi izbami pracodawców, by na szczeblu gałęzi gospodarki powstały
namiastki solidarystycznych korporacji. To z kolei umożliwiłoby powołanie
Naczelnej Izby Gospodarczej – namiastki korporacji centralnej. Jeśliby w przyszłości udało się upowszechnić międzyklasowe komisje porozumiewawcze na
poziomie podmiotów gospodarczych, można by myśleć o uczynieniu z korporacji zakładowych fundamentu struktury korporacyjnej jako rozwiązaniu generalnym.
Przydatność instytucji izb gospodarczych korporacjoniści katoliccy rozważali też niezależnie od wariantu z radami zakładowymi. Dlaczego nie użyć izb
do wyłaniania prowizorycznych korporacji także na szczeblu zawodowym?
Atrakcyjnym warunkiem byłoby uprzednie utworzenie gałęziowych izb pracy
najemnej, autonomicznych wobec władz państwowych, ale nadrzędnych
względem pracowniczych związków zawodowych, również w kwestiach programowych i organizacyjnych. Wykorzystując spodziewaną większą podatność izb pracy na „interes ogólny” (skutek odgórnej instytucjonalizacji), można by z ich poziomu próbować tłumić rządzące związkami zawodowymi
pierwiastki klasowości oraz popychać w kierunku wytwarzania solidarystycznych przedstawicielstw korporacyjnych47.
Scenariusz zasadzający się na powyższych założeniach zarysował w połowie lat 30. ks. Stanisław Wawryn48. Uważał on, że w „reorientowaniu” na
solidaryzm i „porządkowaniu” organizacyjnym klasowego ruchu związkowego
wiodącą rolę odegrać powinny związki chrześcijańskie (wcześniej wzmocnio47

L. Korgowd, Zagadnienie nadzoru Izb Pracy nad związkami zawodowymi (artykuł
dyskusyjny), „Prąd” 1936, t. 30, s. 233–245. Zob. też: E.A. Krawczyk, Izby…, s. 86.
48
Ks. S. Wawryn, Ku przebudowie…, s. 3–21. Stanisław Wawryn (1904–1991) był
jezuitą, redaktorem pism katolickich, także wykładowcą etyki i nauk społecznych. Po
wojnie przez kilka lat kierował redakcją „Przeglądu Powszechnego”, później pełnił
ważne funkcje w zakonie i jego instytucjach. Dziełem życia ks. Wawryna była jezuicka
Biblioteka Pisarzy, którą podniósł ze zniszczeń wojennych i z rozmachem rozwinął
(z ok. 5 tys. do 127 tys. woluminów). W styczniu 1966 r. w liście do prymasa Wyszyńskiego proponował podjęcie starań o zgłoszenie wspólnej kandydatury Kościoła Ewangelickiego w Niemczech i Episkopatu Polski do pokojowej Nagrody Nobla za – odpowiednio – tzw. Memorandum wschodnie (z października 1965 r.) oraz Orędzie
biskupów polskich do ich niemieckich braci (z listopada 1965 r.). List ks. Wawryna odnalazł i opublikował z poprzedzającym wstępem Bartłomiej Noszczak. („Pamięć i Sprawiedliwość” 2017, nr 2, s. 482–491).
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ne przez połączenie49). Teoretycznie chodziło o walory ideowo-programowe,
mające stopniowo przyciągać inne nurty związkowe, a na koniec doprowadzić
do organizacyjnej integracji wokół centrali chrześcijańskiej50. Wolno sądzić, że
katolikom społecznym nie byłaby niemiła sytuacja, jeśli przy podporządkowaniu ruchu związkowego izbom pracy taki kierunek ewolucji stymulowano by
odgórnie51. Tak czy inaczej, po równoległej „odnowie” klasowych organizacji
pracodawców można by ustanawiać na szczeblu zawodów pierwsze instytucje prekorporacyjne: stałe międzyklasowe komisje do spraw umów społecznych i sporów zbiorowych. Właściwa reforma korporacyjna nastąpiłaby dopiero po dopełnieniu i rozbudowie izb gospodarczych (tu ks. Wawryn nie
wniósł niczego nowego). Na szczeblu zawodów korporacje powstawałyby na
bazie prekorporacyjnych komisji; na szczeblu gałęziowym – z połączenia „kapitalistycznych” izb przemysłowych, handlowych, rolniczych, bankowych,
transportowych itd. z odpowiednimi izbami pracy najemnej; na szczeblu makro – na bazie krajowych przedstawicielstw izb gospodarczych52.
W scenariuszu ks. S. Wawryna zwracała uwagę jawna preferencja dla odgórnego trybu przebudowy korporacyjnej. Aprobował też autorytarne przeobrażenia ustrojowe dokonujące się pod rządami sanacji. Jego zdaniem sprzyjały
one zaprowadzeniu korporacjonizmu53. Związki zawodowe widział w pozycji
trwale podrzędnej; w fazie tworzenia systemu – pod władzą izb pracy, a ostatecznie – pod władzą solidarystycznych korporacji (ściślej: zintegrowanych izb
„pracy i kapitału”). Całkowicie pominął kwestię umocowania przedstawicielstw korporacyjnych w macierzystych wspólnotach profesjonalnych, w tym
zasadę wybieralności delegatów pracodawców i pracobiorców. Źródłem
władztwa korporacyjnego wobec związków zawodowych było dlań wyłącznie
państwo, wyposażające korporacje w kompetencje publiczno-prawne. „W ten
49

Chodzi o połączenie Chrześcijańskiego Zjednoczenia Zawodowego i Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. Pierwsza z central politycznie związana była z Polskim
Stronnictwem Chrześcijańskiej Demokracji, druga – z Narodową Partią Robotniczą. Do
organizacyjnej integracji ChZZ i ZZP, mimo wielu prób i serii negocjacji, nie doszło.
Zjednoczyły się za to PSChD i NPR (1937; Stronnictwo Pracy).
50
Ks. S. Wawryn, Ku przebudowie…, s. 6–8, 11.
51
Zob. ks. Wóycicki, Cele…, s. 399*; tenże, Ku naprawie…, s. 171.
52
Ks. S. Wawryn, Ku przebudowie…, passim. Por. tenże, Praca i kapitał w katolickiej myśli społecznej, Poznań 1937.
53
Tenże, Ku przebudowie…, s. 5 (przyp. 1), 9, 11, 13.
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sposób związki zawodowe, powstające niejako samorzutnie, wchodzą w strukturę państwa i stają się jego częścią organiczną, gdyż […] wbrew temu, co głoszą syndykaliści – tak potężnego ruchu państwo nie może mieć ani przeciw
sobie, ani nawet poza sobą”54. Nie przeszkadzało to ks. S. Wawrynowi prezentować swych koncepcji w kontekście antyetatystycznym.
Pomysły, dylematy i recepty katolicko-społecznych akolitów korporacji zakładowych i izb gospodarczych raziły niekonsekwencją. Główna sprowadzała
się do poszukiwania panaceum na niebezpieczeństwo „upaństwowienia”
korporacji i systemu korporacyjnego w instytucjach, które wymagały odgórnego ustanowienia (solidarystyczne komisje w podmiotach gospodarczych,
pracownicze izby samorządu gospodarczego) albo funkcjonowały pod kontrolą administracji państwowej i w warunkach dyktatury politycznej (izby przemysłowo-handlowe, rolnicze, rzemieślnicze)55.
Konsekwencją wszystkich proponowanych rozwiązań, w razie realizacji,
byłoby poważne osłabienie klasowych związków zawodowych. Dla korporacjonistów katolickich ruch związkowy był ważny o tyle, o ile mógłby przyczynić się do ukształtowania systemu korporacyjnego. Po wypełnienia tej roli
przydatność klasowych organizacji pracodawców i pracobiorców malała. Widziano w nich już tylko czynnik utrwalający system korporacyjny przez stymulowanie współdziałania między pracodawcami i pracobiorcami56. Przeznaczeniem tradycyjnych organizacji zawodowych było więc dalsze istnienie
(z wyjątkami) przy atrofii uprawnień i funkcji.

3. Hierarchiczność struktury korporacyjnej:
w kierunku zetatyzowanego kolektywizmu
Prace koncepcyjne nad docelową strukturą systemu korporacyjnego były
w obozie katolicko-społecznym stosunkowo mało zaawansowane. Przede
wszystkim nie próbowano precyzować, w jakich konkretnie zawodach należa54

Tamże, s. 9.
Na temat postępującego uzależnienia izb gospodarczych zob. A. Szustek, Naczelna Izba Gospodarcza, wyd. 2, Kraków 2017, passim. Dostrzegali to też niektórzy
katolicy społeczni II RP. Zob. K. Turowski, O nowe…, s. 85; ks. P. Kałwa, Korporacjonizm…, s. 296–297.
56
Por. Organizacja korporacyjna, „Prąd” 1935, t. 29, s. 251–252.
55
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łoby utworzyć solidarystyczne korporacje. Stanowiło to oczywiście problem
bardzo skomplikowany, ale zarazem o podstawowym znaczeniu z punktu widzenia praktyki. Bez ścisłego określenia listy wspólnot zawodowych trudno
było też o dokładny obraz wyższych szczebli systemu. Tymczasem polscy korporacjoniści katoliccy o układzie korporacji zawodowych napisali niewiele.
Wiadomo, że miano je powołać nie tylko w zawodach stricte gospodarczych, ale także związanych z nauką, oświatą, kulturą i sztuką, medycyną,
wymiarem sprawiedliwości, administracją, wojskiem, kultami religijnymi57.
Postulowana kompleksowość struktury korporacyjnej to oczywiście refleks
socjologicznego organicyzmu, który tezę o wspólnotach zawodowych jako
„naturalnych” (obiektywnie istniejących) częściach „ciała społecznego” odnosił do całego znanego spektrum aktywności zarobkowych (pomijając przestępcze i niemoralne). W szczegóły jednak się nie zagłębiano. Poprzestawano
na twierdzeniach, że listę zawodów podlegających „zorganizowaniu” należy
określić po gruntownej analizie „struktury gospodarczej Polski” i „specyficznych dla społeczeństwa polskiego czynników ideologiczno-mentalnych”, wystrzegając się mechanicznego kopiowania wzorów z zagranicy58. Praktyczną
wskazówkę sformułował Ignacy Czuma, opowiadając się „za jak najszerszym
traktowaniem zawodowości”, czyli utworzeniem możliwie dużej liczby korporacji zawodowych. Autor ów liczył, że dzięki temu „uprzytomni się im ich
ograniczoność życiową i społeczną”, pobudzając do powściągliwości i umiarkowania w realizacji grupowych interesów oraz podporządkowania się racjom
„społeczności od zawodów większych, jak naród, jak państwo”59. Enumeracji
wspólnot zawodowych przeznaczonych do „zorganizowania” i przesiąknięcia
duchem solidarystycznej hierarchii u Czumy również nie znajdujemy.
Można sądzić, że zarówno jemu, jak i innym korporacjonistom katolickim
brakowało jasnego kryterium wyodrębnienia „zawodowości”. Niewykluczone,
że podzielali sceptycyzm ekonomisty Tadeusza Brzeskiego – nienależącego do
57

Por. I. Czuma, Korporacyjna budowa społeczeństwa (Wstępne rozważania),
b.m.w., b.d.w. (odb. z VIII Tydzień Społeczny S.M.A. „Odrodzenie” w Lublinie w r. 1929),
Lublin 1930, s. 237–239; I. Czuma, Korporacja..., s. 57–59; ks. A. Roszkowski, Naczelna..., s. 80–83; Wytyczne..., s. 73.
58
K. Turowski, O nowe..., s. 236; J. Braun, Korporacyjna…, s. 131. Zob. też:
M. Manteuffel, Ustrój…, s. 231; ks. A. Roszkowski, Istotne zadania korporacjonizm
a ekonomika, „Przewodnik Społeczny” 1938, R. XIX, s. 354.
59
I. Czuma, Korporacja..., s. 47–48, 56–57.

Korporacyjna reforma ustrojowa w ujęciu katolicyzmu społecznego...

91

obozu katolicko-społecznego – utrzymującego, że takie obiektywne kryterium
w ogóle nie istnieje60. Mogą o tym świadczyć głosy o utopijności ewentualnych całościowych projektów struktury korporacyjnej oraz zasadności zdania
się w tym względzie na samoczynną ewolucję61.
Więcej katolicy społeczni II RP powiedzieli o układzie korporacji na szczeblu ponadzawodowym. Dotyczyło to jednak tylko poziomu gałęziowego.
Branżowym zajmowano się jeszcze rzadziej niż zawodowym; zdarzały się też
ujęcia postulujące jeden łączny branżowo-gałęziowy bądź wyłącznie gałęziowy szczebel ponadzawodowy62. W kwestii oddzielnych korporacji gałęziowych zgadzano się, że należałoby ustanowić je dla rolnictwa, przemysłu, górnictwa, rzemiosła, handlu, transportu i komunikacji, bankowości i ubezpieczeń, administracji i wolnych zawodów63. W końcu lat 30. w odniesieniu
do niektórych z tych dziedzin opracowano rozbudowane propozycje schematów organizacyjnych64.
Zwieńczeniem systemu byłoby centralne przedstawicielstwo korporacji
gałęziowych. W piśmiennictwie katolicko-społecznym II RP występowało ono
pod nazwą Naczelnej Izby Gospodarczej (rzadziej: Najwyższej Izby Gospodarczej i Najwyższej Rady Korporacyjnej). Zdaniem większości autorów członków
tej instytucji powinny wybierać ponadzawodowe instancje korporacyjne.
Skład NIG odpowiadać miał zasadzie parytetu między pracodawcami a pra60

T. Brzeski, Samorząd gospodarczy a ustrój państwowy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1939, z. 3, s. 281*. Tadeusz Brzeski (1884–1958), długoletni
profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan, prorektor i rektor tej uczelni. Starał
się wypracować teorię ekonomiczną opartą na psychologii gospodarczej, wykraczającą
poza zasadę racjonalności ekonomicznej.
61
I. Czuma, Korporacyjna..., s. 225, 231, 235, 245–246; M. Manteuffel, Ustrój...,
s. 231.
62
W. Krzyżanowski, Ankieta Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie o Naczelnej
Izbie Gospodarczej, „Czasopismo Prawniczo-Ekonomiczne” 1924, nr 1–12, s. 198–199;
ks. S. Wawryn, Ku przebudowie…, s. 8–9.
63
Zob. np. ks. A. Roszkowski, Naczelna…, s. 80–83; Korporacjonizm…, passim (artykuły J. Brauna, L. Górskiego, C. Strzeszewskiego).
64
J. Braun, Korporacyjna…, s. 131–147; L. Górski, Organizacja..., s. 82–130, 299
(errata); C. Strzeszewski, Korporacyjna budowa oszczędności, kredytu i pieniądza,
„Prąd” 1938, t. 36, s. 285–303; E. Kłoczowski, Naprawa stosunków społecznych i gospodarczych wsi polskiej z punktu widzenia zasad katolickich, „Przewodnik Społeczny”
1939, R. XX, s. 226–234.
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cobiorcami, przy zagwarantowaniu około jednej czwartej miejsc reprezentantom „interesu ogólnego”: delegatom parlamentu, wolnych zawodów, sfer
naukowych, praktyki gospodarczej, ruchu spółdzielczego, samorządu terytorialnego, organizacji konsumentów itp. W związku ze sposobem formowania
składu NIG mogłaby ona dzielić się na sekcje gałęziowe65.
Z przedstawionych rozwiązań wynika, że istniałyby cztery główne szczeble struktury korporacyjnej: zawodowy, branżowy, gałęziowy i ogólnogospodarczy. Faktycznie płaszczyzn organizacyjnych byłoby znacznie więcej ze
względu na możliwość tworzenia rozmaitych podszczebli oraz równoległego
różnicowania się według kryterium terytorialnego. Zamierzano wydzielić poziomy powiatowy, wojewódzki i krajowy; w rolnictwie także gromadzki
i gminny, w przypadku NIG wyłącznie wojewódzki. Nie wszystkie możliwości
konstrukcyjne musiałyby być „wykorzystane”; np. w rolnictwie można by pominąć szczebel zawodowy. Generalnie system cechować miały elastyczność
i niejednolitość organizacyjna66.
Jak wiadomo, niektórzy reprezentanci katolicyzmu społecznego wyrażali
pogląd, że pierwszy szczebel systemu korporacyjnego należałoby usytuować
nie na poziomie zawodów, ale pojedynczych podmiotów gospodarczych.
Utworzone na tym stopniu korporacje zakładowe, złożone z delegatów stron
właścicielsko-kierowniczej i pracowniczej, grupowałyby się następnie według
profili produkcyjnych (bądź usługowych) i wyłaniały korporacje zawodowe.
Jakie motywacje kryły się za takim rozwiązaniem i jak miały się ukształtować
kolejne szczeble systemu, omówiliśmy w poprzednim paragrafie. W tym miejscu powtórzmy, że wariant z korporacjami zakładowymi nie tylko wprowadzał
dodatkowy szczebel struktury korporacyjnej, ale – co istotniejsze – pozbawiał
klasowe organizacje związkowe roli „kolegiów wyborczych” korporacji zawodowych67.
65

Por. ks. A. Roszkowski, Naczelna…, s. 80–83; W. Krzyżanowski, Parlamentaryzm..., s. 42–43; L. Caro, Solidaryzm…, s. 314–315; ks. A. Wóycicki, Cele..., s. 414*.
66
Por. A. Szymański, Stanowisko pracy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin
1920, s. 17–21; ks. A. Szymański, Polityka..., s. 185, 188, 189–190; ks. J. Piwowarczyk, Kryzys..., s. 120–121, 137; K. Turowski, O nowe..., s. 94, 234, 236, 238; ks. S. Wawryn, Współczesny..., s. 314–315; tenże, Ku przebudowie..., s. 5–7; ks. A. Wóycicki, Wolność związkowa..., s. 185; L. Górski, Organizacja…, s. 107–108, 111–112, 115, 116–117.
67
Por. L. Górski, Organizacja..., s. 102–107; J. Braun, Korporacyjna..., s. 142,
144–147.
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Główne zadanie „zorganizowanych” instytucji korporacyjnych, bez względu na podstawę systemu (zawodową bądź zakładową), polegałoby na harmonizowaniu stosunków wewnątrz wspólnot zawodowych, branżowych,
gałęziowych i pomiędzy nimi. W tym celu korporacje-przedstawicielstwa zostałyby umocowane do wydawania norm i przepisów o charakterze publiczno-prawnym, obowiązujących wszystkie osoby zarejestrowane na odpowiednich listach korporacyjnych.
Najważniejsze z tych kompetencji dotyczyłyby polityki gospodarczej i społecznej. Po pierwsze, korporacje mogłyby przeprowadzać lub stymulować
zmiany w układzie własności: zakładać własne podmioty gospodarcze (głównie w bankowości i ubezpieczeniach), przejmować już istniejące (w wyjątkowych wypadkach), przeciwdziałać procesom koncentracyjnym (kumulacji
gruntów rolnych przez tzw. wielką własność, kartelizacji w przemyśle i górnictwie itp.). Kreowałyby zatem nowy sektor własności korporacyjnej oraz oddziaływały na proporcje i strukturę innych sektorów. Po drugie, korporacje
miały wpływać na rodzaje i skalę produkcji, decyzje i działania inwestycyjne,
kierunki zaopatrzenia i zbytu, poziomy zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego, wysokość cen i płac, wielkość obiegu pieniądza, priorytety i proporcje
rozwojowe, zmiany technologiczne i strukturalne itd. Czyniłyby to zarówno na
bieżąco, jak i w horyzoncie przyszłościowym (tzw. planowanie korporacyjne).
Formy bieżącego zarządzania byłyby bardzo zróżnicowane: od ogólnych
i pośrednich stymulacji przez regulacje grupowe (np. via umowy zbiorowe) po
bezpośrednie i adresowe decyzje wiążące konkretne podmioty gospodarcze.
Planowanie odbywać się miało wyłącznie w trybie indykatywnym. Po trzecie,
korporacje rozwiązywałyby i rozstrzygały spory zbiorowe o warunki płacy i pracy. W tym celu ustanowione zostałyby stałe wewnątrzkorporacyjne procedury
pojednawczo-rozjemcze oraz oddzielne korporacyjne sądownictwo pracy. Po
czwarte, korporacje mogłyby opiniować projekty ustaw i rozporządzeń (ważniejsze z urzędu), wydawać wewnętrzne przepisy dostosowawcze oraz występować z własnymi propozycjami i projektami ustaw – wszystko w zakresie odnoszącym się do podlegających im profesji i dziedzin gospodarki68.
68

Kwestia zakresu uprawnień korporacji należała do najczęściej poruszanych
w polskim piśmiennictwie katolickim. Por. m.in. ks. A. Roszkowski, Naczelna…,
s. 52–59; tenże, Istotne…, s. 354, 357; K. Turowski, O nowe…, s. 236-238; Wytyczne
Rady Społecznej przy Prymasie Polski w sprawie organizacji zawodowej społeczeń-
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Tak wytyczony obszar działań uważano zasadniczo za wspólny dla wszystkich organów korporacyjnych, niezależnie od szczebla funkcjonowania.
W praktyce jednak wraz z przechodzeniem na wyższe stopnie struktury organizacyjnej poszerzałby się społeczny zasięg podejmowanych decyzji oraz dochodziły funkcje kontrolne wobec korporacji niższego szczebla69. Na przykład
władztwo korporacji zakładowych (gdyby takowe istniały) dotyczyłoby tylko
pojedynczych przedsiębiorstw, władztwo korporacji zawodowych – poszczególnych profesji, władztwo korporacji branżowych i gałęziowych – grup pokrewnych zawodów. Z kolei decyzje normatywne i kontrolne NIG, centralnego
organu struktury korporacyjnej, miałyby wymiar makrogospodarczy. To na
tym szczeblu ustalano by priorytety rozwojowe, plan społeczno-gospodarczy,
najważniejsze inwestycje i ramowe wytyczne dla korporacyjnych umów zbiorowych. To na forum NIG urzeczywistniano by opiniodawcze uprawnienia
korporacji, przyjmowano bądź nie inicjatywy ustawodawcze i przepisy dostosowawcze. To NIG wkraczałaby w razie konfliktów w stosunki międzykorporacyjne, to tam usytuowana byłaby naczelna odwoławczo-stanowiąca instancja
korporacyjnego sądownictwa pracy70. Przewaga NIG wynikałaby nie tylko
z szerszego pola kompetencyjnego, ale i większej mocy decyzyjnej. Analogicznie na niższych szczeblach struktury korzystałyby z tego korporacje gałęziowe
względem branżowych, korporacje branżowe względem zawodowych oraz
ewentualnie te ostatnie względem zakładowych.
stwa, „Przewodnik Społeczny” 1935, R XVI, s. 73–74; R. (ks. E. Kozłowski), Na marginesie…, s. 115–116; ks. J. Piwowarczyk, Korporacjonizm…, s. 35–36; M. Manteuffel, Korporacjonizm…, s. 287, 291; ks. A. Szymański, Korporacjonizm…, s. 33,
37–38; tenże, Zagadnienie…, wyd. 3, s. 202–203, 205–206, 268; I. Czuma, Korporacja…, s. 49, 59; ks. A. Wóycicki, Wolność związkowa…, s. 185, 188, 193–194;
J. Braun, Korporacyjna… s. 144, 146–147; L. Górski, Organizacja…, s. 119–130;
W. Krzyżanowski, Korporacjonizm…, s. 387–388; E. Kłoczowski, Naprawa stosunków społecznych..., s. 227–229.
69
Por. ks. A. Roszkowski, Korporacjonizm…, s. 156–157; tenże, Istotne...,
s. 358.
70
Por. W. Krzyżanowski, Parlamentaryzm…, s. 9–11, 37, 39; L. Caro, Solidaryzm…, s. 314, 319–320; ks. A. Roszkowski, Naczelna..., s. 52–56, 68, 71–75, 90–91;
I. Czuma, Izby rolnicze, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1928, z. 3–4,
s. 427*–428*; 435*–436*; K. Turowski, O nowe..., s. 238–239; ks. A. Wóycicki, Cele…, s. 414*.
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Nieważne więc, czy „zorganizowanie” w korporacje następowałoby od poziomu zawodów czy podmiotów gospodarczych. Między korporacjami niższego
i wyższego szczebla organizacyjnego zachodziłaby zawsze ścisła hierarchiczna
zależność. W razie zaś różnicowania się korporacji zawodowych i ponadzawodowych dodatkowo według kryterium terytorialnego szczebel powiatowy byłby
podrzędny wojewódzkiemu, a wojewódzki – krajowemu. W każdym przypadku
nadrzędną władzę sprawowałaby korporacja ogólnogospodarcza i ogólnoterytorialna jako nadbudowa korporacji „niższego rzędu”71.
Zhierarchizowanie wewnętrznych relacji zapewnić miało strukturze korporacyjnej cechę jednolitości na podobieństwo „ustroju ciała ludzkiego”72. Ta
i inne organicystyczne analogie utwierdzały katolicko-społecznych korporacjonistów w przekonaniu o możliwości pogodzenia zasad „jedności” i „wielości”, czyli przymusu ze strony instytucji „zorganizowanych” z autonomią bytów niższego rzędu – od „osób ludzkich” po rozmaite „naturalne” grupy
społeczne73.
Na tym tle wyróżniało się stanowisko ks. A. Roszkowskiego. Podjął on na
przełomie lat 20. i 30. teoretyczne badania nad ekonomiczną stroną systemu
korporacyjnego, co już samo w sobie stanowiło nowość w katolicyzmie społecznym II RP. Wnioski, do jakich doszedł, kwestionowały oceny i oczekiwania
większości innych przedstawicieli tego kierunku. Konsternacja była tym większa, że wyniki badań ks. A. Roszkowski ogłosił niedługo po prokorporacyjnej
encyklice Quadragesimo anno.
Kluczowa teza autora była następująca: w systemie korporacyjnym wobec podporządkowania jednostkowej inicjatywy gospodarczej celom określanym jednocześnie przez solidarystyczne korporacje zawodowe i ponadzawodowe oraz nadrzędne korporacyjne centrum (NIG) to właśnie to ostatnie
71

Sprawę stawiano jasno już w latach 20. Ks. A. Szymański, Polityka… s. 305–309;
ks. A. Roszkowski, Naczelna..., s. 96–97. Por. ks. A. Szymański, Zagadnienie…, s. 8, 11–
12; I. Czuma, Korporacja..., s. 48; W. Krzyżanowski, Korporacjonizm…, s. 387.
72
Ks. S. Wyszyński, Co może duszpasterz uczynić dla urzeczywistnienia ustroju
korporacyjnego? [w:] Korporacjonizm..., s. 259–260. Por. ks. S. Wawryn, Współczesny..., s. 314; ks. J. Piwowarczyk, Zadania wynikające z encykliki „Quadragesimo anno”,
„Przewodnik Społeczny” 1932, R. XIII, s. 162.
73
Por. Wytyczne..., s. 73; ks. J. Piwowarczyk, Korporacjonizm..., s. 23; tenże,
Wkład Piusa XI w katolicką myśl społeczną, „Przewodnik Społeczny” 1939, R. XX,
s. 75–76.
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przejmie faktyczny monopol decyzyjny w gospodarce. Stanie się tak niezależnie od wyjściowej polityki NIG, niejako mocą samej logiki korporacyjnego
układu kompetencji. Podstawą wniosku była analiza trzech hipotetycznych
wariantów sytuacyjnych różniących się typem polityki prowadzonej z poziomu NIG. Pierwszy wariant to polityka zasadniczo liberalna, starająca się
utrzymać, a nawet wzmacniać mechanizm wolnej konkurencji. W drugim
wariancie NIG akceptowała istnienie wewnątrzkorporacyjnych karteli regulujących stosunki gospodarcze w duchu planowania indykatywnego. W trzecim
NIG od początku ustanawiała gospodarkę ściśle planową, bezpośrednio narzucając decyzje ekonomiczne korporacjom niższego szczebla. Pierwszy typ
startowej polityki NIG to „korporacjonizm wolny”, drugi – „korporacjonizm
gospodarczo związany”, a trzeci – „korporacjonizm administracyjnie związany”74. Ostateczny rezultat – konkludował ks. A. Roszkowski – byłby zawsze ten
sam, gdyż sytuacje pierwsza i druga nieuchronnie ewoluowałyby w kierunku
„korporacjonizmu administracyjnie związanego”75.
Innymi słowy, w systemie korporacyjnym inicjatywa oddolna sprowadzona zostałaby stopniowo do minimum, a samoczynny mechanizm rynkowy
uległby najpierw ograniczeniu, w końcu zaś eliminacji na rzecz administracyjnego interwencjonizmu i dyrektywnego planowania. Ks. A. Roszkowski nie
pisał wprost o etatyzacji gospodarki korporacyjnej, ale taki wniosek wyłaniał
się z jego analizy. Co prawda w sensie formalnym ośrodkiem postępującej
reglamentacji życia gospodarczego byłaby NIG, ale wobec hierarchicznego
podporządkowania tej instytucji władzom państwowym (postulat katolicko-społecznego organicyzmu) trudno zakładać, że skończyłoby się tylko na ogólnym nadzorze. NIG nie utrzymałaby się w roli decydenta „ostatniej instancji”
również ze względu na nieskuteczność w realizowaniu społecznych celów korporacjonizmu. W szczególności nie zdołałaby – wykazywał ks. A. Roszkowski –
powstrzymać wewnątrz- i międzykorporacyjnych partykularyzmów. Ujawniałyby się one przede wszystkim w sferze podziału dochodu społecznego, najtrudniejszej do solidarystycznego zharmonizowania. Źródłem najpoważniejszych problemów i konfliktów słałyby się korporacyjne procedury regulowania cen i zawierania umów zbiorowych. Ofiarą partykularyzmów i konfliktów cenowych padaliby konsumenci, bezradni wobec de facto kartelowych
74
75

A. Roszkowski, Korporacjonizm katolicki…, s. 239, 245, 251.
Tamże, s. 251.
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zmów w skali „zorganizowanych” zawodów, branż, gałęzi, a nawet całej gospodarki. Z kolei korporacyjne umowy zbiorowe, określające warunki płacy
i pracy, dostosowywałyby się raczej do wymogów zasady racjonalności gospodarczej niż np. potrzeb dochodowych pracowników najemnych. W rezultacie wysokość wynagrodzeń pozostawałaby bliżej standardów przedkorporacyjnych niż katolicko-społecznego ideału płacy „sprawiedliwej”, nie likwidując
powodów działań rewindykacyjnych. Przewagi interesów prywatnego kapitału, objawiającej się również na szczeblu NIG, nie dałoby się usunąć inaczej niż
przez oddanie gospodarki w gestię decyzyjną państwa, nie mówiąc
o zniesieniu wyzysku ekonomicznego czy zapewnieniu pełnego zatrudnienia.
Płynęła stąd czytelna sugestia, że system korporacyjny, jeśliby w jego ramach
konsekwentnie dążyć do likwidacji kwestii społecznej, finalnie mógłby okazać
się czymś więcej niż korporacjonizmem „administracyjnie związanym” i wykroczyć poza ramy kapitalizmu. Ks. A. Roszkowski przewidywał w tym kontekście, że mógłby to być rodzaj zetatyzowanej gospodarki kolektywistycznej76.
Książka ks. A. Roszkowskiego, ekonomisty pozostającego pod wpływem
neoklasycznych teorii Edwarda Taylora77, wywołała w obozie katolicko-społecznym sporo polemik. Merytorycznej dyskusji jednak nie podjęto. Za
charakterystyczną uchodzić może następująca ocena wniosków ks. A. Roszkowskiego: „Argumentacja jego jest [...] bardzo wnikliwa, nie możemy odmówić słuszności, o ile chodzi o szczegóły, najróżniejszym obiekcjom, jakie on
przeciw ustrojowi korporacyjnemu wysuwa. Lecz, gdy encyklika Quadragesimo anno rozstrzygnęła kwestię korporacyjnej organizacji społeczeństwa
76

A. Roszkowski, Korporacjonizm katolicki…, s. 257–258. Pesymistyczne zapatrywania na kierunek i finał ewolucji systemu korporacyjnego nie przeszkodziły
ks. A. Roszkowskiemu dostrzec pewnych okresowych pozytywów. Zaliczał do nich m.in.
instytucjonalizację procedur negocjacyjnych oraz możliwości skuteczniejszego przeciwdziałania wahaniom koniunktury.
77
Ks. A. Roszkowski pisał u E. Taylora doktorat (o poglądach społecznoekonomicznych Augusta Cieszkowskiego). Korporacjonizm katolicki powstał na potrzeby habilitacji przeprowadzanej na Uniwersytecie Poznańskim. E. Taylor był tam profesorem i kierownikiem tzw. sekcji ekonomicznej na Wydziale Prawno-Ekonomicznym.
Wśród katolików społecznych II RP wpływ E. Taylora na ks. A. Roszkowskiego odnotowywali m.in. M. Manteuffel, Kapitalizm..., s. 133, przyp. 1; ks. S. Wyszyński, Recenzja
(ks. A. Roszkowski, Korporacjonizm katolicki, Poznań 1932), „Ateneum Kapłańskie”
1933, t. 31, s. 521.
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w sensie przychylnym, winien był autor poszukać pozytywnego rozwiązania,
a swe obiekcje traktować tylko jako trudności, które każą przystępować do
realizacji idei korporacyjnej z wielką ostrożnością. Jedną przysługę oddał [...] on
jednak, wylewając strumienie zimnej wody na tych wszystkich gorąco kąpanych, co chcieliby wprowadzić ustrój korporacyjny z dziś na jutro”78. Jeżeli pojawiały się bardziej konkretne kontrargumenty, zawsze dotyczyły materii pozaekonomicznej. Podnoszono np., że konkluzje autora uległyby zasadniczej
zmianie, gdyby zakorzenił ideę ustroju korporacyjnego w organicystycznej
teorii społeczeństwa. Zabieg taki miałby ukazać, że powodzenie reformy
ustrojowej zależy w pierwszym rzędzie od moralnego przeobrażenia społeczeństwa, a nie wprowadzenia takich czy innych rozwiązań instytucjonalnych79. Sięgano również po fałszywe argumenty historyczne, próbując wykazywać, że długotrwała niepodatność średniowiecznych cechów na
uzależnienie przez państwo przeczy, by „taki musiał być koniec korporacjonizmu zawsze i wszędzie”80.
W późniejszym latach ks. A. Roszkowski przyszedł w sukurs swym krytykom, nieco niuansując tezę o nieuchronnym przeistaczaniu się każdej formy
korporacjonizmu w system „administracyjnie związany”. Przyznał, że kwestię
tę analizował dotąd wyłącznie w świetle zasad „czystej” ekonomii, podczas
gdy dla rzetelnej oceny należałoby rozważyć teoretycznie także sytuacje,
w których solidarystyczne korporacje i (lub) władze państwowe nastawione
są na realizację dobra powszechnego. Zastrzegł jednak, że potrzebne byłoby
jeszcze założenie o uprzednim dokonaniu się tzw. przemiany wewnętrznej –
moralno-duchowego odrodzenia jednostek i całych społeczeństw. Gdyby do
tego doszło niebezpieczeństwo ewolucji systemu korporacyjnego w kierunku
78

K. (ks. E. Kozłowski), Recenzja (ks. A. Roszkowski, Korporacjonizm katolicki, Poznań 1932), „Przewodnik Społeczny” 1932, R. XIII, s. 310–311. Por. też: ks. S. Wyszyński, Recenzja…, s. 521.
79
Ks. S. Wyszyński, Recenzja…,, s. 519–521; M. Manteuffel, Kapitalizm..., s. 133–
134, przyp. 1. Podobny argument wysuwano kilkadziesiąt lat później. Zob. C. Strzeszewski, Wpływ encyklik społecznych na myśl i działalność społeczną w Polsce [w:]
Historia katolicyzmu społecznego w Polsce, 1832–1939, red. C. Strzeszewski, R. Bender, K. Turowski, Warszawa 1981, s. 588.
80
Ks. J. Piwowarczyk, Korporacjonizm..., s. 41–42. Że etatyzacja korporacji to realna groźba nawet w warunkach korporacjonizmu osadzonego na zasadach katolickospołecznych, przyznawał również I. Czuma, Korporacja…, s. 55.
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kolektywistyczno-etatystycznym uległoby – potwierdzał ks. A. Roszkowski –
dezaktualizacji81. Istnieją przesłanki, że to warunkowe przyznanie racji niektórym polemistom stanowiło nie tyle rewizję poglądów merytorycznych, ile
próbę pogodzenia ich z przekonaniami religijnymi i ideowymi autora82. Ponadto dokonane autokorekty w kategoriach realnych ważyły niewiele: założenie przemiany wewnętrznej pozostawało utopią, a korporacjonizm „administracyjnie związany” – rzeczywistością (włoską, portugalską, austriacką itd.).
Należy podkreślić, że co do zasady NIG, bez względu na zakres kompetencji, mogłaby decydować tylko w granicach „dobra powszechnego”, definiowanego i konkretyzowanego na poziomie ponadkorporacyjnym. W świetle
katolicko-społecznej analogii społeczeństwa jako „ciała ludzkiego” rolę naczelnego ośrodka harmonizującego i ukierunkowującego działania „organów”
społecznych musiałoby pełnić państwo83. Problemu, w jaki sposób w praktyce
pogodzić autonomiczność i samorządność korporacji z nadrzędnością państwowej wykładni dobra powszechnego, na gruncie katolicyzmu społecznego
II RP bliżej nie rozważano.
Wiadomo, że nadzór państwa nad korporacjami wszystkich szczebli
sprawowany byłby bezpośrednio. Służyłoby temu – już wzmiankowane –
delegowanie do solidarystycznych komisji korporacyjnych reprezentantów
władz państwowych. Jaką posiadaliby realną siłę – nie precyzowano. Z pewnością nie mieliby większości, tym bardziej że w składach korporacji-przedstawicielstw znajdowaliby się także inni wyraziciele „interesu ogólnego”.
Niemniej formalne członkostwo plenipotentów państwa w organach władzy
powołanych w celu dezetatyzacji polityki gospodarczej i społecznej budowało –
już na etapie konstrukcji myślowej – logiczne napięcie. Polscy katolicy społeczni
z jednej strony deklarowali, że władze państwowe w stosunkach z korporacjami
81

Ks. A. Roszkowski, Istotne…, s. 361–364.
Por. tenże, Przebudowa korporacyjna Włoch w oświetleniu katolickospołecznym, „Przewodnik Społeczny” 1934, R, XV, s. 274; tenże, Zasady organizacji
życia społeczno-gospodarczego w oświetleniu katolickim, „Przewodnik Społeczny”
1935, R. XVI, s. 85–86; tenże, Istotne…, s. 358–361.
83
Odezwa Rady Społecznej przy Prymasie Polski, „Przewodnik Społeczny” 1934,
R. XV, s. 188–189. Por. też: L. Górski, Katolicyzm społeczny, „Ateneum Kapłańskie”
1919–1925, t. 16, s. 39; L. Caro, Zasady nauki ekonomii społecznej, Lwów 1926, s. 16–
17; ks. A. Roszkowski, Zasady…, s. 85; J.K. [Józef Konieczny], O sprawiedliwości, naczelnej zasadzie dobra powszechnego, „Przewodnik Społeczny” 1937, R. XVIII, s. 399.
82
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ograniczą się do funkcji akceptacyjnych, stymulacyjnych, regulacyjnych, jurysdykcyjnych i ochronnych, ale z drugiej strony wyposażali państwo w uprawnienia pod względem zakresu nie mniejsze od korporacyjnych oraz zastrzegali, że
ostateczny rozdział kompetencji wykształci się w praktyce84.
Doktrynalnie przed przechyłem układu sił na korzyść władz państwowych
zabezpieczało katolików społecznych eksponowanie jako kategorii prymarnych
tzw. zasady pomocniczości oraz praw „osoby ludzkiej”. Nie miejsce tu, by dokładniej przedstawiać genezę, treść i wewnętrzne antynomie tych kategorii.
Ważne jest co innego – nie służyły one obronie liberalnie pojętej wolności, ale
oddolnych – grupowych i jednostkowych – inicjatyw i działań mieszczących się
w granicach dobra powszechnego. Obie kategorie ukierunkowywały się, jak
cała społeczna doktryna katolicyzmu, wybitnie dualistycznie: przeciwko uzurpacjom zarazem kolektywistycznym i indywidualistycznym. „Osobom ludzkim”
i grupom społecznym przysługiwały suwerenne i niezbywalne prawa, jednak
nie wyczerpywały one natury i potrzeb osobowo-społecznościowych. Do tego
potrzebne było jeszcze wtopienie się we wspólnoty „wyższego rzędu”, w tym
państwo85. Słowem, tylko szersze zbiorowości mogły zapewniać autonomicznym jednostkom i mniejszym grupom społecznym „pełnię życia” 86. Normy
pomocniczości i suwerenności osobowej traciły rację zabezpieczającą, gdy
podmiotom niepaństwowym dawało się przypisać przerosty celów i interesów
partykularnych. A to pozwalało na dość dowolne konkretyzacje środków zaradczych, również minimalizujące zakres wolności gospodarczej i każdej innej.
84

Por. W. Krzyżanowski, Korporacjonizm…, s. 387–388; K. Turowski, O nowe...,
s. 235–239; ks. A. Roszkowski, Rola Piusa XI w dziele przebudowy ustroju społeczno-gospodarczego, „Przewodnik Społeczny” 1939, R. XX, s. 89–90; Wytyczne..., s. 73–74;
I. Czuma, Korporacja..., s. 43–44, 51, 55, 59–60.
85
Por. ks. A. Roszkowski, Gospodarka planowa w oświetleniu katolickospołecznym, „Przewodnik Społeczny” 1935, R. XVI, s. 376–377; ks. J. Piwowarczyk,
Kryzys..., s. 113, 146; M. Manteuffel, Kapitalizm, socjalizm i katolicka doktryna społeczno-ekonomiczna na tle katastrofy świata, Warszawa 1933, s. 99–102, 133;
ks. F. Sawicki, Założenia filozoficzne katolickiej myśli społecznej [w:] Katolicka…, s. 25;
H. Dembiński, Jednostka a społeczeństwo [w:] tamże, s. 84–86; ks. J. Salamucha, Zagadnienie przymusu w życiu społecznym, „Prąd” 1939, t. 37, s. 172–183.
86
K. Matuszewski, Recenzja (ks. J. Kobyliński, Eksperymenty gospodarcze w świetle
etyki katolickiej, Poznań 1937), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1937,
z. 1, s. 5.
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Rozwinięcia zasady pomocniczości w odniesieniu do gospodarki były
w tej sytuacji bardzo różne. Skrajne bieguny stanowisk wyznaczyli ks. A. Szymański i L Caro. „Nie sama pożyteczność, lecz konieczność – pisał rektor KUL
– usprawiedliwia interwencję państwa [...]. Musi ono wkroczyć wtedy, gdy
inaczej nie można osiągnąć dobra powszechnego, albo naprawić krzywdy,
albo zachować prawa. Wolność obywateli jest tak wielką zaletą i tak pożytecznym źródłem działalności, że jej nie należy naruszać bez widocznej konieczności”87. Według L. Caro „Państwo nowoczesne ma do spełnienia szerokie socjalne i gospodarcze zadania, należy mu się więc w tych dziedzinach
wpływ rozległy, który winien wstrzymać się lub ograniczyć dopiero tam, gdzie
inicjatywa prywatna nie koliduje z interesem publicznym, ale owszem mu
służy”88. Wolność obywateli jako wartość zasadniczo samoistna contra wolność służąca interesowi publicznemu. Nic dziwnego, że ks. A. Szymański, choć
zasadniczo przychylny państwowemu interwencjonizmowi, kładł nacisk na
utrzymanie go w ścisłych i dość wąskich ramach89, gdy L. Caro propagował
rozbudowane koncepcje interwencjonistyczne, pozbawione szerszej refleksji
nad problemem granic państwowej ingerencji (z wyjątkiem przypadku gospodarki radzieckiej)90.
Większość obozu katolicko-społecznego szła w kwestii gospodarczej roli
państwa za ks. A. Szymańskim. Teoretycznie życzono więc sobie, by w systemie korporacyjnym nieodzowny czynnik przymusu wprowadzany był głównie
siłami solidarystycznych korporacji91. Nie wydaje się, aby wytrwano przy tym
87

Ks. A. Szymański, Zagadnienie…, s. 26.
L. Caro, Ku nowej Polsce, Lwów 1923, s. 72. Lwowski profesor też powoływał się
na zasadę pomocniczości. L. Caro, Kapitalizm, „Ateneum Kapłańskie” 1937, t. 40,
s. 259.
89
Por. ks. A. Szymański, Polityka…, s. 274–283; tenże, Zagadnienie społeczne, Lublin 1929, s. 25–27, 113–120, 227–228, 306; tenże, Bezskuteczność statolatryzmu
i nacjonalizmu, „Prąd” 1932, t. 23, s. 203–212.
90
Por. J. Luszniewicz, Poglądy ekonomiczne Leopolda Caro (1864–1939) na zagadnienie gospodarczej roli państwa, Warszawa 1986, (mps), s. 133–164, 193–200;
J. Luszniewicz, Pokusa proroctwa absolutnego. Wokół teorii solidaryzmu Leopolda
Caro, „Przegląd Powszechny” 1988, nr 10, s. 56–58.
91
C. Strzeszewski, Gospodarka planowa a wolność gospodarcza, „Prąd” 1939,
t. 37, s. 250. Por. K. (ks. K. Kozłowski), Państwo…, s. 247–248; ks. A. Roszkowski, Korporacjonizm [w:] Katolicka…, s. 155–156.
88

Jacek Luszniewicz

102

w praktyce. Rzecz nie tylko w słabości barier doktrynalnych, co zarysowano
powyżej. Gotowość „etatystyczną” kształtowały również wnioski z badań nad
realnie istniejącymi systemami korporacyjnymi92. Kluczowe znaczenie miała
okoliczność, że zasady korporacjonizmu katolickiego okazały się niewprowadzalne, a wszystkie „zrealizowane” korporacjonizmy zawdzięczały powstanie
i funkcjonowanie przymusowi ze strony państwa93.
Temu należy przypisać, że mimo zdeklarowanego antyetatyzmu i rozpoznania groźby uzależnienia korporacji przez administrację państwową94 spora
część polskich korporacjonistów katolickich skłonna była – zwłaszcza w drugiej połowie lat 30. – zaakceptować decydującą rolę państwa nie tylko
w ustawowej inicjacji, ale i przeprowadzaniu reformy korporacyjnej95. Co więcej, spotkać można było głosy aprobujące daleko idącą ingerencję państwa
także po ustanowieniu ustroju korporacyjnego. Otwarcie problem postawił
Marian Manteuffel: „Siła państwa, jego autorytet, muszą być wielkie w ustroju korporacyjnym; to leży w dobrze rozumianym interesie korporacji. Trzeba
sobie wyraźnie powiedzieć, że ustrój społeczny, którego duszą jest myśl korporacyjna, nie jest do pomyślenia bez oparcia o silną władzę, o wielki autorytet państwa”96. Nie była to opinia odosobniona; podobną wymowę miały np.
konstatacje Jerzego Brauna, próbującego łączyć autonomiczność i samorządność korporacji z „autorytatywną” władzą państwową97.
92

Zob. np. ks. A. Szymański, Mussolini i korporacyjna przebudowa Włoch, Lublin
1927, passim; ks. A. Roszkowski, Korporacjonizm katolicki…, s. 260–285; tenże, Tendencje rozwojowe w korporacjonizmie faszystowskim, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny” 1935, z. 1, s. 26*–47*; M. Manteuffel, Ustrój…, s. 198–232.
93
Zob. w części 1 niniejszego artykułu.
94
Ks. A. Szymański, Bezskuteczność…, s. 203–212; I. Czuma, Korporacja...,
s. 55–56.
95
Por. ks. J. Piwowarczyk, Kryzys..., s. 39–40; K. (ks. E. Kozłowski), Państwo...,
s. 245; ks. A. Roszkowski, Zasady…, s. 84–85; K. Turowski, O nowe..., s. 237; ks. J. Rostworowski, U progu nowego półwiecza, „Przegląd Powszechny” 1933, t. 200, s. 322.
96
M. Manteuffel, Ustrój..., s. 232. Marian Manteuffel (1871–1941) przez wiele lat
pracował w bankowości prywatnej, okresowo też w Ministerstwie Skarbu. Oprócz
licznych artykułów i książek na tematy ekonomiczne i społeczne publikował powieści
i nowele.
97
J. Braun, Korporacyjna..., s. 147. Jerzy Braun (1901–1975) w międzywojniu był
wydawcą i redaktorem krakowskiej „Gazety Literackiej”. Publicysta, ale także poeta,
dramaturg, powieściopisarz, scenarzysta, filozof i działacz chrześcijański. Podczas
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„Autorytatywne” państwo delegujące część swej polityki gospodarczej
i społecznej na solidarystyczne korporacje? Kierunek, w jakim zmierzało wielu
korporacjonistów katolickich II RP, dobrze oddają twierdzenia ks. Jana Rostworowskiego. Przyznawał on, iż „tkwi cząstka prawdy” w zarzutach, że realizacja katolicko-społecznego programu reformy ustrojowej grozi przerodzeniem się w stagnacyjny, antyinnowacyjny i antymotywacyjny system ucisku.
Dla autora było bowiem oczywiste, „że reformy społeczne, przynajmniej
w pierwszym pokoleniu, będą musiały być nałożone siłą, co spowoduje [...]
mechanizm etatystycznego [...] ustroju”. Etatyzm wprawdzie „zabija inicjatywę indywidualną, a z nią pęta lub łamie główną sprężynę wszelkiego rozwoju”, niemniej dla urzeczywistnienia korporacjonizmu warto przychylić się „do
pewnej autorytatywnej reglamentacji procesów wytwarzania i rozdziału
dóbr”98. Korporacjonizm wart był więc „mszy”, byle tylko gospodarczy etatyzm trwał nie za długo, pozostał umiarkowany i nie przeobraził się w totalistyczną dyktaturę polityczną. W tym kontekście ks. J. Rostworowski optymistycznie, choć bezpodstawnie, wieszczył rychłą duchową przemianę
wewnętrzną jednostek, społeczeństw i władz państwowych, zabezpieczającą
przed pokusą wprowadzenia opresyjnego ustroju99.
Do podobnych konkluzji skłaniał się Karol Górski. Wedle jego poglądu
ostateczny charakter ustroju korporacyjnego zależeć będzie od celów przyjętych przez władze państwowe. „Jeżeli celem państw jest wyłącznie uzyskanie
jak największej potęgi militarnej czy gospodarczej, korporacje będą ściśle
podporządkowane władzy rządowej. Będą one narzędziami tworzenia potęgi
militarnej, gospodarczej, kulturalnej, a w dalszej konsekwencji – narzędziami
podbojów. Taki jest cel państwa korporacyjnego włoskiego, takim niewątpliwie będzie cel Trzeciej Rzeszy [cytat pochodzi z 1934 r. – przyp. J.L.]. W tej
formie prowadzą korporacje do gospodarki planowej, zbliżonej do komunizmu. Taki ustrój korporacyjny, oparty na planowej gospodarce, da społeczeńII wojny światowej na kierowniczych stanowiskach w konspiracji (m.in. ostatni Delegat
Rządu na Kraj).
98
Ks. J. Rostworowski, Sprawy Kościoła, „Przegląd Powszechny” 1934, t. 203,
s. 189–190. Ks. Jan Kanty Rostworowski (1876–1963) był jezuitą, dyrektorem zakonnego wydawnictwa i redaktorem periodyków („Sodalis Marianus”, „Wiara i Życie”, „Ruch
Katolicki”). Z „Przeglądem Powszechnym” stale współpracował. Wykładał też teologię
dogmatyczną w Krakowie.
99
Ks. J. Rostworowski, Sprawy…, s. 190–192.
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stwu stałość, ale nie potrafi bodaj uchronić go od periodycznych głodów. Jeśli
[...] celem państwa jest wprowadzenie sprawiedliwości i pokoju wewnętrznego na niej opartego, jeżeli państwo ma zapewnić obywatelowi warunki osiągnięcia osobistego szczęścia, a samemu sobie znaczenie i potęgę – to ustrój
korporacyjny będzie miał cechy zgoła inne. Korporacje takie będą obejmowały pracodawców i robotników zrzeszonych nie tylko w celach gospodarczych,
ale dla wzajemnej pomocy, jak najszerzej pojętej. Takie korporacje z konieczności będą cieszyły się szerokim samorządem, a wysiłek państwa skierowany
będzie nie wyłącznie ku wyzyskaniu maksymalnemu sił kraju, ale przede
wszystkim ku usunięciu niesprawiedliwości”100.
Słabość podobnych wywodów polegała na ich całkowitym utopizmie.
W szczególności nie wyjaśniały, dlaczego władze państwowe, dokonawszy
przebudowy ustrojowej, miałyby scedować większość swoich funkcji społeczno-gospodarczych na solidarystyczne korporacje, pozwalając im na autonomię, skoro jako kreator przedstawicielstw korporacyjnych oraz nadrzędny
czynnik decyzyjny mogły je w pełni uzależnić i wykorzystać jako narzędzie
swej polityki. Perspektywa duchowej przemiany, po której rządzący przestrzegaliby zasady pomocniczości i przyrodzonych praw osobowych, a w konsekwencji stworzyli przestrzeń dla autonomiczno-samorządowych korporacji
i niedyktatorskiego systemu politycznego, to założenie przyjmowane bez żadnego związku z rzeczywistością.
Tak na wspólnym gruncie utopii spotykali się tomistyczni idealiści, K. Górski i ks. J. Rostworowski, z neoklasycznym ekonomistą-realistą, ks. A. Roszkowskim.

Podsumowanie
Elementy autorytarne, w znaczeniu przyjętym we Wprowadzeniu, to integralny składnik rozwiązań organizacyjnych proponowanych w ramach korporacyjnej reformy ustrojowej. W postulatach katolików społecznych II RP na
temat trybu powoływania i statusu prawnego korporacji-przedstawicielstw,
100

K. Górski, Korporacjonizm i syndykalizm w nowej konstytucji polskiej, „Prąd”
1934, t. 27, s. 26. Karol Górski (1903–1988) był historykiem, badaczem dziejów Zakonu
Krzyżackiego, którego ustrój uznawał za bliski zasadom katolickiego korporacjonizmu.
Po habilitacji (1932) wykładał na Uniwersytecie Poznańskim.
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sposobów implementowania i docelowego kształtu struktury korporacyjnej,
wewnętrznych układów kompetencyjnych i relacji korporacje–państwo itp.
skłonności autorytarne uwidaczniały się zarówno explicite, jak i – częściej –
skutkowo, tzn. dawały się także dedukować z literalnie nieautorytarnych
treści.
Polityczno-ideologiczne (a być może też inne) wyłomy w wolności koalicji
związkowej, ograniczanie liczby organizacji zawodowych, formowanie wewnętrznych struktur, unifikowanie pojedynczych związków i ich central –
o wszystkim tym miano przesądzać na wyższych niż związkowy szczeblach
decyzyjnych, redukując tym samym prawa obywatelskie, pluralizm organizacyjny i inicjatywę oddolną. Analogiczny rezultat przyniosłaby atrofia zakresu
działań, realnych uprawnień i formalnej pozycji klasowych związków zawodowych, trudna do uniknięcia po wyposażeniu solidarystycznych korporacji
w monopole reprezentacyjny i kompetencyjny. Zalegalizowana nadrzędność
odgórnie ustanowionych przedstawicielstw zawodowych i ponadzawodowych – to szczególnie instruktywna ilustracja autorytarnych zamiarów w kwestii oddolnych inicjatyw jednostkowych i grupowych.
Katolicko-społeczny korporacjonizm, mimo antyetatystycznej i prosamorządowej retoryki, w istocie stawiał też na rozszerzenie i nasilenie państwowego interwencjonizmu gospodarczego i społecznego. Zgoda, by to władze
państwowe stały się kreatorem struktury korporacyjnej, a następnie bezpośrednio wpływały na działalność korporacji zawodowych i ponadzawodowych
– już to było niemało. Resztę załatwiała hierarchiczność korporacyjnego „rozumu”, czyli motywowana interesem całości zasada równoległej podległości
niższych szczebli struktury korporacyjnej szczeblom wyższym (aż po NIG) oraz
wszystkich korporacji-przedstawicielstw (łącznie z NIG) organom władzy państwowej. W świetle analiz ks. A. Roszkowskiego korporacyjne centrum interwencjonizmu gospodarczego i społecznego przeistaczało się w tych warunkach w narzędzie centralnego ośrodka władzy państwowej, a katolicko-społeczny system korporacyjny – w „administracyjnie związany” bądź nawet
„kolektywistyczno-etatystyczny”.
Nadmieńmy, że w obszarze systemu politycznego – pominiętym w naszej
analizie – myśl ustrojowa katolicyzmu społecznego, mimo polemik z totalizmem (bolszewickim, nazistowskim, niekiedy też faszystowskim), równocześnie przeciwstawiała się liberalnie pojętej demokracji parlamentarnej i jej
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konstytutywnej podstawie – trójpodziałowi władz. Przyszłość widziała
w „uporządkowaniu” i „reorganizacji” pionów ustawodawczego i sądowniczego w taki sposób, by podporządkować je egzekutywie i razem z nią
skumulować w pionowej strukturze ujednoliconej władzy państwowo-korporacyjnej101.
Korporacjoniści katoliccy II RP głosili również pierwszeństwo takich wartości społecznych, jak hierarchia, harmonia, solidaryzm, dobro wspólne itp.
W relacji do nich wartości indywidualistyczne – jednostkowa wolność
i wszystkie inne – miały znaczenie podrzędne. Wyrazem tego był już sam pomysł ujęcia życia zawodowego i społecznego w zorganizowaną wieloszczeblową strukturę przedstawicielską – zhierarchizowaną kompetencyjnie, odgórnie harmonizowaną, o narzuconym solidarystycznym fundamencie
instytucjonalnym, jawnie nakierowaną na interesy zbiorowości „wyższego
rzędu”. Katolicką aksjologię społeczną wspierały, a przynajmniej jej nie zaprzeczały, rzekomo antyetatystyczne zasady pomocniczości i praw „osoby
ludzkiej”. Jednostkowe dążenia, aspiracje, interesy i inne przypadłości bytów
społecznych „najniższego” i „niskiego rzędu” nakazywały one bowiem przefiltrować i przekierować na właściwy tor we wspólnotach-kolektywach „wyższego rzędu”, koniecznie odgórnie „zorganizowanych”. Nieufność do spontanicznych międzyjednostkowych i międzygrupowych form życia społecznego,
bazujących na kulturze, zwyczaju, własnych procedurach i równościowym
prawie państwowym – oto kolejny autorytarny element katolicko-społecznego myślenia o organizacyjnej stronie korporacyjnej reformy ustrojowej.
Można zatem stwierdzić, że koncepcje formuły konstrukcyjnej solidarystycznych korporacji oraz docelowej struktury systemu korporacyjnego
rozwijane w okresie międzywojennym przez polski katolicyzm społeczny
zawierały – bezpośrednio w treści lub (i) w swych konsekwencjach –
wszystkie wyszczególnione we Wprowadzeniu składniki ideologii autorytarnej.
101

Por. np. L. Caro, Równość i wolność w wieku XX [w:] Życie gospodarcze
a ekonomika społeczna. Księga zbiorowa, red. L. Caro, Lwów 1933, s. 75–57, 84;
I. Czuma, Absolutyzm ustrojowy, Lublin 1934, passim; ks. P. Kałwa, Korporacjonizm…, s. 282–286.
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Corporate system reform in terms of the paradigm of social
catholicism in the Second Polish Republic. Organizational
consequences in terms of authoritarianism
Summary
The article identifies some authoritarian attributes of social Catholicism corporatist
thought in interwar Poland (1918–1939). The key subject of analyses concerns the
organizational aspects of postulated corporatist state system reform, especially the
construction formula, the way of implementation and the target structure of solidaristic
corporations. Analyses in these areas are preceded by general characteristics of Polish
catholic social thought in the interwar period. The article argues that the advocates and
followers of social Catholicism in Poland despite their anti-statism declarations support
not only the pivotal role of state authorities in corporatism reform but also direct state
supervision over corporations of all sectors and levels, restrictions on freedom of
association, reductions in the number of employees’ and employers’ unions, decreases in
formal and actual competences of non-solidaristic associations etc. In a broader sense
social Catholics accept strong limitations of grassroots initiatives, organizational pluralism
and civil rights. Reported preferences allow to qualify Polish interwar catholic social
corporatism as a kind of authoritarian ideology.
Key words: corporatism; authoritarianism; state system reform; social Catholicism
thought; interwar Poland

Szanse i bariery modernizacji

Cecylia Leszczyńska
Uniwersytet Warszawski

Migracje zagraniczne
i modernizacja gospodarcza ziem polskich
w latach 1870–1938. Wybrane aspekty

Wstęp
Badania oddziaływania migracji na procesy modernizacyjne dotyczą
w zasadzie współczesności, były one przedmiotem licznych studiów krajowych i zagranicznych. Jeśli idzie o polskie opracowania, przywołać można dwa
teksty z w ostatnich lat: artykuł Marka Okólskiego Modernizacyjna rola migracji1 oraz książkę Izabeli Grabowskiej-Lusińskiej i Marka Okólskiego Emigracja ostatnia?2. W pierwszym opracowaniu Okólski wskazuje, iż wpływ migracji
na modernizację nie musi być oczywisty: może przynosić korzyści (w postaci
następstw „rozgęszczenia demograficznego”, gdy istotna część nadwyżkowej
populacji, migrując z przeludnionych obszarów, znajduje zatrudnienie), ale też
straty (odpływają osoby najbardziej dynamiczne, aktywne). W książce
o ostatniej polskiej fali emigracji po 2004 r. autorzy analizują jej wpływ na
rozwój gospodarczy, twierdząc, że „aby kraj się modernizował, musi zostać
usunięty nawis demograficzny, który utrudnia, a nawet w skrajnych przypadkach uniemożliwia podjęcie prorozwojowych działań”3.
Oba opracowania stały się inspiracją do postawienia pytań o wpływ emigracji („wielkiego wychodźstwa”) na procesy modernizacyjne na ziemiach
polskich na przełomie XIX i XX w. oraz w okresie międzywojennym. Okres ten
cechowały trzy równoległe procesy: przejście demograficzne z wysokim przy1

M. Okólski, Modernizacyjna rola emigracji, „CMR Working Papers” 2011,
46(104).
2
I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, Emigracja ostatnia?, Warszawa 2009.
3
Tamże, wstęp.
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rostem ludności, początek przechodzenia od społeczeństwa agrarnego do
przemysłowego oraz silne ruchy emigracyjne. Okres 1870–1938 nie był pod
tym względem jednorodny. Ze względu na różne natężenie emigracji dzielił
się na podokresy 1870–1914 i 1918–1938. Przedmiotem analizy jest zbadanie wpływu wychodźstwa na „rozgęszczenie” demograficzne (zmniejszenie
nadwyżki demograficznej) oraz na procesy modernizacyjne w gospodarce.
Artykuł dzieli się na trzy części: pierwsza pokazuje procesy ludnościowe jako
ważną determinantę emigracji zagranicznych, druga odnosi się do emigracji
z ziem polskich w okresie 1870–1938, trzecia przybliża wpływ emigracji na
wybrane aspekty modernizacji gospodarczej ziem polskich. Silne regionalne
zróżnicowanie natężenia powyższych zjawisk spowodowało, iż za zasadne
uznano uwzględnienie tej perspektywy w analizie wskazanych procesów.
Podstawę źródłową stanowią opracowania autorskie podejmujące pro4
blematykę emigracyjną (a literatura jest w tym zakresie bardzo obszerna ) oraz
statystyki obrazujące strukturę emigrantów według cech demograficznych
i społeczno-zawodowych. Warto nadmienić, że statystyki dotyczące XIX w. zawierają wiele nieścisłości i luk, które wynikają z „niedoskonałości” rejestracji,
ale także problemów z wyodrębnieniem polskich emigrantów z rzesz emigrantów państw zaborczych (Bobińska nazwała przypadek Polski „upośledzeniem
5
źródłowym”) . Wskazane problemy w mniejszej skali odnoszą się do okresu
międzywojennego, kiedy rejestracja emigracji stała się domeną działalności
instytucji publicznych (Polski Urząd Emigracyjny, Główny Urząd Statystyczny).

Demograficzne uwarunkowania emigracji
Emigracja z ziem polskich wpisywała się w rozległe procesy demograficzne epoki, podstawową jej przesłanką była nadwyżka ludności na danym obszarze oraz względny niedobór rąk do pracy (popyt na pracę) w państwach
imigracyjnych. Nadwyżka ludności w znakomitej części była następstwem
4

Piśmiennictwo dotyczące migracji zestawili: A. Gawryszewski, Przestrzenna ruchliwość ludności Polski. Bibliografia (lata 1896–1990), „Dokumentacja Geograficzna”
1997, nr 7; A. Horolets, M. Lesińska, M. Okólski, Raport o stanie badań nad migracjami
w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2018.
5
C. Bobińska, Wprowadzenie [w:] Mechanizmy polskich migracji zarobkowych,
red. C. Bobińska, Warszawa 1976, s. 16.
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przejścia demograficznego i towarzyszącego mu silnego wzrostu populacji.
Proces ten przyspieszył w ostatnich dekadach XIX w., jego dynamikę cechowało regionalne zróżnicowanie (ryc. 1). Po 1860 r. można mówić o względnej
stabilizacji stopy przyrostu naturalnego w Królestwie Polskim i w zaborze pruskim na poziomie 15‰, w ostatniej dekadzie XIX w. i na początku XX w. wzrosła ona do 18–19‰ (niższe wartości dotyczyły Galicji). W okresie międzywojennym stopa przyrostu naturalnego wynosiła około 15‰ i wykazywała
tendencję spadkową6. Różnice regionalne nie były już tak znaczące jak
w XIX w., może z wyjątkiem województw wschodnich (ryc. 1B).
Skutkiem wysokiego przyrostu naturalnego był znaczący przyrost ludności,
o dynamice najwyższej w latach 1870–1913, występowały tu także różnice
regionalne: najniższa była w Galicji oraz na obszarze zaboru pruskiego, najwyższa w Królestwie Polskim i na obszarach wschodnich (tab. 1). Na jej skalę wpływały – oprócz przyrostu naturalnego – także emigracje, o czym dalej.
Tabela 1. Ludność ziem polskich w latach 1846–1911
1846

1870

1897

1911

Wyszczególnienie
w tysiącach
Królestwo Polskie
Litwa i Białoruś a
a
Ruś
Galicja
Wielkie Księstwo
Poznańskie
Pomorze Gdańskie
Górny Śląsk ― rejencja
opolska

4 867
5 210
4 684
4 876

6 079
6 186
5 812
5 492

9 402 11 914
10 064 12 709
9 566 12 337
7 047 8 082

1846– 1870– 1897–
1870 1897
1911
średnie roczne tempo
wzrostu w %
0,9
1,6
1,7
0,7
1,8
1,7
0,9
1,9
1,8
0,5
0,9
1,0

1 364 1 570
1 019 1 304

1 848
1 517

2 114
1 713

0,6
1,0

0,6
0,6

1,0
0,9

987 1 288

1 772

2 228

1,1

1,2

1,6

a – w granicach Rzeczpospolitej z 1772 r., w przypadku Rusi łącznie z powiatem kijowskim, który nie należał do Polski.
Źródło: Historia Polski w liczbach, t. 1: Społeczeństwo, red. A Jezierski, A. Wyczański,
Warszawa 2003, s. 362.
6

Według Stefana Szulca procesy demograficzny w Polsce były opóźnione wobec
Zachodu o 20 lat. S. Szulc, Zagadnienia demograficzne Polski. Ruch naturalny ludności
w latach 1895–1935. Dokładność rejestracji urodzeń i zgonów, „Statystyka Polski”
1936, seria C, z. 41, s. 38.
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Ryc. 1. Ruch naturalny ludności ziem polskich w latach 1821-1938
A. W latach 1821–1910 według dzielnic zaborczych a

na 1000 ludności - przeciętne roczne
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rejencja opolska
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Galicja

Zabór pruski i
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przyrost naturalny
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1831―1840
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1871―1880

1881―1890

1891―1900

1901―1910
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a – W przypadku Królestwa Polskiego dane dla dekady 1821–1830 dotyczą lat 1824–
1827; dla dekady 1831–1840 – lat 1832–1840; dla dekady 1861–1870 – bez lat 1864–
1867.
Uwaga: wzrost stopy zgonów i spadek stopy przyrostu naturalnego w dekadach 1841–
1850 i 1851–1860 był skutkiem klęsk elementarnych (nieurodzajów, epidemii) w latach
1847–1848 i 1854–1856.

urodzenia
1921―1925

zgony
1926―1930

1931―1935

południowe

zachodnie

wschodnie
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50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

centralne
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B. W latach 1921–1938 według grup województw

przyrost naturalny
1936―1938

Województwa centralne: warszawskie, łódzkie, kieleckie, lubelskie, białostockie;
wschodnie: wileńskie, nowogródzkie, poleskie, wołyńskie; zachodnie: poznańskie,
pomorskie, śląskie; południowe: krakowskie, lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie.
Źródło: wykreślono na podstawie: Historia Polski w liczbach, t. 1: Społeczeństwo...,
s. 180–182, 362.
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W okresie międzywojennym dynamika przyrostu populacji była podobna
jak przed wojną (średniorocznie wynosiła 1,6%), zarazem w obu okresach
była najwyższa w województwach wschodnich. Porównawcze zestawienie
wzrostu liczby ludności w latach 1870–1939 w granicach międzywojennych
według grup województw zawiera tabela 2.
Tabela 2. Ludność ziem polskich w latach 1870–1939
1870

1900

1921

1931

1939

Województwa
ludność w milionach
Polska
centralne
wschodnie
zachodnie
południowe

17,0
6,2
2,5
2,8
5,5

25,2
9,9
4,4
3,6
7,3

27,4
11,4
4,2
4,3
7,5

32,3
13,4
5,6
4,7
8,6

35,1
14,6
6,2
5,1
9,2

1870– 1921–
1900
1939
średnie roczne
tempo wzrostu w %
206,5
1,5
1,6
235,5
1,9
1,6
248,0
2,5
2,6
182,1
0,9
1,0
167,3
1,1
1,3
1870
=100

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 10.

Wysoka dynamika wzrostu ludności w województwach wschodnich wynikała z wysokiego przyrostu naturalnego, ale także z rozwijającego się na tych
terenach w latach międzywojennych osadnictwa. Należy oczywiście pamiętać
o wpływie na poziom zaludnienia I wojny światowej i wojen o granice państwa,
związana z nimi silna depopulacja dotyczyła właśnie obszarów wschodnich7.
W okresie międzywojennym stały się one natomiast jednym z kierunków osadnictwa ludności zamieszkującej pozostałe obszary. Z kolei na ziemiach zachodnich rysować się miała, według Ormickiego, tendencja wyludniania8. Na pod7

I. Weinfeld, Tablice statystyczne Polski, Warszawa–Bydgoszcz 1925, s. 2; L. Landau, Metody porównywania spisów ludności z 1897 i 1921 r. dla województw wschodnich, „Kwartalnik Statystyczny” 1926, z. 1, s. 109–110.
8
W. Ormicki wyróżnił trzy zasadnicze obszary Polski: imigracyjne, emigracyjne
i równowagi demograficznej. Emigracyjny charakter miały obszary Polski środkowej
i zachodniej; terenami ożywionej imigracji były Kresy Wschodnie, wschodnia część
województwa białostockiego i lubelskiego oraz kilkanaście małych ośrodków miejsko-przemysłowych rozrzuconych po kraju; jako obszary „zastoju” demograficznego wskazał m.in. tereny zachodniej Polski. W. Ormicki, Nasilenie wędrówek wewnętrznych
w Polsce (w latach 1921–1931), „Wiadomości Geograficzne” 1932, nr 8–10, s. 118–
120; tenże, Rozmieszczenie przyrostu rzeczywistego w Polsce (w latach 1921–1931),
„Wiadomości Geograficzne” 1932, nr 2, s. 29–31.
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stawie statystyk przyrostu naturalnego oraz bilansu migracyjnego Ormicki wyznaczył sześć regionalnych typów demograficznych o zróżnicowanej genezie,
wskazując na tzw. regionalizm demogeograficzny Polski9.
Rosnąca liczba populacji stwarzała presję demograficzną (nadmiar zasobów pracy względem miejsc pracy). Dotyczyła ona przede wszystkim środowisk
wiejskich i skutkowała z jednej strony przepływem ludności do miast, z drugiej
– migracjami zagranicznymi. Zważywszy na ograniczone możliwości transferu
zasobów pracy wewnątrz kraju, można uznać, że presja demograficzna stanowiła de facto presję emigracyjną. Emigracje stały się zatem ważnym kanałem
depopulacji, z ich powodu przyrost rzeczywisty ludności był niższy, niż wynikałoby to z przyrostu naturalnego (tab. 3). W okresie przedwojennym emigracje
stanowiły ok. 28% przyrostu naturalnego, w latach 1923–1938 około 10%10.
Tabela 3. Przyrost naturalny i rzeczywisty a emigracja w latach 1895–1938
Lata

Województwa

Polska
centralne

Przyrost naturalny
1895-1913
8826
3717
1919-1938
8205
3445
Przyrost rzeczywisty a
1895-1913
6291 b
2974 b
1919-1938
8567
3653
Przyrost (+) lub strata (-) na skutek wędrówek
1895-1913
-2535b
-743 b
1919-1938
+362
+208
1919-1923
984
368
1924-1930
-517
-133
1931-1938
-105v
-27

wschodnie
w tysiącach
1485
1698

zachodnie

1413
1181

południowe

2211
1881

1039 b
2306

896
901v

1382
1707

-446 b
+608
711
-70
-33

-517
-280
-180
-86
-14

-829
-174
85
-228
-31

a – obliczono jako różnicę między stanem ludności na dzień 1 stycznia w podanych
okresach; ludność łącznie ze skoszarowanym wojskiem;
b – dane przybliżone.
Uwaga: dla lat 1895–1913 przyjęto obszar grup województw z okresu międzywojennego.
Źródło: Mały Rocznik…, s. 40.
9

W. Ormicki, Regionalizm demogeograficzny Polski, „Wiadomości Geograficzne”
1932, nr 3–5, s. 57–60; tenże, Naturalny obrót ludności, „Przegląd Statystyczny” 1938,
t. 1, nr 2, s. 206–226.
10
Nie uwzględniono okresu do 1923 r. ze względu na silne ruchy repatriacyjne
niemające cech normalnych migracji.
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Największy w liczbach bezwzględnych wpływ „rozgęszczający” emigracji
zagranicznych w okresie 1895–1938 dotyczył województw południowych
i zachodnich, w mniejszym stopniu centralnych, z kolei na obszarach wschodnich rzeczywisty przyrost ludności w okresie międzywojennym był wyższy niż
przyrost naturalny.
Opisane procesy demograficzno-migracyjne wpisują się w zaproponowany
przez Okólskiego schemat dwóch cykli: ludnościowego i migracyjnego11.
W okresie 1870–1938 ziemie polskie znajdowały się w pierwszej subfazie drugiego stadium cyklu ludnościowego: cechowała ją eksplozja demograficzna
z wysokim wzrostem zasobu pracy tworzącym presję emigracyjną, która neutralizowała w pewnym stopniu wysoki przyrost naturalny12. Emigracje były
skutkiem nie tylko presji demograficznej, determinowały je także sytuacja ekonomiczna i społeczna kraju wysyłającego oraz kraju przyjmującego, koniunktura
gospodarcza i związany z nią popyt na siłę roboczą, dostępność środków transportu, polityki migracyjne państw (zwłaszcza imigracyjnych), zakres sieci powiązań ułatwiających tzw. emigrację łańcuchową oraz uwarunkowania osobiste.
W sumie decyzje migracyjne były efektem całego pasma okoliczności, przesądzał o nich indywidualny rachunek korzyści i kosztów13. W przypadku ziem
polskich czynniki przyciągające to szeroko rozumiane warunki osiedleńczozarobkowe w państwach imigracyjnych, czynniki wypychające zaś to przede
wszystkim nadmiar ludności (przeludnienie wsi) i jej proletaryzacja, brak pracy
w sektorach pozarolniczych, czasem także sytuacja polityczna.

Emigracje z ziem polskich w latach 1870–1938
Migracje ludności w badanym okresie dzieliły się pod względem skali
i natężenia na dwie różne fazy: przedwojenną i międzywojenną. W XIX w.
11

Cykl ludnościowy składa się z trzech stadiów: 1) długookresowej stabilizacji,
2) przejścia demograficznego, 3) długookresowej stabilizacji. W stadium drugim występują dwie odmienne subfazy będące podłożem cyklu migracyjnego: 1) eksplozja
demograficzna z wysokim przyrostem naturalnym oraz wzrostem zasobu ludzi młodych powiększających zasób pracy, co tworzy presję emigracyjną; 2) implozja demograficzna ze słabnącym przyrostem naturalnym i malejącym dopływem ludzi młodych
do zasobu pracy, niedobór siły roboczej stwarza przesłanki dla znaczącej imigracji.
12
M. Okólski, dz. cyt., s. 5–6.
13
E. Lee, A theory of migration, „Demography” 1966, no. 3, s. 15–17.
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należały do najbardziej intensywnych historycznie ruchów wędrówkowych
ludności, masowy wymiar przybrały w ostatnim dwudziestoleciu XIX i na początku XX w., wcześniej (do lat 1880.) większą aktywność przejawiały głównie
obszary zaboru pruskiego. Syntetyczne szacunki wychodźstwa w okresie
14
1870–1913 przedstawił Fogelson . Wykorzystując dane spisów powszechnych oraz statystyki ruchów wędrówkowych, oszacował ubytek ludności
15
(„straty migracyjne”) według dzielnic zaborczych . Szacunek dla okresu
16
1895–1913 przedstawił też Szulc . Według Fogelsona emigracyjny ubytek
ludności ziem polskich w latach 1871–1913 sięgał 3,5 mln osób, w ponad
70% przypadł on na okres 1895–1913 (tab. 4).
Tabela 4. Ludność ziem polskich i straty migracyjnea w latach 1871–1913
Dzielnice b
Wyszczególnienie
1

Ogółem
2

Centralna

Wschodnia

Zachodnia

Południowa

3

4

5

6

Ludność ogółem w tys.
Ludność ziem polskich
ok. 1895 r. a
Ludność ziem polskich
ok. 1912 r. a

24019

9589

4338

3256

6836

29640

12243

5265

4047

8085

1200
450
400
50
750
750
-

1050
800
700
100
250
50
150
50

Ubytek ludności (strata migracyjna) z powodu migracji w tys.
w latach 1871–1913 – szacunek Fogelsona
Ogółem
Emigracja zamorska
Stany Zjednoczone
Inne kraje
Emigracja europejska
Niemcy
Rosja
Austro-Węgry
Inne kraje
14

3500
2250
1900
350
1250
850
200
150
50

700
550
450
100
150
50
100
-

550
450
350
100
100
100
-

S. Fogelson, Rola wędrówek w rozwoju demograficznym Polski, „Ekonomista”
1937, t. 1.
15
Tamże, s. 58; E. Kołodziej, Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918–1939. Studia
nad polityką emigracyjną II Rzeczypospolitej, Warszawa 1982, s. 27–29.
16
S. Szulc, dz. cyt., s. 8 i n. Dane Szulca przyjął GUS.
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2
w latach 1895–1913 - szacunek Szulca
Ogółem
W % przyrostu
naturalnego

2535
29

3

4

743

c

20

c

5

123
6

446

c

517

826

30

c

37

39

a – strata migracyjna jest różnicą między przyrostem rzeczywistym ludności a przyrostem naturalnym;
b – w granicach międzywojennych; dzielnice są odpowiednikiem grup województw:
centralne, wschodnie, zachodnie i południowe. Można przyjąć, że przed 1914 r. odpowiadały one Królestwu Polskiemu, kresom wschodnim, zaborowi pruskiemu i Galicji;
c – szacunki przybliżone.
Uwaga: łączny ruch emigracyjny z obszaru w granicach II Rzeczypospolitej sięgał ok.
5 mln osób, z czego ok. 1,5 mln reemigrowało. Zwraca uwagę niespójność między
danymi Fogelsona i Szulca w odniesieniu do dzielnicy centralnej: dane Szulca dotyczące
17
ok. 20 lat są wyższe od danych Fogelsona, które odnoszą się do ponad 40 lat .
Źródło: S. Fogelson, Rola wędrówek…, s. 64; S. Szulc, dz. cyt., s. 8–10, 15.

Wskazany ubytek migracyjny 3,5 mln osób stanowił 11,8% ludności
ziem polskich z 1912 r., w przypadku dzielnicy zachodniej 29,7%, południowej 13,0%, wschodniej 10,4%, centralnej 5,7%. Zarówno w ujęciu względnym, jak i bezwzględnym w największym stopniu dotyczył zaboru pruskiego,
następnie Galicji, w mniejszej skali Królestwa Polskiego i ziem wschodnich.
Obliczenia Szulca dla lat 1895–1913 pokazują, w jakim zakresie emigracje
niwelowały skutki przyrostu naturalnego: w dzielnicy południowej i zachodniej stanowiły równowartość 37–39% przyrostu, w dzielnicy wschodniej
30%, w centralnej 20%.
Ubytek ludności ogółem (3,5 mln) w 64% przypadał na obszar zamorski
(głównie USA), w 36% na europejski (głównie Niemcy), na wszystkie pozostałe państwa w 22%, w tym kraje Ameryki Południowej 10%. Warto odnotować nikłą rolę Rosji i Austro-Węgier (odpowiednio 6% i 4%). Według statystyki amerykańskiej emigracja do USA w latach 1871–1913 szacowana jest
na 1,9 mln osób zamieszkujących ziemie polskie, w tym 1,3 mln narodowości polskiej. Najwięcej osób wyjechało z zaboru austriackiego i rosyjskiego
(tab. 5).
17

s. 59.

Fogelson wyjaśnia to odmienną metodologią. S. Fogelson, Rola wędrówek...,

Cecylia Leszczyńska

124

Tabela 5. Emigracja z ziem polskich do USA w latach 1871–1913
Wyszczególnienie
Emigracja ogółem
Ogółem
W tym narodowość polska
a
Emigracja netto (bez reemigracji)
Ogółem
W tym narodowość polska

Ogółem

Z zaboru
austriackiego rosyjskiego
w tysiącach

pruskiego

1900
1300

900
550

950
700

50
50

1500
1000

650
350

800
600

50
50

a – przyjęto, że reemigracja obejmowała co najmniej 20–25% liczby emigrujących.
Źródło: A. Brożek, Polonia amerykańska 1854–1939, Warszawa 1977, s. 36.

Trzeba zaznaczyć, iż występujące w źródłach różnice szacunków emigracji
amerykańskiej wynikają z problemów metodologicznych, chodzi o wydzielenie
osób narodowości polskiej z rzesz imigrantów przyjeżdżających z Niemiec, Austrii i Rosji. Amerykańska statystyka imigracyjna do 1898 r. operowała kryterium
kraju „Poland” (także osoby narodowości niepolskiej), od 1899 r. kryterium
kraju ostatniego pobytu oraz kryterium narodowościowym „Poles” (niektórzy
18
imigranci mogli jednak deklarować narodowość niepolską) . Podczas spisu
z 1900 r. pochodzenie polskie zadeklarowało 384 tys. osób, z tego 154,4 tys.
z zaboru rosyjskiego, 150,2 tys. z pruskiego, 58,5 tys. z austriackiego i 20,4 tys.
bez przynależności zaborowej; podczas spisu z 1910 r. na podstawie deklaracji
używanego języka liczbę polskich migrantów szacowano na 944 tys. (418 tys.
19
z zaboru rosyjskiego, 329 tys. z austriackiego i 190 tys. z pruskiego) .
Nieporównanie mniejsza była skala wyjazdów do innych państw zamorskich. W Kanadzie przed wybuchem wojny liczbę Polaków osiadłych szacowano na 25 tys., spis powszechny z 1911 r. wykazywał 33 tys., w liczbie tej mie20
ścili się zapewne także Rusini z Galicji . Do Brazylii do 1914 r. wyjechało
18

Chodzi o roczne raporty m.in. Annual Report of the Commissioner General of
Immigration to the Secretary of Labor for the fiscal year ended June 30 1913. Washington, 1914; Annual Report of the Commissioner General of Immigration to the Secretary
of Labor for the fiscal year ended 30 June 1922, US Department of Labor, Washington
1922.
19
K. Groniowski, Świadomość chłopskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych do
roku 1918, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1992, nr 45, s. 158.
20
J. Okołowicz, Wychodźtwo i osadnictwo polskie przed wojną światową, Warszawa 1920, s. 133–138.
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z ziem polskich ponad 130 tys. osób, z tego ponad 100 tys. stanowili Polacy.
Wyjazdy rozpoczęły się po 1875 r., uczestniczyły w nich rodziny ze Śląska,
21
Poznańskiego i zachodniej Galicji . Duże rozmiary przybrały w latach 1890
(„gorączka brazylijska"), a dotyczyły Królestwa Polskiego i Galicji (z Królestwa
22
wyjechało ok. 45–50 tys. osób, z Galicji ok. 25 tys. osób) . Trudna sytuacja na
miejscu spowodowała spadek wyjazdów na przełomie wieków, kolejne ożywienie nastąpiło po tym, jak rząd Brazylii określił korzystne zasady kolonizacji
23
w 1907 r. Mniejsze rozmiary miała emigracja do Argentyny, odbywała się też
w lepszych warunkach.
Jeśli idzie o kraje europejskie, największe wychodźstwo dotyczyło Niemiec, objęło głównie Poznańskie, Pomorze Gdańskie (Prusy Zachodnie)
i Prusy Wschodnie, miejscem osiedlania były przede wszystkim Nadrenia
i Westfalia oraz środkowe Niemcy. Po roku 1890 wyjazdy do Niemiec stały
się konkurencyjne w stosunku do emigracji do USA. Szacuje się, że w chwili
wybuchu wojny wychodźstwo polskie w Niemczech liczyło 850 tys., z tego
24
z zaboru pruskiego 750 tys. osób . Łuczak podaje, że w latach 1870–1910
aż 80% emigrantów z Pomorza Gdańskiego (589 tys.) i z Poznańskiego
(757 tys.) przeniosło się do zachodnich prowincji niemieckich, czyli w sumie
25
byłoby to 1,1 mln osób, w większości ludność polska . Z kolei według danych spisowych liczba Polaków w Niemczech około 1910 r. wynosiła ponad
26
590 tys. Drugim krajem imigracyjnym w Europie Zachodniej była Francja,
liczba stałych polskich emigrantów zarobkowych sięgała tam kilku tysięcy
osób. W roku 1913 we Francji na roli pracowało około 8 tys. wychodźców
polskich; z tego ok. 1,5 tys. z Królestwa (głównie z powiatów południo27
wych), reszta z Galicji .
21

Tamże, s. 179–180.
W latach 1890–1891 przyjechało do Brazylii ok. 40 tys. Polaków, w tym 38 tys.
z państwa rosyjskiego. Łącznie z wcześniejszą emigracją liczba Polaków dochodziła do
65–70 tys. A. Hempel, Gorączka brazylijska, „Przegląd Emigracyjny” 1892, nr 2, s. 14.
23
J. Okołowicz, dz. cyt., s. 181–184, 190–196.
24
K. Murzynowska, Polska emigracja zarobkowa w Niemczech w latach 1890–
1918 [w:] Problemy dziejów Polonii, red. M.M. Drozdowski, Warszawa 1979, s. 159.
25
C. Łuczak, Od Bismarcka do Hitlera. Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze, Poznań 1988, s. 10–11.
26
E. Romer, I. Weinfeld, Rocznik Polski, tablice statystyczne, Kraków 1917, s. 6.
27
J. Okołowicz, dz. cyt., s. 235.
22
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Jeśli idzie o rozmiary emigracji według prowincji zaborczych, największe
liczby dotyczyły zaboru pruskiego. Dominowały wyjazdy do Niemiec, które
28
formalnie nie mieściły się w emigracji zagranicznej . Na przykład w latach
1895–1900 liczba polskich emigrantów wyjeżdżających do Prus „na stałe”
wynosiła 409 tys., z tego z Prus Wschodnich 147 tys. (7,4% ludności prowincji), Prus Zachodnich 70 tys. (4,6%), z Poznańskiego 128 tys. (7,0%), ze Śląska
29
64 tys. (1,4%) . Do Niemiec wyjeżdżała głównie ludność rolnicza udająca się
do miast i okręgów przemysłowych (Zagłębia Ruhry, miast Westfalii i Nadrenii) oraz Berlina i Hamburga (praca w sektorze usług, rzemiosła). Część migracji osiadłej rekrutowała się z sezonowych robotników rolnych. Drugi kierunek
wyjazdów stanowiły USA. Największa ich skala przypada na lata 1880–1890,
po 1890 r. uległy redukcji na rzecz wyjazdów do Niemiec. Szacowano, że do
wybuchu wojny objęły od 340 tys. do 670 tys. osób, część badaczy wartości
30
przekraczające 600 tys. uznaje za mało wiarygodne . Uważa się, że bliższe
rzeczywistości są liczby rzędu 420–470 tys., w tym do roku 1890 – 300–350
31
tys., w latach 1891–1914 – 120 tys.
Na drugim miejscu w emigracyjnym rankingu polskich dzielnic była Gali32
cja. Natężenie wyjazdów było duże, ale niższe niż w zaborze pruskim . Dominowała destynacja zamorska (80% ogółu wyjazdów), głównie do USA (70%
33
ogółu wyjazdów) . Rozwinęła się od połowy lat 1870., a nasiliła w latach
1890. Początkowo dotyczyła mieszkańców zachodniej Galicji, w końcu wieku
także pozostałych regionów. Na drugim miejscu, jeśli idzie o kierunek wyjaz28

W państwie pruskim statystykę migracji zaczęto prowadzić od 1844 r. i nie wyodrębniano w niej osób narodowości polskiej.
29
J. Okołowicz, dz. cyt., s. 251–253.
30
A. Pilch, Emigracja z ziem polskich do Stanów Zjednoczonych Ameryki od lat
pięćdziesiątych XIX w. do r. 1918 [w:] Polonia amerykańska. Przeszłość i współczesność,
red. H. Kubiak, E. Kusilewicz, T. Gromada, Kraków 1988, s. 39.
31
M. Szawleski, Wychodźstwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Lwów–
Warszawa–Kraków 1924, wklejka; A. Brożek, Ruchy migracyjne z ziem polskich pod panowaniem pruskim w latach 1850–1918 [w:] Polonia amerykańska. Przeszłość..., s. 158–168.
32
K. Zamorski, Transformacja demograficzna w Galicji na tle przemian ludnościowych innych obszarów Europy Środkowej w drugiej połowie XIX i na początku XX w.,
Kraków 1991, s. 137–138.
33
A. Pilch, Trendy migracji zarobkowej ludności Galicji w XIX i XX w. (do 1918) [w:]
Mechanizmy polskich…, s. 70–80.
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34

dów, stały kraje Austro-Węgier, na trzecim Niemcy . Według Pilcha od lat
1870. do 1914 r. z Galicji wyemigrowało co najmniej 1,1 mln osób, z tego za
35
ocean ok. 900 tys. Według Karola Englischa w latach 1880–1910 miejsce
swojego zamieszkania opuściło 860 tys. osób (większość stanowili emigranci
zagraniczni), z tego Galicję Zachodnią 468 tys., Galicję Wschodnią 392 tys.
36
Około 71% wyjeżdżających stanowili Polacy, a 29% Rusini .
Warto jeszcze w tym miejscu przywołać regionalne szacunki salda migracji zagranicznych w relacji do przyrostu ludności. Pokazują one nie tylko odpływ ludności, ale także jej znaczenie dla zmniejszenia „obciążenia” demograficznego. Dysponujemy tego typu statystykami jedynie dla zaboru pruskiego
i austriackiego (tab. 6). Jak widać, emigracje te były szczególnie ważne dla
polskich rejencji zaboru pruskiego.
Tabela 6. Saldo migracji w Galicji i w zaborze pruskim w latach 1871-1910
Wyszczególnienie
Galicja (1881–1910)
Zachodnia
Wschodnia
Zabór pruski (1871–1910)
rejencje
Bydgoska
Poznańska
Gdańska
Kwidzyńska

Saldo migracji
w tys.
-857
-468
-388
-1344 b
-271
-483
-160
-429

W % przyrostu
liczby ludności
41,5a
81,2
26,1
148,5 b
137,6
151,4
73,4
250,9

a – w latach 1901–1910 wskaźnik wynosił 70% (dla Galicji Zachodniej 133%, dla
Wschodniej 52%);
b – w okresie 1881–1910 ujemne saldo migracji wynosiło 1123 tys., a przyrost liczby
ludności 695 tys.
Źródło: Historia Polski w liczbach, t. 1…, s. 184–185; K. Zamorski, Ludność Galicji w latach
1857–1910 [w:] Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji, red.
Madurowicz-Urbańska, Kraków–Warszawa 1989, s. 180–183.
34

Tamże, s. 70–80.
A. Plich, Emigracja z ziem zaboru austriackiego (od połowy XIX w. do 1918 r.)
[w:] Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII-XX w.), red.
A. Pilch, Warszawa 1984, s. 269.
36
L. Caro, K. Englisch, Emigracja i polityka emigracyjna, Poznań 1914, s. 23–24.
35
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Na trzecim miejscu, jeśli idzie o kwoty emigrantów, znajdowało się Królestwo Polskie. Ubytek ludności Królestwa Fogelson szacował na 700 tys.,
w innym opracowaniu wskazywał, że w latach 1895–1913 Królestwo opuściło ok. 950 tys. mieszkańców, w tym 700 tys. Polaków. Szawleski podawał
37
z kolei ok. 840 tys. osób dla lat 1891–1914 . Poddani dynastii Romanowów
wybierali wyjazdy zamorskie, zwłaszcza USA. Drugim krajem była Rosja.
Liczba wychodźców polskich w tym państwie wynosiła 600 tys., w tym
w Petersburgu ok. 60 tys., w Odessie 24 tys., w Rydze 20 tys. Spisy ludności
wskazują, że około 1910 r. w Rosji przebywało 339 tys. Polaków, szacunki
38
mówią o 380 tys.
Wybitnie zarobkowy charakter miały migracje sezonowe, szacuje się, że
w ciągu 20 lat przedwojennych mogły one objąć 3–4 mln osób zamieszkują39
cych ziemie polskie . Rocznie w końcu XIX w. do pracy sezonowej udawało
się po kilkadziesiąt tysięcy osób z każdej z trzech dzielnic (bez guberni rosyjskich), w pierwszej dekadzie XX w. z Galicji i Królestwa Polskiego – po 100–
300 tys. osób rocznie40. Wyjeżdżano przede wszystkim do Niemiec, dla
mieszkańców Królestwa i Galicji obowiązywał system rejestracji (w 1907 r.
wprowadzono przymus legitymacyjny, za kartę legitymacyjną robotnik płacił
2 marki, a jeżeli wyrabiał ją w miejscu pracy — 5 marek). Robotnik musiał
przed wjazdem do Niemiec posiadać kontrakt z pracodawcą bądź kontrakt
wskazany przez pograniczny urząd niemieckiej Centrali Pracy. Kontrakt
obejmował miejsce pracy i zamieszkania, koszty zamieszkania i utrzymania,
robotnik nie mógł opuszczać miejsca pracy bez zgody pracodawcy, który
potrącał z płacy robotnika kaucję ok. 30 marek wiążącą go z miejscem za41
trudnienia . Migranci z Królestwa i Galicji udawali się do pracy w rolnictwie
37

S. Fogelson, Rola wędrówek…, s. 62; A. Pilch, Emigracja z ziem…, s. 40. Na skalę
wyjazdów miały też wpływ przepisy prawne. M. Kowalski, Prawna regulacja wychodźstwa w Królestwie Polskim w latach 1815–1914, „Czasopismo Prawno-Historyczne”
2003, nr 2, s. 237–238.
38
E. Romer, I. Weinfeld, dz. cyt., s. 6.
39
S. Fogelson, Rola wędrówek…, s. 65.
40
Statystyki emigracji sezonowej z Królestwa Polskiego publikował Warszawski
Komitet Statystyczny oraz urząd statystyczny rosyjskiego Departamentu Celnego. Pokazują one wychodźców sezonowych do wszystkich państw (Niemiec, Szwecji, Austrii
i innych krajów, także zamorskich). Niestety dane są poważnie rozbieżne: WKS od 119
tys. w 1900 r. do 200 tys. w 1905 r., Departament Celny odpowiednio 87 tys. i 397 tys.
41
J. Okołowicz, dz. cyt., s. 256–272.
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wschodnich Niemiec, a także do Wielkopolski, na Pomorze i Górny Śląsk .
Liczba robotników polskich ze wszystkich polskich dzielnic zatrudnionych
czasowo w Rzeszy szacowana była przed wybuchem wojny na 600 tys.
rocznie43. Zdecydowana większość (58%) rekrutowała się z Kongresówki i z
44
Małopolski (34%), zaledwie 8% z Wielkopolski . W roku 1908/09 robotnikom z państwa rosyjskiego wystawiono 212 tys. kart legitymacyjnych,
z państwa austriacko-węgierskiego 81 tys.; w roku 1912/13 odpowiednio
283 tys. i 75 tys.
Mniejsze rozmiary przyjmowała emigracja sezonowa do innych państw,
w tym Austro-Węgier i Rosji, ta ostatnia rozwinęła się na przełomie wieków
i objęła wschodnie gubernie Królestwa i Galicję Wschodnią. Pracownicy sezonowi z Galicji migrowali także do Królestwa Polskiego, na Ukrainę, Słowację,
Węgry, a nawet do Mołdawii, Bukowiny, Danii, Francji, Szwecji czy Szwajcarii,
45
przeobrażając się częściowo w emigrację osadniczą .
W okresie międzywojennym skala migracji znakomicie się zmniejszyła, nastąpiło też zasadnicze przesunięcie kierunków, obniżyła się liczba wyjazdów do
USA, rozwinęła się emigracja do Francji i Belgii, nie odrodziło się wysokie wychodźstwo do Niemiec. Zasadniczą tego przyczyną było zaostrzenie polityk
imigracyjnych najważniejszych państw (zwłaszcza USA – kryteria ilościowe
46
z kwotami imigrantów) . Kwoty dla Polski w latach 1922–1924 wynosiły od 26
do 31 tys. osób, potem zostały obniżone do około 6 tys. (nie obejmowały żon
i dzieci obywateli USA, przedstawicieli niektórych zawodów i innych osób wska42

Z. Stankiewicz, Procesy migracyjno-twórcze na ziemiach polskich w okresie zaborów. Migracje ekonomiczne [w:] Mechanizmy polskich…, s. 53. W przypadku robotników z państwa rosyjskiego ponad 90% pracowało w rolnictwie, w przypadku robotników z Austro-Węgier około 76–80%.
43
J. Okołowicz, dz. cyt., s. 259–262. Liczba kart wystawionych polskim robotnikom
stanowiła ponad 50% ogółu kart dla cudzoziemskich robotników, w przypadku robotników rolnych ok. 75% kart.
44
A. Poniatowska, Polskie wychodźstwo sezonowe na Pomorzu Zachodnim, Poznań 1971, s. 55; W. Skowron, Emigracja sezonowa do Niemiec jako zagadnienie społeczne i gospodarcze, Warszawa 1931, s. 5, 7.
45
A. Jarzyna, Polityka emigracyjna, Lwów 1933, s. 65.
46
J. Derengowski, Ruch migracyjny pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi
Ameryki Północnej, „Statystyka Pracy” 1927, z. 1, s. 39–40.
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zanych przez prawo). Istotną przyczyną spadku wyjazdów w latach 1930. stał
47
się wielki kryzys .
Zmniejszyła się istotnie w stosunku do XIX w. emigracja czasowa, jej skala
zależała od koniunktury gospodarczej, sytuacji wewnętrznej państw imigracyjnych, ale także relacji politycznych Polski z tymi krajami. Silnemu załamaniu
uległy przede wszystkim wyjazdy czasowe do Niemiec. Zgodnie z ustawą
z 1922 r. werbunek robotników (na podstawie zapotrzebowania pracodawców)
mógł być prowadzony tylko na pograniczu niemieckim. Robotnicy musieli posiadać wykaz podróży lub paszport z wizą, ci przebywający w Niemczech mogli
być zatrudniani za okazaniem specjalnej karty legitymacyjnej. W 1924 r. wprowadzono coroczny kontyngent dla robotników rolnych, natomiast po wybuchu
wojny handlowej w 1925 r. wywierano presję na właścicieli ziemskich, by odsyłali polskich robotników po zakończeniu sezonu. Dopiero w 1927 r. została podpisana dwustronna konwencja emigracyjna, rekrutację i kontraktowanie pra48
cowników prowadziły po obu stronach urzędy pośrednictwa pracy . Po
wybuchu wielkiego kryzysu niemiecka polityka imigracyjna została zaostrzona,
w 1931 r. obniżono kontyngenty, a w 1932 r. wypowiedziano konwencję. Robotnicy polscy musieli powrócić do kraju (z wyjątkiem posiadaczy specjalnych
zaświadczeń i prawa stałego pobytu w Niemczech). Nową umowę w sprawie
robotników rolnych podpisano w połowie 1937 r., kontyngent określono na
10 tys. osób (przewidziany był dla 17 powiatów), w 1938 r. na 60 tys. (57 powiatów). Przywrócenie zasad konwencji z 1927 r. nastąpiło w lutym 1939 r.:
zatrudnienie miało uzyskać 90 tys. polskich robotników. Po zerwaniu w kwietniu 1939 r. deklaracji o niestosowaniu przemocy władze polskie zabroniły re49
krutacji i wyjazdów na roboty do Niemiec . Według Anny Poniatowskiej
w emigracji sezonowej do Niemiec można wyróżnić trzy okresy: 1918–1926,
kiedy pracowało tam ok. 80 tys. polskich robotników rolnych mających stałe
miejsce pobytu, ich udział w ogólnej liczbie zagranicznych robotników rolnych
przekraczał 90%; w przypadku nowej emigracji dominowały nielegalne przyjazdy ok. 50 tys. osób rocznie; 1927–1932 – występowała emigracja legalna opar47

S. Fogelson, Wędrówki międzynarodowe na tle kryzysu gospodarczego, „Statystyka Pracy” 1935, z. 1, s. 21.
48
W. Spaleniak, Prawno-polityczne aspekty emigracji sezonowej polskich robotników rolnych do Niemiec w latach 1919–1939, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2002, vol. IX, s. 47–64.
49
Tamże, s. 61–63.
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ta na kontyngentach rocznych oraz nielegalna pozakontyngentowa; 1933–1939
50
– istniała jedynie migracja nielegalna . W wyjazdach do Niemiec przez cały
okres dominowali robotnicy z województw mających wieloletnie tradycje
51
w tym zakresie: łódzkiego, kieleckiego i poznańskiego .
Istotnego znaczenia nabrał natomiast kierunek francuski z powodu wojennych strat demograficznych Francji. Obowiązywały coroczne kontyngenty, robotników kontraktowano przed wyjazdem (kontrakty były zatwierdzone przez
ministerstwa obu krajów). Wielkość kontyngentów oraz prawa i obowiązki imigrantów regulowały dwustronne konwencje. Można też było uzyskać specjalne
indywidualne zezwolenie na pracę we Francji wydawane przez francuskie ministerstwo pracy lub ministerstwo rolnictwa. Wspomnieć jeszcze należy, że duże
rozmiary w końcu lat 1930. przyjmowała emigracja sezonowa do Łotwy.
Na podstawie statystyk GUS wychodźstwo stałe i sezonowe w okresie od
listopada 1918 do grudnia 1938 oszacowałam na 2,1 mln osób, liczby według
krajów i grup województw przedstawia tabela 7.
Tabela 7. Emigracja stała i sezonowa według województwa w latach 1918–1938
Wyszczególnienie
Ogółem
stała
w tym:
USA
Francja
sezonowa

Polska

centralne

2052
1460

899
583

274
619
592

122
253
316

Województwa
wschodnie zachodnie
w tysiącach
294
265
211
155
56
18
83

4
115
110

południowe

Niewiadome

536
466

58
45

87
227
70

5
6
13

a – dane za lata 1918–1926 oszacowano, ponieważ podział emigrantów według województw GUS zaczął stosować od 1925 r. Założono, że sezonowy charakter miała emigracja do Niemiec oraz państw bałtyckich, w szczególności do Łotwy (zaczęła występować w latach 30.); niesezonowy – emigracja do Francji oraz państw
pozaeuropejskich (taką klasyfikację przyjął GUS – por. Mały Rocznik…, s. 53).
Źródło: Mały Rocznik…, s. 53–54; Roczniki Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej z lat:
1923, s. 25–27; 1925/1926, s. 100; 1927, s. 98; 1928, s. 72; 1929, s. 24; 1930, s. 33;
„Statystyka Pracy” z lat: 1932, z. 1, s. 102–104; 1933, z. 1, s. 45; 1934, z. 1, s. 38; 1935,
z.1, s. 60–62; 1936, z. 1, s. 53; 1937, z. 1, s. 68; 1938, z. 1, s. 25.
50

A. Poniatowska, dz. cyt., s. 61–64.
W latach 1926–1931 na łączną liczbę emigrantów (ok. 395 tys. osób) wyjeżdżający z łódzkiego stanowili 53%, z kieleckiego 21%, z poznańskiego 10%.
51
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Saldo emigracji (stałej i sezonowej, bez repatriantów) w podanym okresie szacować można na 1,1 mln osób (pozaeuropejskiej na 0,6 mln52; francuskiej na 0,4 mln; niemieckiej na 0,1 mln; łotewskiej na 0,01 mln), z kolei
długookresowy ubytek ludności na 0,7–0,8 mln (emigracja pozaeuropejska
i w istotnym stopniu francuska). Emigracja miała znaczący wpływ „rozgęszczający” głównie w latach 20., w czasie kryzysu uległa załamaniu (w latach
1921–1930 saldo emigracji pozaeuropejskiej wynosiło 420,4 tys., w latach
1931–1938 tylko 137,3 tys.)53. Według Fogelsona w okresie największego
natężenia wyjazdów, tj. w latach 1926–1930, dodatnie saldo migracji
w relacji do rocznego przyrostu naturalnego wynosiło: w 1926 – 25%,
w 1929 – 29%, w 1930 – 22%; w latach 1931 i 1932 wystąpiła nadwyżka
imigracji stanowiąca 2,4% i 3,8% przyrostu naturalnego54.
Emigrację cechowało duże zróżnicowanie regionalne. Pokazuje je tabela 8.
Zamieszczono w niej także stosunek emigracji do liczby ludności, odzwierciedlający w jakimś stopniu „rozgęszczenie” ludności – chodzi tu przede wszystkim o emigrację stałą (za takową uznać należy emigrację do państw pozaeuropejskich, w pewnej części także do Francji).
Tabela 8. Emigracja w latach 1925–1938 według województw a
Emigranci stali i sezonowi w tys.
Wyszczególnienie

1
Ogółem

do krado krajów
jów
ogółem
pozaeueuropejropejskich
skich
2
3
4
1560,4
1073,4
487

5
31916

Emigranci stali i sezonowi
w % ludności ogółem
do
do krajów
krajów
pozaeuogółem
europejropejskich
skich
6
7
8
4,9%
3,4%
1,5%

Ludność
ogółem
(spis
1931)
w tys.

Województwa centralne
warszawskie
łódzkie

101
342,2

49,5
321,1

51,5
21,1

3701
2632

2,7%
13,0%

1,3%
12,2%

1,4%
0,8%

kieleckie

192,2

162,5

29,7

2936

6,5%

5,5%

1,0%

55,7
57,9

19,7
19,5

36,1
38,3

2465
1644

2,3%
3,5%

0,8%
1,2%

1,5%
2,3%

lubelskie
białostockie
52

USA, Kanada, Argentyna, Brazylia, Palestyna i w niewielkim stopniu inne
państwa.
53
Źródło jak pod tab. 7.
54
S. Fogelson, Wędrówki międzynarodowe…, s. 28.
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5

6

7

8

Województwa wschodnie
wileńskie
nowogródzkie

99,6
26,3

82,3
13,0

17,3
13,3

1276
1057

7,8%
2,5%

6,4%
1,2%

1,4%
1,3%

poleskie
wołyńskie

37,6
69,1

1,1
3,7

36,5
65,4

1132
2086

3,3%
3,3%

0,1%
0,2%

3,2%
3,1%

113,3
13,5
13,1

3,0
1,8
1,0

2107
1080
1295

5,5%
1,4%
1,1%

5,4%
1,3%
1,0%

0,1%
0,2%
0,1%

Województwa zachodnie
poznańskie
116,3
pomorskie
15,3
śląskie
14,1
Województwa południowe
krakowskie

116,8

98

18,8

2298

5,1%

4,3%

0,8%

lwowskie
stanisławowskie
tarnopolskie
Niesklasyfikowane

183,2
39,5
82

124,3
12,3
20,7

58,9
27,2
61,3

3127
1480
1600

5,9%
2,7%
5,1%

4,0%
0,8%
1,3%

1,9%
1,8%
3,8%

11,6

5,9

5,8

x

x

x

x

a – nie uwzględniono powrotów, łącznie w latach 1926–1935 powróciło 692,2 tys.
wychodźców, większość z krajów europejskich (638,0 tys.), czyli byli to głównie migranci sezonowi. Niestety nie ma tego rodzaju danych według województw.
Źródło: Mały Rocznik…, s. 52; Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej z lat:
1925/26, s. 100; 1927, s. 98; 1928, s. 72; 1929, s. 24; 1930, s. 33; „Statystyka Pracy”
z lat: 1932, z. 1, s. 102–104; 1933, z. 1, s. 45; 1934, z. 1, s. 38; 1935, z. 1, s. 60; 62;
1936, z. 1, s. 53; z. 1, s. 68; 1938, z. 1, s. 25.

Największe znaczenie „rozgęszczające” wyjazdy emigracyjne miały dla
województw „ściany” wschodniej: od białostockiego po tarnopolskie. Z kolei
wychodźstwo sezonowe w największym stopniu oddziaływało na sytuację
województwa łódzkiego i poznańskiego oraz wileńskiego, następnie krakowskiego i lwowskiego.

Emigracje a modernizacja gospodarcza ziem polskich
Modernizacja jest pojęciem bardzo szerokim, w sensie ekonomicznym
można ją zdefiniować jako proces uruchamiania czynników prowadzących do
przyspieszenia wzrostu gospodarczego i zmian strukturalnych w gospodarce.
Historycznie cechowało ją przechodzenie od społeczeństwa tradycyjnego
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(rolniczego) do nowoczesnego (przemysłowego) z wyższą produktywnością
czynników produkcji. Przesuwanie zasobów pracy z sektora rolnego do przemysłowego współwystępowało ze zmianami agrotechnicznymi, postęp agrotechniczny powinno się zatem także uznawać za przejaw modernizacji. Ponieważ był on możliwy za sprawą rozwoju sektora przemysłowego (maszyny
rolnicze, chemia rolnicza itd.), industrializacja jest traktowana jako główny
czynnik sprawczy wzrostu gospodarczego oraz zachodzących w dłuższej perspektywie zmian strukturalnych55.
Migracje stanowią integralną część procesu rozwoju gospodarczego
(chodzi tutaj o przepływ ludności ze wsi do miast zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym), choć zależności między nimi a rozwojem
(modernizacją) są złożone i wielowątkowe, a oba procesy wzajemnie na siebie oddziałują. Istotna jest także sekwencja zdarzeń: czy emigracje są przyczyną modernizacji (rozwoju), czy jej skutkiem. Migracje dają przede wszystkim efekt „rozgęszczenia”, ale przy analizie ich skutków należy mieć na
uwadze także fakt, że cechująca je selektywność osobnicza (wiek, wykształcenie, umiejętności zawodowe) może oznaczać także utratę osób przedsiębiorczych, posiadających określone kwalifikacje. Tego rodzaju „rozgęszczanie”
może zatem mieć także negatywny wpływ na procesy modernizacyjne.
Zagadnieniom migracja-modernizacja poświęcali uwagę m.in. Gustav Ranis i John Fei, którzy dowodzili, że w słabo rozwiniętej gospodarce z dużą
nadwyżką podaży pracy (głównie w sektorze rolnym) oraz niskim zasobem
kapitału możliwość trwałego rozwoju gospodarki zależy przede wszystkim od
„transferu” tego nadwyżkowego zasobu siły roboczej do sektora przemysłowego (w krajowej bądź zagranicznej gospodarce). W pewnych warunkach
„transfer” ten może stać się podstawowym warunkiem wejścia na ścieżkę
trwałego rozwoju56.
Teorie dotyczące oddziaływania emigracji na modernizację przedstawił
Hein de Haas57. Zsyntetyzować je można następująco: 1) emigracje oznaczają
55

E.E. Hagen, How Economic Growth Begins: A Theory of Social Change , „Journal
of Social Issues” 1963, no. 1, s. 20–34.
56
G. Ranis, J.G.H. Fei, A theory of economic development, „American Economic
Review” 1961, no 51.
57
H. de Haas, Migration and Development: A Theoretical Perspective, „COMCAD
Arbeitspapiere – Working Papers” 2007, no. 29, s. 8, 11 i n.
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zmniejszenie nadwyżkowych zasobów siły roboczej na danym obszarze (gdyby owych nadwyżek nie było, ustałyby podstawowe ekonomiczne przesłanki
emigracji) i pozwalają na uzyskanie wyższych dochodów za pracę na obszarze
imigracyjnym; daje to pozytywny efekt indywidualny i ogólnogospodarczy;
2) emigracje prowadzą do transferu zarobionych pieniędzy, co ma istotny
wpływ na indywidualne byty rodzin (wyższe dochody, drobne inwestycje),
jest też ważne dla gospodarki kraju (transfery pieniężne stanowią przychody
dewizowe państwa); 3) emigracje wiązać się mogą ze zdobywaniem nowych
kwalifikacji i kompetencji, co może skutkować – w przypadku powrotów do
kraju – podniesieniem poziomu kapitału ludzkiego w wymiarze jednostkowym i ogólnospołecznym58.
Do teorii modernizacji w analizach zjawisk demograficzno-migracyjnych
odwoływał się także Wilbur Zelinsky. Twierdził, że transformację społeczeństwa
tradycyjnego w nowoczesne determinują czynniki mentalne, społeczno-kulturowe oraz struktura zawodowa i edukacyjna społeczeństwa. We wczesnej
fazie transformacji występował – będący skutkiem przeludnienia, ograniczonych możliwości rozwoju obszarów wiejskich oraz postępującej industrializacji –
-szeroki ruch migracyjny ze wsi do miast w skali krajowej i międzynarodowej;
w późnej fazie transformacji migracje zagraniczne były nadal znaczące, ale
ważniejszą rolę odgrywały wewnętrzne przepływy ludności. Podkreślał, że społeczeństwo mobilne formuje się właśnie podczas modernizacji59.
Masowe migracje na ziemiach polskich w ostatnich dekadach XIX w. i w
okresie międzywojennym przebiegały w warunkach niskiego poziomu rozwoju gospodarki i bardzo dużej skali nadwyżek siły roboczej. Powstaje zatem
pytanie, czy i w jakim zakresie mogły oddziaływać na procesy modernizacji
gospodarczej. Przez cały czas około 70% ludności mieszkało na wsi, a 60%
60
utrzymywało się z rolnictwa . Stopień urbanizacji był bardzo niski, zarazem
58

Szerzej: A. Górny, P. Kaczmarczyk, Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, „Working Papers. Prace
Migracyjne” 2003, s. 11–34.
59
W. Zelinsky, The Hypothesis of the Mobility Transition, „Geographical Review”
1971, no. 61, s. 222 i n.
60
Odsetek utrzymujących się z rolnictwa wynosił: w zaborze pruskim 1895 –
57,9%, 1907 – 52,2%, w Galicji 1900 – 76,8%, 1910 – 73,1%, w Królestwie: 1897 –
56,6%. W okresie międzywojennym było to 61%, ludność wiejska stanowiła 73% ogółu
ludności (spis 1931), Historia Polski w liczbach, t. 1…, s. 101–102, 357, 404.
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ludność miast rosła szybciej niż liczba ludności ogółem, co dowodzi występowania przepływu ludności wiejskiej, aczkolwiek w stopniu bardzo nierównym
(tab. 9), w XIX w. głównie w regionie śląskim i w Królestwie Polskim.
Tabela 9. Dynamika przyrostu ludności ogółem i ludności miast liczących 10 tys. i więcej
mieszkańców w latach 1870–1919 i 1921–1938a

Wyszczególnienie

Ludność ogółem
Ludność miast liczących
10 tys. i więcej
mieszkańców

Królestwo
Polskie

195
408

Galicja

Wielkie
Księstwo
Poznańskie

Pomorze
Gdańskie

w latach 1870–1910 (1870=100)a
147
135
131
341

273

254

Górny
Śląsk –
rejencja
opolska

Polska
1921–
1938
(1921=
100) b

173

128

689

152

a – ludność w miastach liczących 10 tys. i więcej mieszkańców w 1870 i 1910 r.,
w okresie międzywojennym w 1921 i 1938 r.
b – dane dotyczą jedynie tych miast, które znalazły się w Polsce po 1945 r. (nie udało
się znaleźć danych dla miast województw wschodnich w 1938 r., stąd zrezygnowano
z zamieszczania danych, które dotyczyłyby wyłącznie lat spisowych 1921 i 1931).
Wskaźnik dynamiki w latach 1870–1910 dla tej samej grupy miast, które ujęto w latach
1921–1938, wynosiłby 448 (1870=100).
Uwaga: ośrodki liczące ponad 10 tys. mieszkańców uznaje się za niemające charakteru
miast quasi-rolniczych.
Źródło: Historia Polski w liczbach, t. 1…, s. 168, 176, 356; A. Jelonek, Liczba miast i osiedli
w Polsce w latach 1810–1955, „Dokumentacja Geograficzna” 1956, z. 5. s. 24–50.

Wróćmy do emigracji. Jak słusznie pisał Ormicki, jej konsekwencje dla gospodarstwa społecznego zależały od jej charakteru: „wychodźstwo osadnicze
odciąża gospodarstwo społeczne na stałe z elementu ludnościowego”, ale
obciąża go pewnymi skutkami w postaci wywozu skapitalizowanego majątku
wychodźców oraz kosztów przejazdu obcymi flotami. Z kolei emigracja sezonowa jedynie okresowo zmniejsza gęstość zaludnienia, zasila natomiast gospodarkę oszczędnościami zagranicznymi61.
Demograficzne „rozgęszczenie” pokazano syntetycznie w tabeli 3. Wynika
z niej, że w okresie 1895–1913 wynosiło ono 2,5 mln osób (w wojewódz61

W. Ormicki, Problemat ludnościowy w Polsce, Warszawa 1937, s. 12.
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twach centralnych – 0,7 mln, wschodnich – 0,4 mln, zachodnich – 0,5 mln
i południowych – 0,8 mln); w okresie międzywojennym jedynie 0,6 mln osób
(odpowiednio – 0,1 mln, 0,1 mln, 0,1 mln i 0,3 mln). Liczba 0,6 mln jest bliska
szacunkowi salda emigracji stałej, który przedstawiłam pod tabelą 7. Liczby te
są znaczące, niemniej polskie prowincje nadal cechowało poważne przeludnienie, zwłaszcza polską wieś (przede wszystkim region południowy i południowo-wschodni oraz pas wieluńsko-włoszczowsko-kielecki). Uwzględniając
gęstość zaludnienia wsi i cechy rolnictwa, Ormicki wytypował obszary charakteryzujące się różnym natężeniem przeludnienia, a zarazem natężenia emigracji. Najsilniej przeludnione (zarazem z silną emigracją i niedoborem zbóż chlebowych) były: część Beskidów Zachodnich, Beskid Niski i Nizina Nadwiślańska;
do silnie przeludnionych należały ziemia łęczycko-sieradzka, zachodnie Podlasie, Wyżyna Małopolska i południowe Roztocze; obszary przeludnione to tereny
północno-wschodniej Polski i zachodniego Pomorza (prawdopodobnie na skutek nieprzystosowania gospodarki do klimatu i jałowości gleb). Występowały
też obszary emigracyjne, których nie można było uznać za przeludnione, wychodźstwo z tych terenów wynikało z niskiego poziomu rolnictwa lub nadmiernego udziału wielkiej własności62. Ormicki pisał, że zahamowanie swobodnego
przepływu ludzi, towarów i kapitału w okresie międzywojennym było jedną
z dotkliwszych barier rozwoju gospodarki. Malejący ruch emigracyjny nie
niwelował wysokiego przyrostu liczby ludności i był przyczyną nadmiernych
„obciążeń” gospodarki, która nie była w stanie wytworzyć silnego przemysłu
ani absorbować nadwyżek ludności63.
Emigracja wiązała się z koniecznością poniesienia kosztów przejazdu i organizacji w miejscu osiedlenia. Pieniądze zdobywano poprzez pożyczki,
sprzedaż ziemi (w przypadku wyjazdu całych rodzin) albo wcześniej zdobyte
środki z emigracji sezonowej. Oszacowanie tych kosztów jest bardzo trudne.
Okołowicz podawał, że ogólne koszty przejazdu i wjazdu do USA z zaboru
rosyjskiego stanowiły na początku XX w. równowartość 150–250 rubli na
62

Tenże, Mapa przeludnienia wsi w Polsce emigracyjnej, „Rolnictwo” 1936, t. IV,
nr 89, s. 5–16; tenże, Gęstość wiejskiej ludności rolniczej w Polsce (1931), „Rolnictwo”
1937, t. 1, nr 90.
63
W. Ormicki, Problemat ludnościowy...., s. 13. Emigracja w latach 1895–1934
uszczupliła przyrost ludności o 38%: w latach 1895–1913 o 29%, w latach 1924–1934
o 10%.
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64

osobę, czyli od 75 do 130 USD . Można założyć, że podobny rząd wielkości
dotyczył kosztów podróży z innych dzielnic. Polscy imigranci, którzy wjechali
do USA w okresie od 1 lipca 1912 do 30 czerwca 1913 r. (łącznie 174,4 tys.
osób), wykazali przy wjeździe 4,0 mln USD (7,8 tys. posiadało 50 USD lub
więcej, 130,6 tys. mniej niż 50 USD; przejazd z własnych środków opłaciło
65
119,6 tys., dla 54,3 tys. przejazd opłacili krewni, a 0,4 tys. osoby obce) .
Gdyby do tego dodać koszty przejazdu (przyjmijmy jako wartość średnią
100 USD, w przypadku 174 tys. osób byłoby to 17,4 mln USD), koszty podróży
do USA sięgałyby około 20 mln USD. Całkowity koszt emigracji z Królestwa
Polskiego do USA (transportu i wjazdu) sięgałby 50–60 mln USD (kwota ta ma
wyłącznie wymiar orientacyjny).
Dość kosztowna była emigracja do Kanady. Rząd kanadyjski popierał napływ robotników i kolonistów do rolnictwa oraz służby domowej. Osadnikom
oferowano odpłatnie działki ziemi w zachodnich prowincjach. Osoby, które
wyraziły gotowość naturalizowania się, otrzymywały parcele ziemi za kilka
dolarów (na początku XX w. około 10 dolarów). Osadnictwo odpłatne prowadziły też spółki kolejowe i kolonizacyjne, imigrant musiał wykazać się posiadaniem 25–50 dolarów na opłacenie kosztów przejazdu do miejsca przeznaczenia oraz ok. 2,5 tys. dolarów na zagospodarowanie ziemi i utrzymanie się do
66
pierwszych zbiorów (dotyczyło osadników rolnych) . Osadnictwo w Kanadzie
łącznie z kosztami podróży wymagało posiadania ok. 2,7–3 tys. dolarów. Niestety nie znamy kosztów wyjazdów do innych państw.
Druga strona medalu to transfery płynące z emigracji. Tutaj należy odróżnić wyjazdy krótkookresowe od długookresowych. W pierwszej grupie
najważniejsze były wyjazdy do Niemiec, gdzie jedną z istotniejszych przesłanek były lepsze od polskich warunki płacowe w niemieckim przemyśle. Robotnik w Westfalii czy Nadrenii zarabiał 4–5 marek dziennie, dorosły robotnik
64

Kwota ta obejmowała koszty podróży, cenę karty okrętowej oraz opłatę wjazdową, której wymagały władze imigracyjne. Kursy walut oparte na parytecie były następujące: 1 USD = 4,20 marek niemieckich = 4,95 koron austriackich = 1,95 rubla.
L.H. Officer, Exchange Rates Between the United States Dollar and Forty-one Currencies, MeasuringWorth, 2019. URL: http://www.measuringworth.com/exchangegloba
(dostęp 10.07.2019); Historia Polski w liczbach, t. 2: Gospodarka, Warszawa 2006,
s. 185.
65
J. Okołowicz, dz. cyt., s. 33.
66
Tamże, s. 133, 140–142.
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rolny w Poznańskiem przed 1910 r. mniej niż 1,5 marki przy wyższym dziennym wymiarze godzin pracy. Migranci z Poznańskiego czy Pomorza raczej
omijali Górny Śląsk, gdzie warunki płacowe i sytuacja mieszkaniowa były gorsze niż w zachodnioniemieckich okręgach przemysłowych (przeciętny roczny
zarobek górnika dochodził tam do 1600 marek, a na Śląsku wynosił 1060
marek). Przemysł Górnego Śląska korzystał z robotników miejscowych lub
67
imigrantów z Galicji i Kongresówki .
Atrakcyjne finansowo były też wyjazdy na letnie roboty w rolnictwie, korzystali z nich głównie mieszkańcy pogranicza poznańsko-śląskiego (w niektórych gminach wyjeżdżało do 20% ludności). Transfery finansowe były bardzo
zróżnicowane: dorośli mężczyźni przesyłali rodzinom około 30 marek miesięcznie, młodsi przywozili ok. 100 marek, silniejsi i starsi 200–300 marek. Na
przykład w 1889 r. w powiecie ostrowskim wyjechało do prac 1556 osób,
zaoszczędzone zarobki szacowano na 150 marek na głowę. W parafii Piłka
(migracje trwały od 1870 r.) na roboty wychodziło corocznie 75% dorosłych
(400 osób „szło” za pracą, ludność ogółem to 2800): silniejsi mężczyźni szukali pracy w Berlinie (cegielnie, budowy), w kopalniach Dortmundu, młodzież
od 14 roku życia – prac w rolnictwie (przy burakach cukrowych w regionie
Magdeburga). Zarobki „przejadano” w okresie zimowym, co wynikało z braku
możliwości uzyskiwania w tym martwym sezonie dochodów choćby z zajęć
68
zimowych (chałupnictwa) .
Jeśli idzie o oszczędności przywożone z pracy w Niemczech przez robotników Królestwa Polskiego, to w przypadku dorosłych mężczyzn mieściły
się w przedziale 120–175 marek na sezon zależnie od dokonanych w Niemczech zakupów69. Płace dzienne robotników kontraktowych wynosiły ok.
1 markę w 1904 r. oraz 0,7 marki w 1911 r., w czasie żniw 1,2–1,6 marki.
Obliczenia dotyczące 1908 r. mówiły o przywożonych oszczędnościach rzędu 66 rubli na osobę dorosłą (kwota nie obejmowała średnio 50 marek na
67

J. Okołowicz, dz. cyt., s. 252–253.
A.J. Parczewski, Emigracja z wschodnich prowincji Monarchii pruskiej, „Przegląd
Emigracyjny”, 1892, nr 12, s. 123–125.
69
Oszczędności robotników przemysłowych lub górniczych (wózkarze, prace
w cegielniach, kamieniołomach) były przeciętnie o 25—50% wyższe niż robotników
rolnych. Byli oni nieraz wykorzystywani przez właścicieli kantyn i domów noclegowych,
w których zmuszeni byli mieszkać.
68
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zakupy w Niemczech i 30 fenigów dziennie na uzupełnienie wyżywienia).
Niższe oszczędności przywoziły kobiety (mniejsze zarobki i większe zaku70
71
py) . Statystyki zarobków dla pierwszej dekady XX w. podawał też WKS .
Kształtowały się one różnie dla poszczególnych guberni i grup robotników72.
Średnioroczne oszczędności wychodźców sezonowych z Kongresówki do
Niemiec przywożone w okresie 1900–1902 wynosiły: w guberni kaliskiej
4,6 mln rubli, płockiej 1,7 mln rubli, łomżyńskiej 1,0 mln rubli, piotrkowskiej
0,7 mln rubli, warszawskiej 0,4 mln rubli, suwalskiej 0,08 mln rubli i pozostałych 0,02 mln rubli, razem ok. 8–9 mln rubli. Według Leona Papieskiego
oszczędności te miały wpływ na wzrost zakupów ziemi (stan posiadania
drobnej własności rolnej) o 7,2%. Zdaniem Okołowicza na ów wzrost wpływały raczej oszczędności przywożone lub przesyłane przez wychodźców do
USA, oszczędności robotników sezonowych chroniły przede wszystkim
przed nędzą, były „przejadane” podczas przymusowego bezrobocia w sezo73
nie zimowym .
W okresie międzywojennym statystyki przekazów są dokładniejsze, rejestrowane były bowiem jako pozycje przychodowe bilansu płatniczego. Przychody netto (przychody z emigracji minus rozchody z nią związane) wynosiły
w latach 1923–1936 ok. 2,6 mld zł (kwoty zarejestrowane plus szacunki dotyczące przekazów listowych)74. Jest to wartość znacząca. Jak pisze Maria Niemyska, badania reemigrantów prowadzone przez Instytut Gospodarstwa Społecznego wskazywały, że oszczędności przywożone z emigracji amerykańskiej
70

J. Okołowicz, dz. cyt., s. 279.
Tamże, s. 279–280.
72
Robotnik rolny z guberni kaliskiej przywoził rocznie średnio 82 ruble, robotnice
55 rubli, robotnik przemysłowy 130 rubli, robotnica 85 rubli; z guberni płockiej robotnik rolny 74 ruble, robotnica 50 rubli, robotnik przemysłowy 95 rubli; z guberni piotrkowskiej robotnik rolny 75 rubli, robotnica 53 ruble, robotnik przemysłowy 102 ruble;
z guberni warszawskiej robotnik rolny 67 rubli, robotnica 43 ruble; z guberni łomżyńskiej robotnik rolny 61 rubli, kobieta 39 rubli, robotnik przemysłowy 101 rubli, kobieta
55 rubli; z guberni suwalskiej robotnik rolny 40 rubli, kobieta 24 ruble, robotnik przemysłowy 63 ruble, kobieta 30 rubli.
73
J. Okołowicz, dz. cyt., s. 280–281.
74
Obliczenia własne na podstawie statystyk bilansu płatniczego. Por. C. Leszczyńska, Polska polityka pieniężna i walutowa w latach 1924–1936. W systemie Gold Exchange Standard, Warszawa 2013.
71
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75

sięgały kilku, kilkunastu tysięcy złotych, czasem nawet 50 tys. zł . Oszczędności z emigracji europejskiej były zdecydowanie niższe. Jeśli idzie o przychody
z emigracji sezonowej (z Niemiec), nie spotkałam się z ich globalnymi szacunkami. Według Poniatowskiej emigracja ta nie miała większego znaczenia dla
gospodarki, w tym regionów migracyjnych. Dla przykładu sytuacja powiatu
wieluńskiego i częstochowskiego mimo licznej emigracji (na 1000 mieszkańców 120 emigrowało do Niemiec) nie uległa poprawie. Zarobione pieniądze
„przejadano” w ciągu 3–4 miesięcy, nie inwestowano we własne gospodarstwo – nie było ono warsztatem pracy i nie stanowiło źródła utrzymania. Także doświadczenie zdobyte w niemieckich wielkich gospodarstwach nie było
76
przydatne w karłowatych gospodarstwach rodzimych .
Czy emigracja wiązała się z ubytkiem istotnych zasobów osób przedsiębiorczych, zaradnych życiowo itd. W pewnym stopniu tak, wszak decydowały
się na nią jednostki młode, mobilne, zorganizowane itd. W jakimś stopniu
oddaje to statystyka umiejętności czytania i pisania: na ogólną liczbę imigrantów polskich 174,4 tys., którzy wjechali do USA w okresie od 1 lipca 1912 do
30 czerwca 1913 r., nieumiejących czytać ani pisać było „tylko” 29,6%, umie77
jących czytać, ale nieumiejących pisać 2% .
Wiadomo, że w swojej masie emigranci pochodzili ze środowisk rolniczych, inne zawody były rzadkie. Przybliżone obliczenia wskazują, że do 1914 r.
emigracja chłopska sięgała 1,9–2,0 mln osób (bez reemigracji byłoby to około
1,6 mln osób)78. Podział emigrantów według pochodzenia społecznego ma
charakter orientacyjny. Na przykład w przypadku Królestwa Polskiego wśród
32,1 tys. osób, które wyjechały w celach osadniczych, 51% stanowili włościanie bezrolni, 27% włościanie rolni, 3% robotnicy fabryczni, 19% inne zawo75

Jedna z ankiet objęła 351 reemigrantów z powiatu śremskiego, druga z województwa białostockiego. M. Niemyska-Hessen, Emigracja z Francji w dobie kryzysu, Warszawa 1939; M. Niemyska, Wychodźcy po powrocie do kraju, Warszawa
1936.
76
A. Poniatowska, dz. cyt., s. 61–64.
77
J. Okołowicz, dz. cyt., s. 33. Według spisu z 1897 r. umiejących czytać było
w Królestwie 31% osób, w tym w wieku 9 lat i więcej 41%, zob. Historia Polski w liczbach, t. 2…, s. 226.
78
C. Leszczyńska, Ł. Lisiecka, Przeludnienie agrarne a zagraniczne migracje Polaków w XIX wieku i w Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Przemiany demograficzne Europy
Środkowej w czasach nowożytnych, red. H. Kurowska, Zielona Góra 2010, s. 173.
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dy . Mieczysław Szawleski odsetek chłopów wśród polskich imigrantów
z Królestwa do USA oceniał na 80% i jeszcze wyższy z pozostałych zaborów80.
Późniejsze badania w dzielnicy chicagowskich rzeźni wskazywały na 87% imigrantów polskich sprzed 1920 r. z chłopskim pochodzeniem81. Dość szczegółowy obraz zawodów emigrantów przedstawiają raporty amerykańskiego
urzędu imigracyjnego, wyróżniano tam rolników, robotników rolnych, wolne
zawody, robotników wykwalifikowanych i rzemieślników.
O pochodzeniu społecznym i zawodowym emigrantów dowiadujemy się
z ich pamiętników. W przypadku osób, które wyjechały do USA, spośród 90
pamiętnikarzy ok. 70% było pochodzenia chłopskiego, ale jedynie około 2%
ustabilizowało się jako farmerzy, 53% pracowało jak robotnicy. Z kolei
27 pamiętnikarzy (30%) reprezentowało warstwy średnie: drobnych kupców
i rzemieślników, 6 – pracowników umysłowych, a tylko jeden reprezentował
82
wolne zawody (lekarz) . Osoby, które wyemigrowały do Ameryki Południowej, nadesłały 39 pamiętników. Najwięcej, bo 28 osób osiedliło się
w Brazylii, 8 w Argentynie. Emigrantów o pochodzeniu chłopskim było
51,3%, robotników (rolnych i miejskich) 10,3%, drobnych urzędników administracyjnych i przemysłowych 7,7%, inne osoby pochodziły ze środowiska
wiejskiego lub miejskiego (strycharz, dorożkarz, handlarz), a nawet z „dworzan” (szlachcic z Kowna). Poważny odłam, bo 43,6%, osiadł na roli, prawie
wszyscy w charakterze osadników-kolonistów; około 18,0% stanowili robotnicy wykwalifikowani (brukarz, kowal, mechanik) bądź niewykwalifikowani
zatrudnieni przy budowie dróg i kolei (większość w Argentynie); 10,3% po83
święciło się nauczycielstwu – wszyscy w Brazylii . Z pamiętników emigrantów wynika, że przyczynami wyjazdów były bieda, niewielkie działki ziemi,
uciążliwe podatki, zadłużenie gospodarstw, klęski elementarne oraz agitacja
84
pośredników .
79

J. Okołowicz, dz. cyt., s. 28.
M. Szawleski, Kwestia emigracji w Polsce, Warszawa 1927, s. 41.
81
K. Groniowski, dz. cyt., s. 157.
82
Pamiętniki emigrantów. Stany Zjednoczone, t. I–II, Warszawa 1977, t. 1, s. 66–
68; Pamiętniki emigrantów powstały jako wynik konkursu IGS z 1935 r.
83
L. Krzywicki, Wstęp [w:] Pamiętniki emigrantów. Ameryka Południowa, Warszawa 1939, s. IX–X.
84
M. Starczewski, Z dziejów emigracji zarobkowej: agenci emigracyjni na ziemiach
polskich przed 1914 r., „Przegląd Historyczny” 2012, nr 1, s. 47–80.
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W przypadku emigracji europejskiej na przykład wychodźstwo do Niemiec różniło się charakterem zatrudnienia i sposobem osiedlenia. Istotna
część osób trafiała do pracy w przemyśle i górnictwie w Zagłębiu Ruhry (około 500 tys. ludności polskiej, co najmniej 2/3 emigracji). Osiedlający się
w Niemczech środkowych i miastach portowych (około 200 tys. osób) pracowali w przetwórstwie rolniczym i dużych zakładach przemysłowych; była to
najmniej spójna zawodowo grupa polskich emigrantów, pochodziła głównie
z Poznańskiego i Pomorza Gdańskiego. W Berlinie i okolicach pracowało około
100 tys. Polaków, emigrantami byli głównie rzemieślnicy, drobni kupcy oraz
służba domowa, pochodzący przede wszystkim z Poznańskiego i Pomorza
85
Gdańskiego .
Wśród migrujących na tereny Rosji dominowały osoby spoza rolnictwa,
co było związane z narodzinami rosyjskiego przemysłu, zapotrzebowaniem na
inteligencję techniczną i robotników wykwalifikowanych. Emigrowali też rzemieślnicy (szewcy, krawcy, cukiernicy i inni). Emigracja chłopów była niewielka (z Kongresówki, Litwy i Galicji), udawali się oni głównie na tereny Besarabii,
do guberni wołyńskiej i podolskiej oraz południowej części Ukrainy Zadnieprzańskiej. W latach 1880. rozpoczęła się emigracja na Syberię, wyjeżdżali
urzędnicy kierowani przez rząd, oficerowie armii oraz przedstawiciele wolnych zawodów, kupcy i rzemieślnicy. W 1909 r. rozpoczęły się wyjazdy górników z Zagłębia Dąbrowskiego na Syberię, objęły one kilka tysięcy osób (część
86
powróciła do kraju, inni podjęli pracę w kopalniach syberyjskich i na kolei) .
Pozostała nam jeszcze emigracja do monarchii austro-węgierskiej, stanowiła ją niemal wyłącznie ludność Galicji. Według Pilcha nasilenie migracji
87
w ramach monarchii nastąpiło od początku lat 1890. Dane K. Zamorskiego
wskazują, że liczba emigrantów z Galicji do krajów monarchii sięgała 650 tys.
88
osób (nie jest jasne, jaką część stanowiła emigracja stała) . Z danych spisowych dla 1900 r. wynika, że ludność Galicji obecna w krajach Cislitawii wyno89
siła około 186 tys. osób . Większość migrantów stanowiła ludność chłopska.
85
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Jeśli idzie o okres międzywojenny, danymi na temat struktury zawodowej
emigrantów dysponujemy dla lat 1927–1938. Przy liczbie emigrantów stałych
wynoszącej 777,8 tys. osób zawodowo czynni stanowili 505,1 tys. osób,
90
w tym pochodzący z rolnictwa 270,7 tys. (54%) . Przyjmując ten odsetek za
adekwatny dla całej emigracji (zawodowo czynni i bierni), liczbę emigrantów
pochodzenia chłopskiego w latach 1927–1938 należałoby określić na 420 tys.
osób, w latach 1918–1926 – 368 tys., razem około 790 tys. osób. Przy skali
nadwyżki ludności w rolnictwie szacowanej bardzo różnie (od 4 do 7 mln)
była to liczba znacząca, ale oczywiście niemogąca tejże nadwyżki zniwelować.

Podsumowanie
Problem oddziaływania procesów emigracyjnych na gospodarczą (ale
także społeczną) modernizację ziem polskich jest niezwykle interesujący, jego
analiza wymaga dalszych szerokich studiów. Poruszone w niniejszym opracowaniu problemy można w pewnym stopniu uznać za sygnalizację wyzwań
i kierunków dalszych prac.
Masowe emigracje z ziem polskich zapoczątkowane w XIX w. miały miejsce w kraju cechującym się niskim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. Dynamiczny charakter przybrały w końcu XIX w. i na początku XX w.,
ich potencjalny wpływ na procesy modernizacji został poniekąd przerwany
przez wojny lat 1914–1920 i nie odrodził się w porównywalnej skali w okresie
międzywojennym.
Wyjazdy za granicę były swego rodzaju bypassem gospodarki w sytuacji
ograniczonego rozwoju polskich ośrodków miejsko-przemysłowych. Ich znaczenie dla procesów modernizacji można rozpatrywać w trzech najważniejszych kontekstach. Po pierwsze miały znaczący wpływ na proces „rozgęszczenia” ludności. Znamy jego skalę makro, ponieważ jednak miał on w dużym
stopniu wymiar lokalno-regionalny, konieczna byłaby dokładna mapa tego
zjawiska pozwalająca ocenić i porównać oddziaływanie emigracji na modernizację w skali mezzo i mikro. Po drugie emigracje przynosiły dość poważny
transfer środków finansowych, w pracy przedstawiłam bardzo przybliżone
jego szacunki w XIX w. i dokładniejsze w okresie międzywojennym. W mię90
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dzywojniu były to środki znaczące w skali makro, zarazem bardzo pożądane
w trudnej sytuacji finansowej państwa. Ich znaczenie podkreślano we wszystkich analizach bilansu płatniczego państwa. Jeśli idzie o wymiar „rodzinny”,
w literaturze zazwyczaj padają stwierdzenia, że przywożone środki „przejadano”. Zagadnienia te są jednak słabo rozpoznane i wymagają dalszych studiów,
pożądane byłoby rozwijanie badań pokazujących lokalny oraz indywidualny
(rodzinny) wymiar tego zagadnienia. Trzeci aspekt procesów emigracyjnych
dotyczy potencjalnego podnoszenia jakości kapitału ludzkiego i społecznego.
Spotykamy liczne wzmianki o „przywożeniu nowych zachowań”, rozluźnieniu
norm etycznych (zwłaszcza w przypadku emigracji dziewcząt), w korespondencji migranci kreślili obraz „wielkiego świata”, z którym się zetknęli. Otwarte pozostaje pytanie, czy i w jakim zakresie wpływało to na normy społeczne
i kulturowe środowisk, do których te informacje docierały.
Emigracja miała wreszcie istotny wymiar demograficzny, niemniej przy
dużej skali nadwyżek ludności jedynie w ograniczonym stopniu rozwiązywała
ten problem (przeludnienia agrarnego, zmiany struktury agrarnej, poprawy
bytu rodzin itd.), zwłaszcza w okresie międzywojennym. Zważywszy na słabość krajowej gospodarki, traktowano ją przez cały czas jako ważne narzędzie
redukcji nadwyżek ludności. Należy zarazem pamiętać, że była ona bardzo
zróżnicowana regionalnie, zatem jej oddziaływanie na „rozgęszczanie” w skali
lokalnej (regionalnej), a także aspekty ekonomiczne czy społeczno-kulturowe
mogło być już dużo bardziej znaczące niż w skali ogólnokrajowej.

Źródła i literatura
Annual Report of the Commissioner General of Immigration to the Secretary of Labor
for the fiscal year ended June 30 1913, Washington 1914.
Annual Report of the Commissioner General of Immigration to the Secretary of Labor
for the fiscal year ended 30 June 1922, US Department of Labor, Washington
1922.
b.a., Znowu wychodztwo do Syberii, „Przegląd Emigracyjny” 1894, nr 12.
Bobińska C. (red.), Mechanizmy polskich migracji zarobkowych, Warszawa 1976.
Brożek A., Polonia amerykańska 1854–1939, Warszawa 1977.
Brożek A., Ruchy migracyjne z ziem polskich pod panowaniem pruskim w latach 1850–
1918 [w:] Polonia amerykańska. Przeszłość i współczesność, Kraków 1988.
Caro L., Englisch K., Emigracja i polityka emigracyjna, Poznań 1914.

146

Cecylia Leszczyńska

De Haas H., Migration and Development: A Theoretical Perspective, „COMCAD Arbeitspapiere – Working Papers” 2007, no. 29.
Derengowski J., Ruch migracyjny pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki
Północnej, „Statystyka Pracy” 1927, z. 1.
Fogelson S., Rola wędrówek w rozwoju demograficznym Polski, „Ekonomista” 1937, t. 1.
Fogelson S., Wędrówki międzynarodowe na tle kryzysu gospodarczego, „Statystyka
Pracy” 1935, z. 1.
Gawryszewski A., Przestrzenna ruchliwość ludności Polski. Bibliografia (lata 18961990), „Dokumentacja Geograficzna” 1997, nr 7.
Górny A., Kaczmarczyk P., Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle
wybranych koncepcji teoretycznych, „Working Papers. Prace Migracyjne” 2003.
Grabowska-Lusińska I., Okólski M., Emigracja ostatnia?, Warszawa 2009.
Groniowski K., Świadomość chłopskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych do roku
1918, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1992, nr 45.
Hagen E.E., How Economic Growth Begins: A Theory of Social Change, „Journal of Social Issues” 1963, no. 1.
Hempel A., Gorączka brazylijska, „Przegląd Emigracyjny” 1892, nr 2.
Historia Polski w liczbach, t. 1: Społeczeństwo, red. Jezierski, A. Wyczański, Warszawa
2003.
Historia Polski w liczbach, t. 2: Gospodarka, Warszawa 2006.
Horolets A., Lesińska M., Okólski M., Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce
po 1989 roku, Warszawa 2018.
Jarzyna A., Polityka emigracyjna, Lwów 1933.
Jelonek A., Liczba miast i osiedli w Polsce w latach 1810–1955, „Dokumentacja Geograficzna” 1956, z. 5.
Kołodziej E., Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918–1939. Studia nad polityką emigracyjną II Rzeczypospolitej, Warszawa 1982.
Kowalski M., Prawna regulacja wychodźstwa w Królestwie Polskim w latach 1815–
1914, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2003, nr 2.
Krzywicki L., Wstęp [w:] Pamiętniki emigrantów. Ameryka Południowa, Warszawa
1939.
Landau L., Metody porównywania spisów ludności z 1897 i 1921 r. dla województw
wschodnich, „Kwartalnik Statystyczny” 1926, z. 1.
Lee E., A theory of migration, “Demography” 1966, no. 3.
Leszczyńska C., Polska polityka pieniężna i walutowa w latach 1924–1936. W systemie
Gold Exchange Standard, Warszawa 2013.
Leszczyńska C., Lisiecka Ł., Przeludnienie agrarne a zagraniczne migracje Polaków
w XIX wieku i w Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Przemiany demograficzne Europy
Środkowej w czasach nowożytnych, red. H. Kurowska, Zielona Góra 2010.
Łuczak C., Od Bismarcka do Hitlera. Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze, Poznań
1988.

Migracje zagraniczne i modernizacja gospodarcza ziem polskich...

147

Mały Rocznik Statystyczny 1939, Warszawa 1939.
Murzynowska K., Polska emigracja zarobkowa w Niemczech w latach 1890–1918 [w:]
Problemy dziejów Polonii, red. M.M. Drozdowski, Warszawa 1979.
Murzynowska K., Polskie wychodźstwo zarobkowe w Zagłębiu Ruhry w latach 1880–
1914, Wrocław 1979.
Niemyska M., Wychodźcy po powrocie do kraju, Warszawa 1936.
Niemyska-Hessen M., Emigracja z Francji w dobie kryzysu, Warszawa 1939.
Officer L.H., Exchange Rates Between the United States Dollar and Forty-one Currencies, MeasuringWorth, 2019. URL: http://www.measuringworth.com/exchangeglobal (dostęp: 10.07.2019).
Okołowicz J., Wychodźtwo i osadnictwo polskie przed wojną światową, Warszawa
1920.
Okólski M., Modernizacyjna rola emigracji, „CMR Working Papers” 2011, 46(104).
Ormicki W., Gęstość wiejskiej ludności rolniczej w Polsce (1931), „Rolnictwo” 1937, t. 1,
nr 90.
Ormicki W., Mapa przeludnienia wsi w Polsce emigracyjnej, „Rolnictwo” 1936, t. IV, nr 89.
Ormicki W., Nasilenie wędrówek wewnętrznych w Polsce (w latach 1921–1931), „Wiadomości Geograficzne” 1932, nr 8–10.
Ormicki W., Naturalny obrót ludności, „Przegląd Statystyczny” 1938, t. 1, nr 2.
Ormicki W., Problemat ludnościowy w Polsce, Warszawa 1937.
Ormicki W., Regionalizm demogeograficzny Polski, „Wiadomości Geograficzne” 1932,
nr 3–5.
Ormicki W., Rozmieszczenie przyrostu rzeczywistego w Polsce (w latach 1921–1931),
„Wiadomości Geograficzne” 1932, nr 2.
Pamiętniki emigrantów. Stany Zjednoczone, t. I–II, Warszawa 1977, t. 1.
Parczewski A.J., Emigracja z wschodnich prowincji Monarchii pruskiej, „Przegląd Emigracyjny” 1892, nr 12.
Pilch A., Emigracja z ziem polskich do Stanów Zjednoczonych Ameryki od lat pięćdziesiątych XIX w. do r. 1918 [w:] Polonia amerykańska. Przeszłość i współczesność,
red. Kraków 1988.
Plich A., Emigracja z ziem zaboru austriackiego (od połowy XIX w. do 1918 r.) [w:] Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII–XX w.), red.
A. Pilch, Warszawa 1984.
Pilch A., Trendy migracji zarobkowej ludności Galicji w XIX i XX w. (do 1918) [w:] Mechanizmy polskich migracji zarobkowych, red. C. Bobińska, Warszawa 1976.
Poniatowska A., Polskie wychodźstwo sezonowe na Pomorzu Zachodnim, Poznań 1971.
Ranis G., Fei J.G.H., A theory of economic development, „American Economic Review”
1961, no 51.
Roczniki Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1923–1930.
Romer E., Weinfeld I., Rocznik Polski, tablice statystyczne, Kraków 1917.
Skowron W., Emigracja sezonowa do Niemiec jako zagadnienie społeczne i gospodarcze, Warszawa 1931.

Cecylia Leszczyńska

148

Spaleniak W., Prawno-polityczne aspekty emigracji sezonowej polskich robotników
rolnych do Niemiec w latach 1919-1939, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2002, vol. IX.
Stankiewicz Z., Procesy migracyjno-twórcze na ziemiach polskich w okresie zaborów.
Migracje ekonomiczne [w:] Mechanizmy polskich migracji zarobkowych, red.
C. Bobińska, Warszawa 1976.
Starczewski M., Z dziejów emigracji zarobkowej: agenci emigracyjni na ziemiach polskich przed 1914 r., „Przegląd Historyczny” 2012, nr 1.
„Statystyka Pracy” z lat 1932–1938.
Szawleski M., Kwestia emigracji w Polsce, Warszawa 1927.
Szawleski M., Wychodźstwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Lwów–
Warszawa–Kraków 1924.
Szulc S., Zagadnienia demograficzne Polski. Ruch naturalny ludności w latach 1895–
1935. Dokładność rejestracji urodzeń i zgonów,, „Statystyka Polski”, 1936, seria C,
z. 41.
Weinfeld I., Tablice statystyczne Polski, Warszawa–Bydgoszcz 1925.
Zamorski K., Ludność Galicji w latach 1857–1910 [w:] Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji, red. H. Madurowicz-Urbańska, Kraków–
Warszawa 1989.
Zamorski K., Transformacja demograficzna w Galicji na tle przemian ludnościowych
innych obszarów Europy Środkowej w drugiej połowie XIX i na początku XX w., Kraków 1991.
Zelinsky W., The Hypothesis of the Mobility Transition, „Geographical Review” 1971,
no. 61.

Migration abroad and modernization
of Polish economy (1870–1938).
A selected issues
Summary
Emigration from the territory of Poland was a mass phenomenon at the end of
the 19th century. Its characteristic feature was that it was gainful emigration, and
the predominant destination was the United States. The second most popular
destination was West European countries (mainly Germany). In the interwar
period, the rate of emigration decreased markedly. The directions also changed:
the US became less popular, and emigration to France gained in importance.
Seasonal emigration (Germany, Latvia) was important from the economic and
social points of view.
This paper aims at analyzing the interdependency between migration and
modernization of economy in Polish lands, the impact of emigration on Polish
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economy and society in year 1870–1938. The first part of this study presents the
demographic reasons for emigration, the second – scale, structure at regional level
and “crowding-out” effect of emigration. In the third part, I analyze the social and
professional structure of emigrants and migration advantages: decreases pressure
on jobs and human resources, savings and money that they sent to their families in
Poland.
Key words: emigration; modernization, Poland

Jerzy Łazor
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wpływ kapitału francuskiego
na modernizację Polski międzywojennej1

Celem mojego wystąpienia jest odpowiedź na pytanie, czy kapitał francuski wpłynął na modernizację Polski międzywojennej.
Pojęcie modernizacji wymaga definicyjnego uściślenia. Rozumiane wąsko, jako zmiana technologiczna czy nawet techniczna, jest mało interesujące. Z kolei szeroka interpretacja modernizacji jako zasadniczej zmiany gospodarki, której towarzyszą tak przemiany społeczne (m.in. urbanizacja czy
sekularyzacja), jak i zmiana pozycji kraju w międzynarodowym podziale
pracy, choć znacznie ciekawsza, mało pasuje do krótkiego okresu międzywojennego, w którym do takiej zmiany nie doszło. O ile przyjęcie pierwszej
z definicji wymagałoby ode mnie analizy linii produkcyjnych poszczególnych
fabryk, przyjęcie drugiej sprowadziłoby moje wystąpienie do zwięzłej, negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie. W rezultacie będę posługiwał
się definicją pośrednią, która uwzględnia specyfikę okresu międzywojennego, a jednocześnie pozwala na wyjście poza ściśle technologiczne rozumienie
pojęcia. Ponieważ w międzywojniu warunkiem koniecznym szeroko rozumianej modernizacji była industrializacja, w niniejszym tekście chcę zastanowić się nad wpływem kapitału francuskiego właśnie na proces uprzemysłowienia, a w szczególności na powstawanie nowych przedsiębiorstw
przemysłowych.
Odpowiedź na zasadnicze pytanie niniejszego wystąpienia jest częścią
szerszej dyskusji na temat wpływu kapitału zagranicznego na gospodarkę
1

Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2018/31/D/HS3/00405
pt. „Ekonomia polityczna francuskiego kapitału w międzywojennej Polsce” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Dziękuję Antoniemu Grześczykowi za
pomoc w kwerendzie prasy.
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Polski międzywojennej2. Najważniejszymi w niej głosami były dotąd badania
Zbigniewa Landaua i Jerzego Tomaszewskiego3 oraz Jana Kofmana4. Pierwsi
dwaj badacze wystawili kapitałowi zagranicznemu bardzo złą ocenę, czyniąc
go współwinnym miernych wyników gospodarki II Rzeczypospolitej. Szczególnie źle pisali o kapitale francuskim5, potępiając jego brutalną ekspansję. Zdanie Jana Kofmana było bardziej wyważone. Choć podał on w wątpliwość koncepcję wykorzystania kapitałów zagranicznych do zasadniczej zmiany
gospodarki II Rzeczypospolitej, dostrzegł ich istotny wkład w odbudowę lat
20., przesuwając krytyczną ocenę ich zaangażowania na lata 30. i wycofywanie się zagranicznych inwestorów z Polski w czasie wielkiego kryzysu.
Odrębna dyskusja toczyła się w historiografii francuskiej, w której zastanawiano się nad charakterem międzywojennej ekspansji gospodarczej
w Polsce. Najważniejszy głos zabrał w niej George-Henri Soutou, którego
zdaniem Francja prowadziła w II Rzeczypospolitej, a także w innych krajach
Europy Wschodniej, politykę „imperializmu biednych“. Oznaczało to ekspansję gospodarczą osiąganą dzięki wpływom i naciskom politycznym, często niekorzystną dla poszczególnych krajów. Choć Soutou nie wyraził tego
bezpośrednio, takie rozumienie polityki francuskiej kazałoby widzieć działania Paryża jako raczej niesprzyjające procesom industrializacyjnym. Inną
koncepcję przedstawił w swoim nieopublikowanym doktoracie Christopher
Laforest, który działania Francuzów widział raczej jako korzystny dla polskiego rozwoju „imperializm przedsiębiorczy“6. Dość podobne stanowisko zajęła
w swoim również nieopublikowanym doktoracie Mylène Mihout-Natar, która
2

Szerzej na ten temat piszę w: Kapitał francuski w Polsce międzywojennej. Stan
badań i postulaty badawcze, „UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2019, t. 4,
nr 1(10).
3
Między innymi Z. Landau, J. Tomaszewski, Kapitały obce w Polsce 1918–1939:
materiały i dokumenty, Warszawa 1964; Z. Landau, J. Tomaszewski, Anonimowi władcy: z dziejów kapitału obcego w Polsce (1918–1939), Warszawa 1968.
4
J. Kofman, Koła wielkoprzemysłowe a kwestia kapitałów obcych w okresie 1920–
1939, „Kwartalnik Historyczny” 1975, t. 82, nr 2.
5
Por. zwłaszcza Z. Landau, J. Tomaszewski, Sprawa żyrardowska: przyczynek do
dziejów kapitałów obcych w Polsce międzywojennej, Warszawa 1983.
6
Ch. Laforest, La stratégie française et la Pologne (1919–1939). Aspects
économiques et implications politiques, praca doktorska obroniona w: Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne, Paris 2001,
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z kolei położyła nacisk na rozwój polskiej infrastruktury dzięki działaniom
Francuzów7.
W tekście wskazuję, że wpływ kapitału francuskiego na polską modernizację był rzeczywiście mniejszy, niż wynikałoby to z łącznego zaangażowania
inwestorów znad Sekwany w gospodarkę II Rzeczypospolitej. Jednocześnie
pokazuję, że istniały sfery, w których znaczenie Francuzów było istotne. Dotyczyło to tak infrastruktury, której rolę podnosiła Mihout-Natar, jak i przemysłu
wojskowego, ściśle związanego z francuską polityką bezpieczeństwa.
Tekst podzielony jest na trzy części. W pierwszej przedstawiłem szacunki
łącznej wartości kapitału francuskiego ulokowanego w polskiej gospodarce,
w drugiej – jego podział geograficzny i sektorowy. W tych ramach zastanowiłem się też nad znaczeniem inwestycji infrastrukturalnych i bankowych, wykraczających poza ściśle zdefiniowany przemysł. W trzeciej części poddałem
analizie zmianę wielkości francuskiego zaangażowania w czasie.

Wielkość kapitału francuskiego w Polsce
Kwantyfikowanie obecności kapitału zagranicznego w Polsce międzywojennej niesie ze sobą istotne trudności. Jak pisałem w odrębnym tekście, zaczynają się one
od nieoczywistej granicy między kapitałem krajowym a obcym, czy problemu utworzenia państwa z terytoriów należących dotychczas do zaborców i będących terenem ekspansji kapitału z nich pochodzącego. Nawet
w przypadku firm, w których problem ten nie występował, niektóre metody sprawowania kontroli przez kapitał zagraniczny są trudne do uchwycenia. Przykładowo: czy firma formalnie należąca do obywateli polskich, lecz
uzależniona od krótkoterminowych pożyczek francuskich, której władze
zmuszone są wykonywać dyktaty kredytodawców z Paryża, jest polska czy
zagraniczna? […] Podobnie, niektóre firmy ukrywały znaczenie zlokalizowanego w nich kapitału zagranicznego, aby uniknąć interwencji władz8.

7

M. Mihout-Natar, L’intervention des capitaux français dans la Pologne de la
Seconde République (1918–1939: contribution à l’histoire de l’impérialisme économique français en Europe centrale, praca doktorska obroniona w Université Charles
de Gaulle – Lille III, Lille 2002.
8
J. Łazor, Kapitał francuski…, s. 34.
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W konsekwencji najłatwiejsze jest określenie udziału Francuzów w kapitale akcyjnym spółek (i w pewnym stopniu w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością). Głównym źródłem są dla mnie międzywojenne szacunki
obecności kapitału zagranicznego, które dają obraz syntetyczny, punktowo
schodzący do poziomu branż. Ich uzupełnieniem są informacje na temat poszczególnych przedsiębiorstw pochodzące z międzywojennych źródeł oraz
zestawienie Mihout-Natar9. Z racji dość dowolnego podejścia autorki do nazw
spółek w interpretacji jej ustaleń niezwykle pomocny był internetowy projekt
Historia polskich spółek akcyjnych10 oraz osobista pomoc jednego z jego
twórców, Leszka Koziorowskiego, któremu niniejszym serdecznie dziękuję.
Problemem jest dla mnie na obecnym etapie niemożność pełnego pogodzenia danych syntetycznych i szczegółowych: nie wiem wystarczająco dużo
o inwestycjach w poszczególne przedsiębiorstwa, aby sumując ich kapitał
akcyjny, osiągnąć liczby znane z międzywojennych szacunków. Co gorsza,
twórcy tych zestawień generalnie nie informowali o przyjętej metodologii
i definicjach. Stąd przy porównywaniu różnych źródeł trudno nieraz określić,
czy różnica między nimi wynika z dostępu autorów do lepszych informacji, czy
jest jedynie konsekwencją zmiany metody liczenia11.
Wiedząc o trudnościach, za punkt wyjścia dalszych rozważań przyjmijmy najpoważniejsze międzywojenne statystyki autorstwa Leopolda Wellisza,
opublikowane w Londynie wkrótce przed wybuchem II wojny światowej12.
Wynika z nich, że w 1933 r. na łączną sumę 2,1 mld zł umieszczonych przez
zagranicznych inwestorów w polskich przedsiębiorstwach aż 646 mln, czyli
31%, pochodziło z Francji, czyniąc ją najważniejszym źródłem tego typu
kapitału, przed Niemcami (437 mln) i Stanami Zjednoczonymi (418 mln).
Uzupełnieniem tych liczb były kredyty udzielone przedsiębiorstwom, również często służące wywieraniu na nie presji. Wśród kredytów o znanym
źródle najwięcej (225 mln zł) pochodziło także znad Sekwany. W tym przypadku obraz psuje niewielki stan wiedzy o tych kredytach: nieznane były
9

M. Mihout-Natar, dz. cyt., s. 894–922.
Historia Polskich Spółek Akcyjnych, http://www.historiafabryk.pl/ (dostęp:
26.11.2019).
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Por. M. Smerek, Bilans płatniczy Polski za rok 1930, „Statystyka Polska”, Seria B,
z. 17, Warszawa 1933, s. 10–11.
12
L. Wellisz, Foreign capital in Poland, London 1938, załącznik A.
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źródła aż 71% spośród nich. Według Landaua i Tomaszewskiego „struktura
tych kredytów według krajów pochodzenia wedle wszelkiego prawdopodobieństwa odpowiadała strukturze udziałów w przedsiębiorstwach“13. Jeśli
tak byłoby w istocie, to do kwoty francuskiego zaangażowania należałoby
dopisać dalsze 542 mln zł. Dawałoby to sumaryczną kwotę udziału kapitału
znad Sekwany w polskich spółkach akcyjnych rzędu 1,4 mld zł, czyli około
30% łącznie ulokowanego przez zagranicznych inwestorów.
Szacunki francuskie z 1938 r. wskazują z kolei na łączną sumę zaangażowaną w polską gospodarkę rzędu 2,25 miliardów franków germinal,
czyli około 3,2 mld zł z 1927 r. Oznaczałoby to, że na Polskę przypadało aż
10% wszystkich kapitałów ulokowanych przez Francję za granicą w okresie
międzywojennym14. Znaczna różnica między szacunkami wynika zapewne
z ich metodologii: w drugim przypadku liczone są również kredyty i pożyczki udzielone Polakom przez Francuzów, w tym również, jak można
przypuszczać, przeznaczone na rozbudowę infrastruktury. Trudno powiedzieć, jak traktowano w nim pożyczkę z Rambouillet, której realizacja była
dość powolna 15. Jeśli mówić o bezpośrednich udziałach w przedsiębiorstwach, francuska historiografia idzie za wyliczeniami Wellisza i przyjmuje
wartość w 1933 r. około 1 mld franków germinal, czyli wspomniane wyżej
1,4 mld zł.
Udział kapitału zagranicznego w polskiej gospodarce podlegał istotnym zmianom, i to znacznie przekraczającym przyznawanie nowych pożyczek. Największe dokonały się bezpośrednio po I wojnie światowej. Ważnym ich elementem było przejmowanie firm należących do Niemców
i Austriaków przez kapitał aliancki, zwłaszcza francuski. Kolejny okres
zmian przypadł na lata dobrej koniunktury (1926–1929). Mieczysław Smerek, badając udziały zagraniczny w spółkach akcyjnych w latach 1928–
1930, pokazał wzrost wartości kapitału zagranicznego ulokowanego
w Polsce w tym okresie o przeszło 20%. W przypadku kapitału francuskiego wzrost ten wynieść miał aż 31% przy jednoczesnym zwiększeniu liczby
13

Z. Landau, J. Tomaszewski, Kapitały…, s. 22.
Ch. Laforest, La stratégie…, s. 8.
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P. Stawecki, Pożyczka francuska z 1936 roku, „Kwartalnik Historyczny” 1967,
nr 1, s. 65.
14

Jerzy Łazor

200

spółek akcyjnych z kapitałem francuskim z 61 do 76 16. Lata wielkiego kryzysu to z kolei okres zmniejszania się wielkości kapitałów zagranicznych.

Ujęcie geograficzne i sektorowe
Kapitał francuski był w Polsce silnie skoncentrowany geograficznie. Według
danych Mieczysława Smerka17 w 1930 r. 55% zarejestrowanych spółek akcyjnym z kapitałem francuskim znajdowało się w samej Warszawie i województwie lwowskim, kolejne 35% w województwach łódzkim, kieleckim i śląskim.
Żadne spółki francuskie nie były obecne w województwach południowoi środkowo-wschodnich18. Koncentracja była jeszcze wyraźniejsza w przypadku
wartości kapitału. Aż 46% inwestycji zlokalizowane było w województwie
lwowskim, 22% w kieleckim i po około 12% w mieście stołecznym Warszawa
i województwie śląskim. Jeśli uwzględnić również spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to udział województw lwowskiego i kieleckiego wzrasta aż do
74% wszystkich kapitałów francuskich uwzględnionych w zestawieniu19.
Z ujęciem geograficznym ściśle związany jest podział sektorowy. Z tych
samych danych Smerka wynika, że kapitał francuski zlokalizowany był przede
wszystkim w górnictwie naftowym (umiejscowionym w województwie lwowskim). Inne działy górnictwa przypadały głównie na Górny Śląsk i Zagłębie
Dąbrowskie, w ówczesnym podziale administracyjnym leżące w województwie kieleckim (gdzie ponadto, w powiecie częstochowskim, istniały ważne
francuskie zakłady włókiennicze).
W ujęciu liczbowym 44% francuskich kapitałów było w 1930 r. umieszczone w górnictwie naftowym, 21% zaś w innych rodzajach górnictwa (głównie w węglowym). Przemysł zajmował dalszą pozycję. Raptem 9% przypadało
na hutnictwo, 6% na przemysł papierniczy, 5% na przemysł chemiczny i 4% na
włókienniczy. Bankowość prywatna dodawała dalsze 6%. Nawet jeśli wydobycie surowców sprzyjało industrializacji, to i tak zasadnicze znaczenie tych sektorów polegało na eksporcie. Innymi słowy, korzystne dla polskiego uprzemy16

M. Smerek, Bilans…, s. 16.
Tamże, s. 20.
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Nowogródzkim, poleskim, wołyńskim, lubelskim, stanisławowskim i tarnopolskim.
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Por. również: Mały Rocznik Statystyczny 1939, s. 114.
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słowienia kapitały francuskie to raptem 34% łącznej kwoty z 1930 r., czyli
około 143 mln zł.
Problemem pozostaje ustalenie dynamiki francuskich inwestycji z perspektywy sektorowej, nie dysponuję bowiem danymi pozwalającymi na równie precyzyjne określenie ich podziału w latach dwudziestych czy bezpośrednio przed II wojną światową. W ogólnych zarysach opisany wyżej układ
ukształtował się jednak już w pierwszych latach niepodległości, zwłaszcza
w wyniku inwestycji w galicyjską ropę. W latach trzydziestych nie uległ on
zasadniczym zmianom, choć Francuzi założyli szereg nowych przedsiębiorstw,
m.in. w sektorze włókienniczym (np. Spółka Akcyjna Przemysłu Tekstylnego
„Polana“ w 1937 r.). Jednocześnie część firm została zlikwidowana bądź przejęta (jak chociażby Zakłady Żyrardowskie, które w 1936 r. przestały być kontrolowane przez francuskich właścicieli), inne przedsiębiorstwa wykorzystywały sztuczki rachunkowe, aby wycofywać kapitał z Polski.
Podsumowując podział sektorowy francuskiego zaangażowania, należy
stwierdzić, że najważniejsze inwestycje znad Sekwany trafiły do sektorów
wydobywczych. Ich istotnym uzupełnieniem były wydatki na rozwój infrastruktury, które zasadniczo pomijam w analizie, gdyż nie wiązały się w większym stopniu z tworzeniem nowych spółek finansowanych przez Francuzów,
z wyjątkami w rodzaju Francusko-Polskiego Towarzystwa Kolejowego z 1931 r.,
w którym kapitał znad Sekwany kontrolował 8/15 kapitału20. Poza powstaniem tej spółki, prowadzącej część robót przy budowie magistrali kolejowej,
kluczową inwestycją realizowaną przez Francuzów (a zarazem przez nich finansowaną) był port w Gdyni21. Francuzi budowali ponadto drogi (firma
Strada SA z 50-procentowym udziałem Société de Construction des Batignolles) oraz infrastrukturę energetyczną, zwłaszcza w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Taka infrastrukturalno-surowcowa domena francuskiego
zaangażowania była raczej charakterystyczna dla relacji centrum z peryferyjnym państwem zależnym. Trudno jednak zaprzeczyć, że rozwój infrastruktury,
20

G. Kotlarz, H. Dąbrowski, E. Wieczorek, Magistrala węglowa: najciekawsze linie kolejowe Polski, Rybnik 2017. Por. też: J. Łazor, Pierwsza francusko-polska koncesja kolejowa
z 1924 r. Przyczynek do relacji finansowo-gospodarczych Polski i Francji po pierwszej wojnie
światowej¸ „Kwartalnik Historyczny” 2021, t. 128, nr 3 (w przygotowaniu).
21
D. Steyer, Stosunki polsko-francuskie w zakresie gospodarki morskiej w latach
1919–1939, „Zapiski Historyczne” 1964, t. 29, nr 1.
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który zasadniczo ułatwił polski eksport poprzez obniżenie kosztów transportu, mógł pośrednio wpłynąć również na uprzemysłowienie.
Na zakończenie omówienia podziału sektorowego warto zastanowić się
również nad bankowością, która, choć nie stanowiła części szeroko rozumianego przemysłu, mogła przyczynić się do jego rozwoju pośrednio, poprzez
finansowanie nowych przedsięwzięć. W międzywojniu funkcjonowały cztery
polskie banki z udziałem kapitału francuskiego22 oraz francuski Banque Franco-Polonaise (Bank Francusko-Polski) z siedzibą w Paryżu, który na zasadzie
specjalnego przywileju prowadził działalność w Polsce. Część z nich istotnie
inwestowała w przemysł, zwłaszcza w okresie inflacji. Aż trzy zostały zlikwidowane w czasie wielkiego kryzysu. Za upadkiem Polskiego Banku Przemysłowego w Warszawie (wcześniej we Lwowie), czwartego największego banku
prywatnego w II Rzeczypospolitej, stało bankructwo jego większościowego
francuskiego udziałowca – koncernu Devildera. Na tym tle pozytywnie kształtują się losy Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie (wcześniej
we Lwowie), który funkcjonował do końca dwudziestolecia międzywojennego
jako członek „wielkiej szóstki“ polskich banków prywatnych, specjalizując się
w kredytach krótkoterminowych. Również Banque Franco-Polonaise, reprezentujący w Polsce głównie interesy Banque de Paris et des Pays-Bas, prowadził dość szeroką działalność kredytową23. Choć sprawa wymaga bardziej
szczegółowych studiów działalności opisanych spółek, na podstawie przedstawionych informacji ich łączny wpływ na polską industrializację (a zarazem
udział w sektorze bankowym rzędu 8,5%24) zdaje się niewielki.

Ujęcie chronologiczne
Znaczenie kapitału francuskiego dla polskiej industrializacji może pokazać
jego ujęcie chronologiczne. Moim zdaniem szczególnie przydatny będzie tu
podział trzyczęściowy, na inwestycje sprzed I wojny światowej, inwestycje
powojenne polegające jedynie na przejęciu istniejących firm należących do
22

W. Morawski, Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku, Warszawa
1998 s. 111–112, 124, 167–168, 171; M. Smerek, Kapitały zagraniczne w bankowości
polskiej, „Bank” 1933, t. I, nr 1, 2.
23
Ch. Laforest, La stratégie…, s. 271–279.
24
Z. Landau, J. Tomaszewski, Kapitały…, s. 23.
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innego kapitału (przede wszystkim niemieckiego i austriackiego) oraz nowe
inwestycje powojenne. Do tej ostatniej kategorii na obecnym etapie badań
zaliczam zakładanie nowych przedsiębiorstw, nie dysponuję jeszcze szczegółowymi danymi pozwalającymi na śledzenie zmian kapitału zakładowego
wszystkich francuskich firm.
Według Christophera Laforesta około 39% łącznych francuskich inwestycji w polskie przedsiębiorstwa międzywojenne pochodziło sprzed I wojny
światowej25. Do nich zaliczyć należy trzy główne grupy firm: kopalnie w Zagłębiu Dąbrowskim, huty zlokalizowane tamże oraz inwestycje tekstylne,
głównie w okolicach Częstochowy i Łodzi. Ich początek sięga drugiej połowy
lat 70. XIX w., większość powstała w ciągu następnych trzech dekad. Znaczna
część tych firm była pierwotnie spółkami rosyjskimi (jak największy międzywojenny producent węgla Zagłębia Dąbrowskiego, Towarzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich), inne założono jako spółki francuskie, np.
szybko rozrastające się Société Anonyme des Mines de Czeladz. Ten drugi
model obecny był zwłaszcza w przemyśle tekstylnym, gdzie fabryki tworzone
w Polsce zależne były głównie od kapitału z północy Francji. Tak powstała np.
słynna „Częstochowianka“, założona w 1900 r. w Roubaix jako francuska spółka akcyjna pod nazwą Société Textile «La Czestochovienne»26. Do tych inwestycji dochodziło kilka firm działających w Warszawie, z których najważniejsza
była mająca siedzibę w Paryżu Compagnie d’Electricité de Varsovie, oparta na
kapitałach francuskich i niemieckich (utworzona w 1903 r.). Wokół niej toczył
się w okresie międzywojennym zażarty spór. Wyjątkiem była też francusko-belgijska inwestycja na terenie Górnego Śląska, późniejsze Śląskie Kopalnie
i Cynkownie S.A., z istotnymi udziałami w międzywojennym przemyśle chemicznym.
Pozostałe 61% francuskich inwestycji przypada – w szacunkach Laforesta – na czas po I wojnie światowej. Spróbujmy, patrząc na sektory, rozwikłać podział tego kapitału na inwestycje nowe i przejęcia istniejących przedsiębiorstw.
25

C. Laforest, La stratégie française et la Pologne (1919–1939). Aspects économiques
et implications politiques, „Histoire, économie et société” 2003, t. 22, nr 3.
26
B. Puczyński, „Częstochowianka”. Gospodarka kapitału francuskiego oraz hitlerowskiego zarządu powierniczego w latach 1900–1944, sn, Częstochowa 1961.
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W sektorze naftowym, z jego skomplikowaną strukturą i serią przekształceń własnościowych27, wystąpił największy wzrost udziałów francuskich, które ze stosunkowo niewielkiej obecności zainicjowanej przed I wojną światową28 wyszły na dominującą pozycję wkrótce po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości. Był to efekt doświadczeń wojennych, kiedy w 1917 r.
Francja stanęła przed groźbą braku ropy i paliw29. Mimo znacznego zaangażowania kapitałów i podejmowanych przez francuskie firmy prób zwiększenie wydobycia galicyjskie zagłębie naftowe było w stanie kryzysu i nigdy
w dwudziestoleciu nie odzyskało produktywności z początku XX w. W konsekwencji trudno „galicyjskie piekło“ uznać za istotny wkład kapitału francuskiego w polską industrializację, tym bardziej że wejście Francuzów stanowiło w zasadzie przejęcie istniejących już przedsiębiorstw, w istotnej części
dokonane już w 1919 r. Jednocześnie spółki francuskie uzyskały specjalne
przywileje30.
W pozostałych działach górnictwa oraz w hutnictwie sytuacja kształtowała się podobnie. Do istotnych inwestycji sprzed I wojny światowej dołączyły
pozornie nowe francuskie przedsiębiorstwa, jak Polskie Kopalnie Skarbowe na
Górnym Śląsku Spółka Dzierżawna S.A. (Skarboferm) czy Polska Huta Skarbowa Ołowiu i Srebra w Strzybnicy Spółka Dzierżawna Tarnowskie Góry S.A.
(Tarnoferm). Faktycznie jednak całość francuskich inwestycji w tym sektorze
wiązała się z przejęciem istniejących przedsiębiorstw czy udziałów w nich31,
bądź – jak w przypadku Spółki Górniczej i Hutniczej Karwina-Trzyniec w Cieszynie – przekształceniem wcześniejszej spółki czechosłowackiej. Warto do27

J. Fryc, Przedsiębiorstwa i kapitał w polskim przemyśle naftowym, „Polska Gospodarcza”, Warszawa 1930.
28
1919 r. marzec 17. [Paryż?] Notatka Biura Ekonomicznego Komitetu Narodowego Polskiego o kapitałach francuskich zaangażowanych w przedsiębiorstwach przemysłowych w Królestwie Kongresowym, w Galicji i na Śląsku [w:] Z. Landau, J. Tomaszewski, Kapitały…, s. 24.
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J.-M. Bouguen, Le pétrole en France. Genèse et stratégies d’influence (1917–
1924), Paris 2013, s. 14–15.
30
P. Franaszek, Kapitał francuski w procesie centralizacji kapitału w polskim przemyśle naftowym 1920–1939 (koncern naftowy „Dąbrowa” i grupa „Małopolska”),
„Studia Historyczne” 1986, t. 29, nr 2, s. 233–234.
31
Szeroko o negocjacjach do tego prowadzących: Z. Szmidtke, „Skarboferm”
1922–1939: związki polityki z gospodarką, Państwowy Instytut Naukowy, Opole 2005.
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dać, że w przypadku kopalni skarbowych polski udział kapitałowy został sfinansowany z francuskiej pożyczki.
W sektorze włókienniczym kapitał francuski w większości stanowił kontynuację inwestycji przedwojennych. Do tego doszło przejęcie kilku istniejących
przedsiębiorstw, z których najważniejsze były Zakłady Żyrardowskie, innym
przykładem może być zakończone likwidacją przejęcie Manufaktury Wełnianej „Hugo Wulffson” SA z Łodzi. Nowe firmy pojawiły się głównie w produkcji
jedwabiu i opierały się na kapitale pochodzącym przede wszystkim z Lyonu:
Polsko-Francuski Przemysł Jedwabniczy „C.J. Bonnet“ (1929), Liońska Tkalnia
Jedwabi SA (1930), Tkaniny A.G.B. SA (1930) i Fabryka i Sprzedaż Jedwabi
„Soieries C.M.R.” SA (1930). Ponadto w 1937 r. w nowej gałęzi włókien syntetycznych powstała wspomniana już Polana z 37-procentowym kapitałem
francuskim. Łączna wartość nowych francuskich przedsięwzięć w tym sektorze wyniosła zatem około 4 mln zł32, co stanowiło zdecydowaną mniejszość
łącznej wartości inwestycji znad Sekwany w tekstyliach.
Istotnie inaczej przedstawiała się sytuacja w sektorze wojskowym, w którym polski przemysł powstawać musiał w zasadzie od nowa. W inwestycjach
tych aktywnie uczestniczyli Francuzi, zarówno zakładając własne spółki, jak
i udzielając wsparcia firmom polskim. Przykładem może być np. fabryka tlenu
wybudowana w Skarżysku-Kamiennej przez Francuską Spółkę Akcyjną „Perun”33. Z kolei Compagnie de Construction Électrique zapewniło znaczne
finansowanie i licencje Fabryce Aparatów Elektrycznych K. Szpotański i Spółka34. Przykładów tego rodzaju kooperacji, która jednak nie wiązała się bezpośrednio z przepływem kapitału, było zresztą więcej, zwłaszcza w ostatnich
latach przed wybuchem II wojny światowej.
Część francuskich inwestycji była mniej udana. Ich listę otwiera spółka
z o.o. „Protekta” w Radomiu, producent masek gazowych, która po krótkiej
działalności zbankrutowała w 1927 r. z powodu niskiej jakości produkcji. Jeszcze głośniejszy był przypadek Francusko-Polskich Zakładów Samochodowych
i Lotniczych SA (Frankopol), w którym istotne udziały miało Consortium
32

Obliczenia na podstawie M. Mihout-Natar, dz. cyt., s. 915–919.
J. Gołębiowski, Przemysł wojenny w Polsce 1918–1939, Kraków 1990, s. 222.
34
W. Smoluchowski, Przemysł aparatów elektrycznych [w:] Historia elektryki polskiej, t. 4: Przemysł i instalacje elektryczne, przew. kom. red. K. Kolbiński, Warszawa
1972, s. 123.
33
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Français d’Aviation. Firma ta miała stworzyć podwaliny polskiego przemysłu
lotniczego, jej działalność zakończyła się jednak bankructwem w 1926 r. Jej
kontynuacją były zlokalizowane w tym samym miejscu Polskie Zakłady Skody SA, zależne poprzez Czechosłowacką Škodę od francuskiego potentata
przemysłu ciężkiego Schneidera. Wyniki nowej firmy były znacznie lepsze,
z powodów politycznych została ona jednak przejęta przez państwo w 1935 r.
Niektóre planowane działania Francuzów nie doszły ostatecznie do skutku35.
Sumarycznie jednak nawet inwestycje, które zakończyły się niepowodzeniem,
niekiedy stanowiły podstawę do późniejszej polskiej aktywności.
Dość liczne nowe inicjatywy francuskie dotyczyły sektora elektrycznego,
w którym dużą rolę odgrywało związane kapitałowo z francuską firmą naftową Société Electrogaz, utworzoną w 1927 w Paryżu. Miało ono absolutną
większość w lwowskich spółkach: Podkarpackim Towarzystwie Elektrycznym
SA (2,5 mln zł) i Elektrowni Zagłębia Krośnieńskiego SA (150 tys. zł), a poprzez drugą ze spółek również w Sieci Elektrycznej Zagłębia Krośnieńskiego
(250 tys. zł). Electrogaz był także mniejszościowym udziałowcem Pomorskiej
Elektrowni Krajowej „Gródek“ SA (wartość francuskiego kapitału stanowiła
początkowo około 1 mln zł36). Choć łącznie wartość kapitału ulokowanego
w tych przedsiębiorstwach była mniejsza niż nominalny kapitał Towarzystwa
Elektryczności w Warszawie (13,75 mln zł w 1930 r.) oraz całkiem pomijalna
przy łącznej wartości kapitałów w sektorze (190 mln zł w 1933 r.)37, ich inwestycje można potraktować jako pewien wkład w dostarczanie elektryczności do
Polski. Jednocześnie widać, że ich struktura geograficzna była związana z innymi francuskimi inicjatywami: portem w Gdyni (gdzie obecny był „Gródek“) oraz
zwłaszcza z zagłębiem naftowym. Ponadto firmy francuskie uczestniczyły, jak
wspomniałem, jako wykonawcy w inwestycjach budowlanych realizowanych
w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Na obecnym etapie moich badań pewną zagadką pozostaje sektor papierniczy. Informacji na ten temat nie zawierają bowiem francuskie zestawie35

J. Gołębiowski, dz. cyt., s. 49–51, 113–116, 219–220, 226.
M. Mihout-Natar, dz. cyt., s. 914; [1933 r. grudzień]. Warszawa. Załącznik nr 4 do
tajnego wniosku ministra przemysłu i handlu, F. Zarzyckiego, na posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Ministrów w sprawie wytycznych polityki elektryfikacyjnej pt. Udział kapitału
zagranicznego w elektryfikacji Polski [w:] Z. Landau, J. Tomaszewski, Kapitały…, s. 47.
37
Tamże, s. 46–48.
36
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nia aktywności gospodarczej w Polsce (poza dwoma wzmiankami o firmach
zajmujących się obrotem drewnem) ani prasa branżowa, ani międzywojenne
prace na temat przemysłu drzewnego i papierniczego, do których dotarłem38.
Jednocześnie z przywoływanych już materiałów Smerka, opublikowanych
przez GUS, wynika, że Francuzi kontrolowali aż 25% kapitału akcyjnego sektora, czyli około 25 mln zł umieszczonych w trzech spółkach39. Trudno na podstawie tych informacji wysuwać dalsze wnioski.

Zakończenie
Z przedstawionych danych wynika, że wkład Francuzów w uprzemysłowienie, a przez to modernizację II Rzeczypospolitej był mniejszy, niż wynikałoby to z pobieżnej lektury udziału inwestycji z Francji w łącznym kapitale
akcyjnym. Większość zaangażowania francuskiego albo dotyczyła okresu
przed I wojną światową, albo sprowadzała się do przejęcia firm założonych
wcześniej przez dawne państwa zaborcze.
Istniały jednak sfery, w których inwestycje francuskie w międzywojniu
były istotne. Na pierwsze miejsce wysuwa się tutaj szeroko rozumiany sektor realizujący zamówienia dla wojska, w którym Francuzi uczestniczyli tak
w formie bezpośrednich inwestycji, jak i udzielania finansowego i technologicznego wsparcia firmom polskim. Innym obszarem ważnej aktywności
Francuzów była produkcja i dystrybucja energii, gdzie poza założeniem szeregu spółek akcyjnych firmy znad Sekwany prowadziły też istotne prace
budowlane w ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej. Szerzej
rzecz ujmując, Francuzi przyczynili się w istotny sposób do rozwoju polskiej
infrastruktury, co pośrednio pozytywnie wpływało na rozwój przemysłu.
Zbliża to moją interpretację do przywoływanych na wstępie wniosków
Mylène Mihout-Natar.
38

Łącznie kilkanaście pozycji znalezionych na podstawie Bibliografii historii gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej (red. W. Morawski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
1996) i katalogu Andrzeja Grodka (Katalog Biblioteki SGH. 1, Nauki ekonomiczne i handlowe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 1939). Dokonano też kwerendy
trzech roczników „Przeglądu Papierniczego, Galanteryjnego i Zabawkarskiego” (1932–
1934).
39
M. Smerek, Bilans…, s. 17.
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Prezentowane wnioski należy traktować jako pierwszą próbę oceny aktywności Francuzów w Polsce. Podstawową drogę jej rozwinięcia i weryfikacji
widzę w dotarciu do pełniejszych danych na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw, zwłaszcza do wartości kapitału ulokowanego we wszystkich firmach z udziałem Francuzów. Umożliwiłoby to precyzyjne określenie ewolucji
znaczenia kapitału francuskiego w polskiej gospodarce, w tym skali jego wycofania się z II Rzeczypospolitej w czasie wielkiego kryzysu. Cenne byłyby
również analizy wyników uzyskiwanych przez Francuzów w poszczególnych
sektorach w zestawieniu z wynikami osiąganymi przez przedsiębiorstwa kontrolowane przez kapitał pochodzący z innych krajów.
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French capital and the modernization of interwar Poland
Summary
Even though capital from France controlled a significant part of the Polish
economy, the majority of its holdings either had been placed before World War One,
or were simple takeovers of existing companies previously controlled by German or
Austrian capital. Truly new investments were few and remained confined to a few
sectors, primarily connected with the defence industry. French capital’s main
contribution to Polish industrialization can be seen in financing infrastructural
investments, with many of the works itself also carried out by French companies. The
harbour in Gdynia and the coal trunk line were the most prominent examples.
Key words: industrialization, foreign capital, imperialism, France, Poland, industry,
infrastructure

Karol Chylak
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Czy modernizacja?
Przekształcenia struktury agrarnej
w II Rzeczypospolitej

Wprowadzenie
Zmienność, jak się wydaje, stanowi trzon każdej rzeczywistości społecznej, każdego jej wymiaru, zaś ludzkie próby jej zrozumienia wynikają z silnej
potrzeby, jaka była i jest odczuwana przez każdą istotę. Czas stanowi podstawowy kontekst życia społecznego, stąd nic dziwnego, że przez tysiąclecia nie
było ważniejszej idei w zachodniej cywilizacji niż idea postępu. Wytłumaczenia tego faktu można szukać na różnych płaszczyznach. Decydujące – najprawdopodobniej – wydają się podstawowe cechy ludzkiej kondycji, a więc
ciągły rozziew między tym, co ludzie mają, a tym, co mieć by chcieli, między
tym, kim są, a kim by być chcieli. Idea postępu pomaga zmniejszać owo egzystencjalne napięcie, dając nadzieję na lepszy świat1.
Postęp jest głęboko osadzony w modelu kierunkowej zmiany społecznej
w wersji progresywizmu i w tym też kontekście można rozumieć pojęcie modernizacji. Pojmowanie takie byłoby bardzo szerokie. Można jednak też przyjąć
bardziej konkretne historycznie rozumowanie, odnosząc je do nowoczesności
i określonych przemian zachodzących w społeczeństwie, do pewnego procesu
przechodzenia od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego – miejskiego,
przemysłowego i demokratycznego. Mowa tu o szeregu przekształceń społecznych, politycznych, kulturowych, ekonomicznych czy mentalnych, na które
składają się procesy uprzemysłowienia, urbanizacji, racjonalizacji, biurokratyzacji, demokratyzacji, wzrostu znaczenia kapitalistycznych form gospodarowania,
upowszechnienie się indywidualizmu czy też apoteoza rozumu i nauki.
1

P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005, s. 13, 38.

Czy modernizacja? Przekształcenia struktury agrarnej w II RP

211

Modernizacji można też używać w rozumieniu wąskim, do opisu wielu
wysiłków podejmowanych przez zacofane i słabo rozwinięte społeczeństwa
w celu dogonienia społeczeństw istniejących w tym samym okresie historycznym, a uznanych za lepiej rozwinięte. Sam proces odbywa się w wielu dziedzinach życia społecznego – w ekonomii, polityce, edukacji, religii, rodzinie,
co umożliwia dalsze konkretyzowanie pojęcia.
W tej konkretnej analizie ograniczono się do sfery ekonomicznej. Celem
artykułu jest zatem opis zmian w strukturze agrarnej II Rzeczypospolitej
w kontekście możliwości zakorzeniania się nowoczesnych technologii, zastąpienia siły ludzi i zwierząt przez energię nieożywioną i produkcję maszynową.
Jednostka żyje w czasie, a co za tym idzie, wszystkie zjawiska społeczne dzieją
się, toczą się w czasie. Konsekwencją tej chronologicznej zmienności jest
prezentacja zachodzących zjawisk w ujęciu porównawczym.

Struktura agrarna u progu II Rzeczypospolitej
i jej ewolucja
Przedstawienie obrazu struktury agrarnej II Rzeczypospolitej nie jest łatwe,
i nie wiadomo czy w ogóle możliwe. Z jednej strony znane są główne cechy
systemu i procesy, jakie w nim zachodziły, z drugiej zaś istnieje wiele przestrzeni, odnośnie których dysponujemy skromnymi danymi, często nieporównywalnymi i uniemożliwiającymi wyciąganie zbyt dalekich wniosków. Niedostatki
statystyki rolniczej i innych zachowanych tego typu ujęć są znane2.
Według danych pochodzących ze spisu z 1921 r. na terenie II Rzeczypospolitej istniało 3,26 mln gospodarstw rolnych3. Jak wiadomo, spis ten nie
objął pewnych terytoriów ówczesnego państwa, jak też nie był zbyt dokładny.
W późniejszych opracowaniach wskazuje się na istnienie większej liczby gospodarstw, mianowicie 3,49 mln. Różnorodne szacunki tego stanu wykazują
jednak istotne różnice4. W tej liczbie znajdują się również gospodarstwa niesamodzielne, np. służbowe czy parcele robotnicze. W dekadę później, pod2

K. Czerniewski, Zagadnienie struktury agrarnej [w:] Struktura społeczna wsi polskiej, Warszawa 1937, s. 57–61.
3
Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1925/1926, R. 4, s. 106.
4
Zagadnienie zostało omówione w: M. Mieszczankowski, Struktura agrarna Polski
międzywojennej, Warszawa 1960, s. 64–88.
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czas kolejnego spisu, posługiwano się pojęciem rolniczego zespołu rodzinnego, co oznaczało odwołanie się do ziemi jako głównego źródła utrzymania
bądź pracy na roli w charakterze rolników samodzielnych. Wykazano ich
3,31 mln5. W późniejszych badaniach samej małej własności szacuje się na
4,16 mln gospodarstw. Tuż przed wybuchem II wojny światowej mówi się
o istnieniu 4,51 mln gospodarstw małej własności. Do tego trzeba dodać
około 20 tys. większych jednostek6.
Bez względu na dyskusyjność danych opisujących liczbę gospodarstw
w II Rzeczypospolitej wątpliwości nie wzbudza zjawisko zwiększenia się liczby
gospodarstw w ogóle. Wzrost ten wynikał z pomnożenia się liczby gospodarstw mniejszych, w szczególności jednostek małych, tj. do 5 ha. Niemniej
jednak we wszystkich kategoriach gospodarstw nazywanych mniejszą własnością (do 50 ha) widoczny jest wzrost liczebny.
Tabela 1. Gospodarstwa rolne o powierzchni do 50 ha w II Rzeczypospolitej
Grupy
gospodarstw

Liczba gospodarstw w tys.

Zmiany w %

1921

1931

1938

0–2

1013,4

1261,6

1382,4

100

124,5

136,4

2–5

1138,5

1398,1

1526,0

100

122,8

134,0

5–10

861,1

1006,5

1079,9

100

116,9

125,4

10–20

360,0

404,5

428,2

100

112,4

118,9

20–50
Ogółem

1921

1931/1921 1938/1921

87,6

92,3

95,1

100

105,4

108,6

3460,6

4163,0

4511,6

100

120,3

130,4

Źródło: M. Mieszczankowski, Struktura…, s. 329.

Dynamicznie zwiększająca się liczba gospodarstw, przy dość stabilnej
wielkości użytkowanej ziemi, musiała skutkować procesem rozdrobnienia.
Ilość użytkowanej ziemi według danych spisu z 1931 r. wynosiła 37,9 mln ha,
w tym około 22% stanowiły lasy. Wskazuje się, że w II Rzeczypospolitej nastąpił wzrost ilości uprawianej ziemi. Odbyło się to kosztem lasów i zagospodarowywania nieużytków. Wzrost ten, jak już wskazano, nie był duży – sięgnął
około 5%. Należy jeszcze zwrócić uwagę, że dokonał się głównie „siłami” wo5

Drugi powszechny spis ludności z d. 9.XII 1931 r. Stosunki zawodowe – ludność
w rolnictwie, Warszawa 1938, s. 2.
6
M. Mieszczankowski, Struktura…, s. 329.
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jewództw wschodnich, gdzie odnotowano zagospodarowanie rolnicze ziemi
większe o 13,1% niż przed I wojną światową7.
Wspomniane rozdrobnienie w II Rzeczypospolitej oznaczało stopniowe
zmniejszanie się przeciętnej wielkości gospodarstwa praktycznie w każdej
z kategorii na całym obszarze państwa. Oczywiście istniały różnice regionalne,
szczególnie szybko malała przeciętna wielkość gospodarstwa w województwach południowych, jednakże zjawisko to było widoczne wszędzie. Zmniejszenie się gospodarstwa dwu- czy pięciohektarowego o kilka czy kilkanaście
arów w praktyce nie miało większego znaczenia. Wpływ takich gospodarstw
na skalę produkcji, dochodowość czy choćby możliwości utrzymania rodziny
był nieznaczny. W przypadku większych gospodarstw średnia wielkość
zmniejszała się już wyraźniej. W gospodarstwach od 10 do 20 ha w województwach centralnych w relatywnie lepszych warunkach niż przed I wojną
światową ubytek wyniósł 1,07 ha, w południowych – 1,81 ha. W grupie gospodarstw większych od 20 do 50 obszar zmniejszył się jeszcze bardziej:
w województwach centralnych o 2,18 ha, a południowych o 3,93 ha.
Tabela 2. Użytkowanie gruntów w poszczególnych grupach gospodarstw i rodzajach
własności
Grupy
gospodarstw
0–2
2–5
5–10
10–20
20–50
Ogółem mniejsza własność
powyżej 50 ha
związki prawa
publicznego
Ogółem większa własność

Powierzchnia w tys. ha

Zmiany w %

1921
1060,7
4248,3
6562,6
5201,7
2611

1931
1255,7
4944,3
7341,2
5629,5
2646,3

1938
1325,8
5201
7593,8
5767,4
2650,4

1921 1931/1921
100
118,4
100
116,4
100
111,9
100
108,2
100
101,3

1938/1921
125,0
122,4
115,7
110,9
101,5

19684,4

21817

22538,4

100

110,8

114,5

11497

9780

9183

100

85,1

79,9

6827

6300

6161

100

92,3

90,2

18324

16080

15344

100

87,8

83,7

Źródło: M. Mieszczankowski, Struktura…, s. 333; tenże, Rolnictwo Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1983, s. 71.
7

Tamże, s. 142–144.
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Znacząca większość ziemi użytkowanej rolniczo znajdowała się w gospodarstwach o powierzchni do 50 ha. Na te jednostki przypadało 76,2% areału.
Do tego dodać jeszcze trzeba użytkowane przez te gospodarstwa grunty publiczne. Około połowy tej kategorii stanowiły pastwiska użytkowane właśnie
przez chłopów. Należy zatem zwrócić uwagę, że podnoszony wielokrotnie
w literaturze tzw. głód ziemi był tak naprawdę „głodem pozarolniczych źródeł
utrzymania. Przekazanie mniejszej własność nawet 100% ziemi rolnej w Polsce niewiele zmieniało”8.
Jednym z istotniejszych czynników wpływających na takie ukształtowanie
struktury agrarnej była liczba ludności rolniczej. Według szacunkowych obliczeń w 1921 r. obejmowała 17,8 mln osób, co stanowiło 65% ogółu ludności.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego przybyło jej 3,3 mln i choć jej
przyrost był niższy niż w innych kategoriach, to jednak wysoki – 18,5%.
W 1938 r. nadal stanowiła znaczącą większość – blisko 61%. Jak się wydaje, to
właśnie ta zmienna winna najwięcej ważyć przy ocenie działań podejmowanych w celu modernizacji struktury agrarnej II Rzeczypospolitej. Sporo napisano już o zagadnieniu nadwyżki siły roboczej na wsi9. Chociaż trudno jest
wskazać konkretną jej liczbę, to niewątpliwie skala ukrytego bezrobocia na
wsi była ogromna.
Tabela 3. Ludność miejska, wiejska i rolnicza w II Rzeczypospolitej
Rok
1921
1931

rolnicza
17813,8
19580,8

1938

21116

Ludność w tys.
miejska
wiejska
6973,3
20414,7
8731,1
23184,7
9694,1

24937,7

ogółem
27388,0
31915,8
34631,8

Źródło: M. Mieszczankowski, Struktura…, s. 310.

Dość oczywistą cechą struktury agrarnej II Rzeczypospolitej było jej regionalne zróżnicowanie. Rzecz to dość naturalna, zważywszy na przeszłość
każdego z regionów. Przez dziesięciolecia włączone w systemy gospodarcze
8

Możliwości akcji parcelacyjnej [w:] Struktura społeczna…, s. 293–311.
J. Poniatowski, Przeludnienie wsi i rolnictwa, Warszawa 1935; tenże, Rozmiary przeludnienia w świetle krytyki, „Rolnictwo” 1937, nr 87; L. Landau, J. Pański, E. Strzelecki, Bezrobocie wśród chłopów, Warszawa 1939; M. Mieszczankowski, Rolnictwo…, s. 56–59.
9
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różnych państw, nabrały cech odpowiednich do panujących w nich reguł,
a ich funkcjonalność wynikała z potrzeb gospodarki konkretnego państwa.
Utworzenie państwa polskiego oznaczało dla gospodarstw rolnych konieczność dostosowania się do nowych warunków, co w obliczu trudności gospodarczych Polski było procesem bolesnym. Jak się wydaje, szczególnie dotkliwie nowe warunki odczuwały gospodarstwa z Wielkopolski i Pomorza, do tej
pory nastawione na produkcję na rynek niemiecki, zamożniejszy i o wyższym
poziomie cen. Straty ponieśli też rolnicy galicyjscy, którzy przez lata wyspecjalizowali się w produkcji hodowlanej nakierowanej na rynki monarchii habsburskiej. Wydaje się, że pewne korzyści odnieśli rolnicy z dawnego Królestwa
Polskiego, którym zniknął konkurent rosyjski, poprawiły się nieco ceny, zwiększyła się produkcja, zwłaszcza zwierzęca.
Nie można też zapomnieć o pewnych regionalnych cechach struktury
agrarnej, które w dość istotny sposób utrudniały prowadzenie racjonalnej
gospodarki rolnej. Po pierwsze była to szachownica gruntów. Skala tego zjawiska była znaczna, choć nie dotyczyła w całego terytorium Polski. Trudno też
dokładnie oszacować skalę problemu, gdyż mimo wszystko jest to zjawisko
dość niewymierne. Niemniej jednak szachownica nie stanowiła problemu
w województwach zachodnich, szczególnej istotności nabierała zaś w Galicji.
Regionalnym problemem były też serwituty i tzw. grunty wspólne.

Główne procesy zachodzące w strukturze agrarnej
II Rzeczypospolitej
Struktura agrarna na ziemiach polskich poddawana była wyraźnej i nieustającej krytyce. Argumentów było dużo, były różnorodne, jednak najsilniej
wybrzmiewały te polityczne. Demokratyzacja systemu politycznego, powszechne prawo wyborcze i zamieszkiwanie na wsi większości obywateli państwa sprawiały, że polityczne postulaty dotyczące konieczności przebudowy
ustroju rolnego ogniskowały się wokół zagadnień własnościowych. Niezwykle
wpływowy okazał się postulat, że ziemia powinna należeć do tego, kto bezpośrednio na niej pracuje. To on stał się teoretycznym uzasadnieniem koncepcji
ograniczania ilości ziemi w ręku jednego właściciela.
Reforma rolna w niedługim czasie została przez większość środowisk politycznych zawężona do parcelacji. Oczywiście pojawiały się też propozycje
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innych działań, jednakże nie wywierały one większego wpływu na sferę polityczną. W tej przestrzeni reforma rolna ograniczona została do procesu przesunięcia ziemi do mniejszej własności, a więc właśnie parcelacji10.
Koncepcje przebudowy struktury agrarnej forsowane przez różnorodne
środowiska polityczne są powszechnie znane. Były wielokrotnie omawiane
w literaturze, najczęściej jako niedostateczne i zbyt umiarkowane, w tym
tonie szczególnie w literaturze powojennej11. Wpływ takich właśnie ocen jest
ciągle widoczny. Burzliwe debaty nad reformą rolną doprowadziły do przyjęcia w lipcu 1919 r. uchwały w tej sprawie przez Sejm Ustawodawczy. Miała
ona doniosłe znaczenie, bo wyznaczyła ramy działań w tym zakresie. Sugestywnie wyrażał swój entuzjazm z tego powodu Maciej Rataj: „ileż nadziei
przywiązywaliśmy wówczas do uchwalonych zasad i jak łatwe wydawało się
nam wówczas ich wykonanie”12. Krok zasadniczy stanowiła uchwalona w rok
później ustawa o reformie rolnej. Tym razem już nie pod groźbą „kos i wideł”,
ale bolszewickiej szabli przyjęto kluczową ustawę dla struktury agrarnej
II Rzeczypospolitej. Mimo że wykonywano ją niezbyt skwapliwie, a wielu
twierdziło, że nie wykonano jej w ogóle, to właśnie ta ustawa utrwaliła postrzeganie reformy rolnej – reformy rozumianej właśnie jako proces parcelacyjny, proces przeniesienia własności ziemi z większych własności do gospodarstw mniejszych czy wręcz małych.
Większą własność, własność zasadną, której nie zamierzano naruszać,
ustalono na poniżej 180 ha na wschodzie, i 400 ha na zachodzie13. Pojawia się
pytanie, dlaczego gospodarstwo 300 ha niedaleko Poznania było jednostką,
którą można było pozostawić, a takiej samej pod Łodzią już nie. Odpowiedź na
nie pozostaje z gospodarczego punktu widzenia nieodgadniona. Argumentacja
ma charakter wyłącznie polityczny. Tylko na tym poziomie jest zrozumiała.
Innym wątpliwym gospodarczo aspektem był potencjalny beneficjent reformy. Na pierwszym miejscu grupy zasłużone (żołnierze, inwalidzi wojenni
10

K. Chylak, Polityka agrarna rządu Władysława Grabskiego w latach 1924–1925,
„Acta Universitatis Lodziensis” Folia Historica 78, 2005, s. 48–49.
11
Zob. m.in.: M. Mieszczankowski, Struktura…; tenże, Rolnictwo…; C. Madajczyk,
Burżuazyjno-obszarnicza reforma rolna w Polsce 1918–1939, Warszawa 1956; J. Ciepielewski, Polityka agrarna rządu polskiego w latach 1929–1935, Warszawa 1968.
12
M. Rataj, Pamiętniki 1920–1927, Warszawa 1965, s. 52.
13
DzURP 1920, nr 70, poz. 462.
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itp.), potem bezrolni i małorolni. Dopiero na trzecim miejscu rolnicy posiadający gospodarstwa. Zamierzano budować nowe gospodarstwa, ewentualnie
powiększać istniejące jednostki nazywane „karłowatymi”. Zapowiedziano
wsparcie finansowe dla uczestników w postaci kredytu państwowego. Tylko
20% zapasu ziemi planowano przeznaczyć na uzupełnienie popytu dla gospodarstw nieco większych, maksymalnie do 23 ha na terenach zachodnich
i do 45 ha na wschodnich14. Ponownie pojawiał się mało zrozumiały z gospodarczego punktu widzenia dualizm. Pewną korektę w tym zakresie wprowadził rząd kierowany przez Leopolda Skulskiego. Uznano wówczas, że 30%
zapasu ziemi miało trafić w ręce rolników posiadających gospodarstwa średniej wielkości, a kolejne 10% do większych jednostek15.
Latem 1922 r. rozpoczęto dość intensywne prace nad nowelizacją ustawy.
Powstał projekt tym razem już ustawy o parcelacji i osadnictwie. Wniesiono
go do sejmu w maju 1923 r.16 Niesprzyjające okoliczności polityczne sprawiły,
że został wycofany, by po kilku miesiącach w nowej wersji redakcyjnej trafić
do rąk poselskich17. Ciekawostką gospodarczą projektów ustaw o parcelacji
i osadnictwie może być uzależnienie podlegania gospodarstwa przymusowemu ustawowemu wykupowi w zależności od „zasług państwowych, szczególnie zaś wojennych” – przypadek projektu wniesionego przez rząd Wincentego Witosa w 1923 r. Ostatecznie i ten wniosek ustawodawczy nie stał się
obowiązującym prawem.
Należy zauważyć pewną ewolucję w projektowanych przepisach, przede
wszystkim odnośnie do maksymalnej wielkości gospodarstwa (do 25 i 45 ha),
jak i potencjalnego nabywcy. Wzmocniono bowiem ekonomiczne kryterium
w selekcji nabywcy. Wymóg wykupu ziemi oznaczał bowiem promowanie
tych gospodarstw, które zdolne były do wygospodarowania nadwyżek finansowych, a więc potencjalnie do rozwoju.
Ostateczny akord w dość długim procesie kształtowania się norm ustawodawczych procesu parcelacji i osadnictwa padł w końcu 1925 r.18 Przyglą14

Tamże.
K. Badziak, Ruch ludowy a zagadnienie społeczno-gospodarcze u progu II Rzeczypospolitej [w:] Chłopi a państwo, red. J. Janczak, Łódź 1996, s. 68.
16
Druki Sejmu RP, 1923, nr 505.
17
Tamże, nr 719.
18
DzURP 1926, nr 1, poz. 1.
15
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dając się zagadnieniu pod kątem ewolucji struktury agrarnej, należy zauważyć
istotną zmianę. Wedle zapisów ustawy z 1920 r. ustrój rolny miał być osadzony na „silnych i zdolnych do intensywnej wytwórczości gospodarstwach włościańskich opartych na zasadzie prywatnej własności”. Obszarowo definiowano je na 15 bądź 23 ha. W wersji z 1925 r. miały to już być „silne, zdrowe
i zdolne do wydatnej produkcji gospodarstwa różnego typu, wielkości, stanowiące prywatną własność ich posiadaczy”. Gospodarstwa chłopskie definiowano na 20 bądź 35 ha. Należy zauważyć, że do łask wrócili ziemianie, gospodarstwa miały być bowiem różnego typu.
W wyniku omawianego procesu w okresie międzywojennym rozparcelowano ogółem 2,65 mln ha ziem. Utworzono 153,6 tys. gospodarstw i 3,9 tys.
kolonii specjalnych. Obejmowały one odpowiednio: 1,43 mln ha i 89,7 tys.
ha. Na jedno gospodarstwo przypadało przeciętnie 9,32 ha, na kolonię specjalną 23 ha. Oznacza to, że 57,3% ziemi zostało zużytkowane na budowę
nowych gospodarstw. Był to czynnik umacniający rolniczy charakter gospodarki II Rzeczypospolitej. Wzmocnienie istniejących już w strukturze agrarnej
gospodarstw dokonało się poprzez 503,0 tys. parcel o przeciętnej powierzchni nieco ponad 2 ha.
Należy również zauważyć, że wbrew początkowym założeniom parcelacja
w zasadzie odbywała się w sposób dobrowolny. Rzadko stosowano przepisy
o przymusowym wykupie. Podkreśla się, że warunki ekonomiczne II Rzeczypospolitej sprzyjały zwiększaniu skłonności do parcelacji przez większą własność. Przychody z produkcji rolnej nie gwarantowały jej bowiem utrzymania
stanu posiadania19. Znaczącą część podziału wykonali sami właściciele. Parcelacja prywatna objęła 1,86 mln ha, tj. 70,19% wszystkich rozparcelowanych
gruntów. W całym dwudziestoleciu międzywojennym dokonało się wyraźne
przesunięcie ziemi do jednostek mniejszej własności. Gospodarstwa powyżej
50 ha na rzecz mniejszych jednostek utraciły szóstą część ziemi rolnej.
Niezwykle istotne dla struktury agrarnej II Rzeczypospolitej były prace
związane z likwidacją zaszłości, różnorodnych archaizmów agrarnych, które
utrudniały prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej. Najpoważniejszym
problemem była tzw. szachownica gruntów. Zjawisko to miało charakter regionalny, jednakże dotyczyło znacznych połaci kraju, w tym w szczególności
województw południowych i centralnych, po części też wschodnich.
19

M. Mieszczankowski, Rolnictwo…, s. 75–76.
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Prace komasacyjne zrazu prowadzone były bez nowej podstawy prawnej.
Opierano się na ustawodawstwie zaborczym i pracy wydanej własnym nakładem przez Bolesława Giliczyńskiego20. W końcu maja 1920 r. prezes Głównego Urzędu Ziemskiego w drodze rozporządzenia unormował prace scaleniowe na terenie byłego Królestwa Kongresowego21. Właściwa ustawa pojawiła
się w 1923 r.22 Na jej podstawie komasacji podlegały działki, których szerokość była 15 razy mniejsza niż długość. Przy okazji tych prac likwidowano serwituty, grunty wspólne i planowano melioracje. Ustawa ta była wielokrotnie
nowelizowana. W 1928 r. dokonano istotnej zmiany, czyli pojawiła się konieczność przygotowania ekspertyz melioracyjnych i projektów technicznych
odpowiednich urządzeń. Przy okazji dokonywano wzmocnienia infrastruktury
wiejskiej – wiercenia studni i budowy urządzeń wodociągowych. Nawet jeśli
tych prac nie prowadzono, to wykonywano odpowiednie badania. W pierwszych latach trzeciej dekady XX w. poczyniono kroki celem wzmocnienia, uporządkowania pomocy finansowej dla uczestników prac agrarnych. Mowa tu
o utworzeniu Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej i ulgach podatkowych
dla scalonych gospodarstw23.
Prace komasacyjne prowadzone w II Rzeczypospolitej do końca 1938 r.
objęły 5,42 mln ha ziemi, co stanowiło siódmą część wszystkich użytków rolnych w państwie. Scalono 859 tys. gospodarstw. Komasacja w gruncie rzeczy
prowadzona była na terenach byłego zaboru rosyjskiego. Porażką zakończyły
się próby rozwinięcia akcji w województwach południowych, a to właśnie tam
problem ten szczególnie mocno odciskał swe piętno na strukturze agrarnej.
Polityka komasacji i scalania gruntów była prowadzona aktywnie z dość
widocznymi skutkami. Uważana była też przez władze za podstawowy element reformy rolnej24. Szczyt osiągnięto w 1931 r., później tempo nieco spadło, ale i tak było wysokie. Likwidacji szachownicy towarzyszyło ujednolicanie
i powiększanie działów ziemnych. Przy okazji przebiegał drugi proces,
20

B. Giliczyński, Technika komasacji, Warszawa 1918; Z. Ludkiewicz, Podręcznik
polityki agrarnej, t. 1, Warszawa 1932, s. 135–136.
21
Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Ziemskiego 1920, nr 4, s. 91–105.
22
DzURP 1923, nr 92, poz. 718; tamże, 1926, nr 1, poz. 84.
23
Tamże, 1932, nr 26, poz. 236; tamże, 1933, nr 22, poz. 167.
24
W. Staniewicz, O program agrarny w Polsce i jego wykonanie, Warszawa 1928;
K. Kasiński, Działalność Ministerstwa Reform Rolnych i Urzędów Ziemskich w okresie od
roku 1918 do 1 I 1928, Warszawa 1928.
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tj. przenoszenie części gospodarstw na nowe miejsca. Jak wynika z badań,
w większym stopniu decydowali się na to więksi rolnicy. Wynikało to z konieczności poniesienia znacznych kosztów na wzniesienie nowych zabudowań mieszkalnych czy też gospodarczych25. Komasacja stawała się też czynnikiem wspierającym zjawisko przeobrażenia struktury agrarnej w kierunku
wzmocnienia średnich i dużych gospodarstw, a zmniejszenia użytkowania
ziemi przez małe gospodarstwa.
Ważnym, acz regionalnym problemem były pozostałości serwitutów.
Zjawisko to było szczególnie uciążliwe na terenach Królestwa Polskiego i na
ziemiach wschodnich. W maju 1920 r. opublikowano ustawę, na której podstawie rozpoczęto systematyczną likwidację serwitutów w byłym Królestwie
Polskim. Wkrótce rozpoczęto kasatę serwitutów na ziemiach wschodnich
(styczeń 1922 r.), a od marca 1923 r. na terenie województwa wileńskiego26.
Likwidacja serwitutów była prowadzona aktywnie, choć nie przez cały
okres dwudziestolecia międzywojennego. W pierwszych latach wyniki były
bardzo skromne. Podstawowym problemem było uchwalenie ustawy o reformie rolnej (1920 r.). Prace zamrożono w obawie przed pozbywaniem się
ziemi przez większą własność rolną poza ustawową procedurą parcelacyjną.
Sytuacja poprawiła się po przyjęciu ustawy z 1925 r. Rokrocznie poddawano
regulacji coraz to większe powierzchnie. Szczyt prac nastąpił w 1928 r., kiedy
to zniesiono służebności na nieco ponad 100 tys. ha. W kolejnych latach powierzchnia, na której znoszono służebności, systematycznie się zmniejszała,
co jednak nie wynikało z osłabienia tempa prac, a raczej ich sukcesu. Problem
ten w zasadzie został rozwiązany. Łącznie zniesiono służebności na blisko
600 tys. ha i w 280,5 tys. gospodarstw.
Specyficzną akcją o podłożu przede wszystkim politycznym było osadnictwo żołnierzy na terenach wschodnich realizowane na podstawie ustaw
z 1920 r.27 Pokłosiem wykonania projektu były przeobrażenia struktury agrarnej. Dotyczyło to terenów województw północnowschodnich: wileńskiego,
25

M. Mieszczankowski, Rolnictwo…, s. 82.
Na terenie Litwy Środkowej od 29 października 1921 r. obowiązywał dekret Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej (K. Kasiński, dz. cyt., s. 50); DzURP 1920,
nr 42, poz. 249; Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Ziemskiego 1922, nr 2, s. 66–69,
tamże, s. 50.
27
DzURP 1920, nr 4, poz. 17; tamże, nr 18.
26
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nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i białostockiego. Formowano
wówczas gospodarstwa nie mniejsze niż 10 ha w przypadku najlepszych ziem
i około 40 ha przy kombinacji najgorszych. Praktyka była jednak bardzo różna
i zależała od lokalnej uwarunkowań28.
Tabela 4. Główne procedury przekształceń struktury agrarnej
Parcelacja

Lata

1
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
Razem
centralne
wschod
nie
28

Scalanie

Znoszenie służebności

Melioracje

powierzchgospodarponia otrzypoutworzone powierzchnia
gospodarstwa
wierzchnia
mana za wierzch
kolonie
rozparcelowastwa
scalone
scalona
zniesione
nia w
i parcele
na w tys. ha
w tys.
w tys. ha w tys. ha
służebności tys. ha
w tys. ha
2
3
4
5
6
7
8
2,1
11,8
2,5
19,2
0,1
0,3
11,5
54,3
1,5
11,1
0,2
0,3
29,7
180,4
2,3
18,5
1,4
4,8
41,2
254,2
3,5
32,2
1,6
5,2
43,5
201,7
5,2
39,2
2,1
5,5
30
118,3
7,6
61,6
3,8
9,9
28,6
128,3
8,6
75,5
7,3
16,8
59,4
209,8
16,7
131,7
17,1
50,8
67
245,1
29,6
237
27
85,8
0,5
72,8
227,6
42,3
317,9
39,4
100,6
17
55,9
164,5
56,5
416,5
34
94,4
29,4
49,4
130,8
72,1
517,7
33,6
76
29,5
36,4
105,3
76,8
565,5
32,7
45,8
43,4
30,8
74,1
58,6
389,9
25,4
38,4
91,4
28,7
83,5
61,8
392,3
12,1
16,9
66,1
18,7
56,5
59,9
352,7
9,1
10,6
59,3
24,5
79,8
83,3
473,4
10
10,5
58,9
28,5
96,5
86,2
471,6
9,4
11,6
55,9
37,7
113,1
93,7
470,2
6,6
4,7
97,3
37,7
119,2
90,3
429,6
7,6
6,4
734,1
2654,8
859
5423,3
280,5
595,3 548,7
219,6

827,9

385,3

2430,1

116,4

322,1

253,2

200

977,8

364,1

2489,8

156,5

266,8

269,3

M. Kacprzak, Ziemia dla żołnierzy. Problem pozyskania i rozdysponowania gruntów na cele osadnictwa wojskowego na Kresach Wschodnich 1920–11939, Łódź 2009,
s. 234–242.
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1
zachod
chodnie
południowe
1919–
1937

2

3

4

5

6

7

8

66,3

347,3

0,5

3,2

18,4

210,5

382,6

18,8

70,6

7,8

696,4

2535,6

768,7

4993,7

272,9

588,9

548,7

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 70–71.

Modernizacyjny kontekst
przebudowy struktury agrarnej
Ocena zmian, jakie zachodziły w strukturze agrarnej II Rzeczypospolitej
w kontekście modernizacyjnym, jest niezwykle trudna. Być może w wielu
aspektach nawet niemożliwa. Wynika to zarówno z nieostrości i różnorodności definiowania samego pojęcia modernizacji, jak i złożoności problemu
zmian agrarnych i kontekstu gospodarczego. Niewątpliwie istniałaby większa
łatwość w formowaniu ocen i wniosków w sytuacji rozkwitu gospodarczego
kraju, wielu możliwości wyboru dróg życiowych przez ówczesnych mieszkańców czy swobody działań władz i instytucji publicznych. Takich możliwości
jednak wówczas nie było. Wszyscy aktorzy ówczesnej sceny, jaką była II Rzeczypospolita, poruszali się w bardzo trudnych warunkach, często pod presją
konieczności wyboru mniejszego zła, spętani i ograniczeni możliwościami
finansowymi i politycznymi. Skutki konkretnych poczynań i przyjmowanych
rozwiązań nie zawsze były widoczne dla decydentów, a nawet i nie zawsze
zamierzone. Odbijała się na nich presja czasu, konieczność podjęcia decyzji
w danym momencie, niemożność dokonania głębszych analiz czy po prostu
uległość wobec wpływowej idei politycznej. Niemniej jednak efekty tych poczynań można dostrzec, a wypada poddać też choćby próbie oceny. Jej kryterium podstawowym jest tytułowa modernizacja, rozumiana – powtarzając –
jako proces zakorzeniania się nowoczesnych technologii, zastąpienia siły ludzi
i zwierząt przez energię nieożywioną i produkcję maszynową.
Jednoznacznie pozytywnie należy ocenić przeobrażenia struktury agrarnej, które były związane z procesem likwidacji szachownicy pól, gruntów
wspólnych czy też służebności gruntowych. Szczególnie znaczące było pierwsze z wymienionych zjawisk. Skutki gospodarcze tego typu działań okazały się
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na wskroś pozytywne. Dzięki temu następowało ujednolicanie i powiększanie
działów ziemi, co poszerzało szansę na racjonalizację i zwiększenie efektywności prowadzonej działalności. Przy okazji pojawiał się drugi proces, tj. przenoszenie części gospodarstw na nowe miejsca. Jak wynika z badań, w większym stopniu decydowali się na to więksi rolnicy. Wynikało to z konieczności
przeznaczenia znacznych kwot na wzniesienie nowych zabudowań mieszalnych czy też gospodarczych29. Zjawisko to można uznać za sprzyjające modernizacji gospodarczej, bo przysparzało nowszych, często nowocześniejszych
zabudowań i wymuszało organizację warsztatu w sposób odpowiedniejszy do
zamierzeń niż ten odziedziczony i ukształtowany przez zeszłe stosunki gospodarcze. Jakby przy okazji następował proces przeobrażenia struktury agrarnej
w kierunku wzmocnienia średnich i dużych gospodarstw oraz zmniejszenia
użytkowania ziemi przez małe gospodarstwa.
Likwidacja służebności umożliwiała racjonalizowanie upraw, zwiększanie efektywności użytkowania gruntów. Dokonywało się zogniskowanie
kompetencji zarządczych danej nieruchomości w ręku właściciela. Poniekąd
likwidacja służebności umożliwiała powiększenie własności poszczególnych
gospodarstw, które w zamian za rezygnację z posiadanych praw otrzymywały działy ziemi. Warto jeszcze zwrócić uwagę na pewną niejednoznaczność
procesu likwidacji wspólnot gruntowych. Wspólnotowe użytkowanie gruntów niewątpliwie osłabiało ich efektywność, z drugiej jednak strony podział
na mniejsze, własnościowe działy niósł zagrożenie zbytniego rozdrobnienia.
Było to jednak zależne od lokalnych warunków, a i możliwe konsekwencje
takiego podziału były bardzo różnorodne.
Z punktu widzenia modernizacji ważnym elementem prowadzonych prac
agrarnych były melioracje. Realizowano je w ramach komasacji, likwidacji
serwitutów, gruntów wspólnych czy też parcelacji. Były to kosztowne operacje. Niemniej jednak zbudowano ramy normatywne, toczono stałą walkę
o środki finansowe30. Według dostępnych danych zmeliorowano 0,55 mln ha
ziemi, głównie w centrum i na wschodzie31.

29

M. Mieszczankowski, Rolnictwo…, s. 82–83.
DzURP 1921, nr 91, poz. 671; tamże, 1924, nr 11, poz. 97, tamże, 1925, nr 88,
poz. 609; „Monitor Polski” 1930, poz. 63.
31
Mały Rocznik…, s. 70–71.
30
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Najbardziej polityczny proces – parcelacja – doczekał się wielu ocen,
choć jak się wydaje, zagadnienie nie jest wyeksploatowane badawczo. Ciąży
na nim wspomniana polityczność i traktowanie jako instrumentu polityki socjalnej czy też oręża społecznie konfrontacyjnych idei. Niemniej jednak był to
proces, który odcisnął piętno na strukturze agrarnej II Rzeczypospolitej, rozparcelowano wszak 2,65 mln ha ziemi. Prywatna forma parcelacji – tak krytykowana zwłaszcza w literaturze powojennej32 – wydaje się, że stwarzała możliwości modernizacyjne. Była jednym z istotniejszych źródeł powiększania
gospodarstw średnich i większych gospodarstw towarowych. Według skąpych
danych dotyczących gospodarstw chłopskich można sądzić, że wyższy stopień
umaszynowienia pojawiał się właśnie w gospodarstwach powyżej 10 ha,
a zwłaszcza powyżej 20 ha33. Oczywiście należy wziąć pod uwagę zróżnicowania regionalne. Przekształcenia struktury agrarnej w większe gospodarstwa
w kontekście mechanizacji produkcji wydawały się mieć sens, o ile wzmacniały gospodarstwa powyżej 20 ha, ewentualnie powyżej 10. Uzupełnianie ziemią gospodarstw 5-hektarowych nie miało w zasadzie walorów modernizacyjnych34. Oczywiście nie jest wykluczone, że pojedyncze gospodarstwa –
odpowiednio prowadzone – miały szanse rozwojowe, jednakże w masie swej
wspieranie tego typu gospodarstw nie zwiększało prawdopodobieństwa
wprowadzenie nowoczesnych technologii, utrwalało dominację pracy ręcznej, siły ludzi, ograniczając możliwości produkcji maszynowej.
Parcelacja prowadzona przez instytucje publiczne była czynnikiem wpływającym dość niekorzystnie na proces modernizacji gospodarstw, m.in. ze
względu na ograniczenia swobody gospodarczej i ukierunkowanie na małe
gospodarstwa. W tym kontekście słabe wyniki należy poczytywać za czynnik
pozytywny. Poza kilkoma pierwszymi latami, gdy parcelowano dobra znajdujące się w ręku państwa, intensywność tego procesu była związana z warunkami ekonomicznymi kraju. Działania mające na celu zatrzymanie procesu
mechanicznego podziału ziemi – co istotne, skutecznie prowadzone – należy
32

Zob. m.in.: M. Mieszczankowski, Rolnictwo…; tenże, Struktura agrarna….;
C. Madajczyk, dz. cyt.; J. Ciepielewski, dz. cyt.
33
K. Czerniewski, Maszyny i narzędzia rolnicze w gospodarstwach mniejszej własności, Warszawa 1938, s. 17, 28, 33, 36, 37, 40, 42.
34
K. Bentlewska, Wiejscy procederzyści, renciści oraz pracownicy umysłowi i fizyczni o stałych uposażeniach [w:] Struktura społeczna…, s. 291–292.
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uznać więc za pozytywne. Nie można też zapomnieć o polityce fiskalnej, która
odcisnęła swe piętno również na parcelacji35.
Jednym z pozytywnych efektów parcelacji było osłabianie zjawiska rozdrabniania gospodarstw. Na dłuższą metę nie mogło być to jednak skuteczne.
Nie wydaje się też, aby pozytywnym zjawiskiem było mnożenie gospodarstw
i zatrzymywanie większych grup ludności w rolnictwie. Procesy intensyfikacji,
mechanizacji oznaczały konieczność przesunięcia ludności rolniczej do innych
zawodów. Żadna reforma rolna definiowana jedynie wokół parcelacji nie mogła przynieść pozytywnych modernizacyjnych skutków bez względu na to,
z jak szczytnej idei by się narodziła. Koniecznością był rozwój miast, zwiększanie liczebne ludności miejskiej, miejskiego konsumenta, bardziej wymagającego, ale też dysponującego zasobniejszym portfelem.
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Modernization? Transformation of the agricultural structure
in the Second Polish Republic
Summary
Evaluation of changes which took place in the agricultural structure of the Second
Polish Republic in the context of modernization is extremely difficult, perhaps even
impossible in many aspects. It results from both, fuzziness and diversity in defining
modernization itself, as well as from complexity of the problem of agricultural changes
and the economic context. The basic criterion, the main measure of effectiveness is
the aforementioned modernization interpreted as a process of establishment of the
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modern technologies and replacement of people and animals by the alternatives
sources of energy (inanimate) and machine production.
Out of a few of the most important procedures of transformation of the agrarian
structure in the Second Polish Republic, one should be assessed unequivocally positively.
It is the process of liquidation of the chessboard, common grounds as well as grounds
servitudes. The most political process – parceling – is, in many aspects, controversial.
Nonetheless, it was a process which took its toll in the agrarian structure of the Second
Polish Republic. It was one of the most important sources of increase of both, the
medium and the larger (wholesale) farmsteads. It couldn't have been effective in the
long-lasting perspective, however. Moreover, it seems that multiplication of the
farmsteads and keeping more people in the agriculture was not a positive occurrence.
Intensification and mechanization resulted in necessity of transferring people from
agriculture to the other, alternative professions.
Key words: Second Polish Republic, Agriculture, Agricultural structure, Modernization

Przemiany społeczne

Katarzyna Sierakowska
Instytut Historii PAN

Nowe trendy w opiece i wychowaniu dzieci
w Polsce międzywojennej

Odzyskanie niepodległości w 1918 r. znacznie zmieniło sytuację ziem polskich i ich mieszkańców. Nowe państwo stanęło przed licznymi problemami
związanymi przede wszystkim z unifikacją gospodarczą i prawną. Te zmiany
musiały się odbić na rodzinie we wszystkich środowiskach społecznych. Podobnie znaczący wpływ na strukturę i sposób funkcjonowania rodzin wywarła
I wojna światowa. Znaczna liczba poległych i zaginionych spowodowała
wzrost odsetka rodzin niepełnych. Skutkowało to często zmianą głowy rodziny, którą zostawała matka. Pełna odpowiedzialność za przeżycie rodziny musiała skutkować wzmocnieniem je pozycji zarówno w stosunku do domowników, przede wszystkim dzieci, jak i w kontaktach ze światem zewnętrznym.
Wydaje się, że dotyczyło to wszystkich środowisk społecznych, choć oczywiście w różnym stopniu.

Rola szkoły i edukacji
Jedną z najbardziej znaczących ze względu na młode pokolenie zmian było wprowadzenie 7 lutego 1919 r. obowiązku szkolnego przynajmniej siedmioletniego. I o ile nie było to nowością na ziemiach dawnego zaboru pruskiego, o tyle w pozostałych, a zwłaszcza w dawnym zaborze rosyjskim,
stanowiło istotną zmianę. Relacje, którymi dysponujemy, wyraźnie jednak
wskazują, że choć znacznie zmienił się pod względem formalnym stosunek
państwa do edukacji, to w poszczególnych rodzinach aspiracje edukacyjne
były już rozbudzone. Nawet w środowisku robotniczym wielu rodziców i dzieci deklarowało chęć nauki, jak bowiem pisano: „człowiek wychowany w dobie
powojennej zrozumiał dobrze, że dla zastępu tych, którzy «mogą robić
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wszystko», bo naprawdę nic nie umieją – zabrakło już miejsca na świecie”1.
Często jednak w środowiskach biedniejszych realizacja planu edukacyjnego
była niemożliwa ze względu na trudną sytuację materialną. W okresie międzywojennym dzieci uczęszczały na ogół do szkoły powszechnej, ale – zwłaszcza w początkowych latach po odzyskaniu niepodległości – kontrola realizacji
obowiązku szkolnego nie była w pełni skuteczna. Dane statystyczne pokazują
jednak, że pod koniec lat 20. ponad 90% dzieci w wieku szkolnym realizowało
obowiązek szkolny2, co wskazuje oczywiście na dość szybkie nadrabianie zaległości z okresu zaborów oraz na zmianę mentalności zarówno rodziców, jak
i dzieci. Wciąż jednak w wielu rodzinach dzieci kończyły edukację wraz
z ukończeniem szkoły powszechnej. Nierzadko w rodzinach chłopskich i robotniczych wiązało się to z trudną sytuacją materialną. Interesujące jest to, że
dla wielu dzieci z tych rodzin konieczność przerwania nauki była wielkim rozczarowaniem, a nawet prowadziła do konfliktu między rodzicami i chcącymi
uczyć się dziećmi. Wskazuje to wyraźnie, że szkoła stanowiła miejsce, gdzie
rozbudzano aspiracje dzieci, dość często wbrew oczekiwaniom ich rodziców.
Na istotną zmianę, jaką wywierała edukacja na dzieci chłopskie, wskazuje
w swojej książce Włodzimierz Mędrzecki, pisząc, że dzieci chętnie uczęszczały
do szkoły na co dowody znajdujemy w pamiętnikach chłopskich3. Kontynuacji
nauki dzieciom z tzw. warstw ludowych nie ułatwiała też struktura szkolnictwa oraz rozmieszczenie sieci gimnazjów. Kontynuowanie nauki wiązało się
z niemałymi wydatkami ponoszonymi przez kilka lat na zainstalowanie
i utrzymanie dziecka w mieście, gdzie funkcjonowało gimnazjum. Wiele rodzin musiało wybierać, które dziecko kształcić, i w takiej sytuacji na ogół
pierwszeństwo dawano zgodnie z tradycją synom. Dane statystyczne wskazują, że pomimo deklarowanego dążenia państwa do wyrównywania szans
kształceniowych dzieci, w praktyce trudno było je realizować. Ze statystyk
wynika, że naukę kontynuowało tylko 14% uczniów, z tego w 80% były to
1

Szkoły zawodowe dla dziewcząt, „Przegląd Kobiecy” 1930, nr 7, s. 10 [za:] K. Łozowska-Marcinkowska, Sprawy niewieście. Problematyka czasopism kobiecych Drugiej
Rzeczypospolitej, Poznań 2010, s. 151.
2
K. Trzebiatowski, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918–1932, Wrocław 1970, s. 266.
3
W. Mędrzecki, Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864–1939. Procesy socjalizacji, Warszawa 2002, s. 157–158.
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dzieci rodziców uprawiających wolne zawody, a tylko między 2,3–4,1% dzieci
chłopów i robotników rolnych, zaś 4,2% robotników. Pamiętniki potwierdzają
tę prawidłowość, wskazują też, że w rodzinach inteligenckich, a coraz częściej
również ziemiańskich, nawet wykształcenie córek przestało już być przedmiotem dyskusji – jeśli dziewczynka chciała się uczyć, w zasadzie nie stawiano jej
przeszkód. Kontynuowanie nauki ułatwiał też system zniżek dla pracowników
urzędów państwowych. W niektórych rodzinach, nawet bardzo zamożnych,
wciąż jednak pokutowało przekonanie, że dziewczyna powinna wyjść za
mąż, więc wykształcenie nie jest jej potrzebne. Irena Protassewicz pochodząca z bogatej rodziny kresowej w swoich wspomnieniach pisała, że o ile
ukończenie przez nią i jej siostry gimnazjum było oczywiste, o tyle podjęcie
wyższych studiów jej odradzano4. Ojciec będący dla niej autorytetem twierdził, że ukończenie studiów nie zapewni jej niezależności – będzie nie tylko
słabo zarabiała, ale jeszcze będzie musiała znosić zależność od szefa. Krystyna Libiszowska po ukończeniu szkoły Cecylii Plater-Zyberkówny podjęła
co prawda studia na SGH, ale rodzice nie mieli jej za złe, że z nich zrezygnowała, kiedy postanowiła wyjść za mąż. We wspomnieniach Libiszowska
zresztą pisze, że nie należała do miłośniczek nauki – interesowało ją raczej
życie towarzyskie5. Podobnych problemów nie mieli chłopcy – ich wykształcenie postrzegano jako konieczność we wszystkich środowiskach i wciąż,
zwłaszcza tam gdzie brakowało funduszy, to oni mieli pierwszeństwo w dostępie do edukacji. Coraz częściej uważano, że córki również powinny być
przygotowane do samodzielnego życia i niezależności finansowej. Na przykład ojciec Ireny Koprowskiej zachęcał córkę do podjęcia studiów medycznych, uznając, że wykonywanie zawodu lekarza umożliwi jej zarobienie na
własne utrzymanie6.
Wiele do życzenia pozostawiał rozwój szkolnictwa zawodowego, chociaż
jego rolę i potrzebę rozbudowy szkół zawodowych dostrzeżono już w Sejmie
4

I. Protassewicz, A Polish Woman`s Experience in World War II. Conflict, Deportation and Exile, ed. by H. Zawadzki, M. Knott, tłum. H. Zawadzki, Great Britain
2019, s. 70.
5
K. Libiszowska-Dobrska, Moje młode lata 1913–1939, Warszawa 1997,
s. 126.
6
I. Koprowska, O moim życiu i medycynie. Wspomnienia, Poznań 1998, s. 51.
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Ustawodawczym, uznając, że fachowa siła robocza jest potrzebna do rozwoju
i modernizacji państwa7. Dość szybko też powstawały nowe szkoły zawodowe
zarówno niższe, jak i wyższe (typu politechnicznego). W czasopiśmie dla kobiet postępowych „Kobieta Współczesna” prezentowano informacje o różnych szkołach zawodowych, zachęcając rodziców i dziewczęta do nauki konkretnego fachu8. Publicystki, zdając relację z popularności konkretnych
profesji wśród maturzystek, z zadowoleniem dostrzegały zwrot inteligencji
„ku zawodom praktycznym”. Widziały też, że do niektórych z nich, np. do
zawodu pielęgniarek w żłobkach fabrycznych, zgłaszają się również dziewczęta ze środowiska robotniczego. Zachęcanie młodzieży obu płci do podejmowania nauki konkretnych zawodów ściśle wpisywało się w politykę państwa,
któremu zależało na wykształceniu kultu pracy9. W okresie kryzysu zwracano
też uwagę na małą elastyczność kandydatów do szkół zawodowych, którzy
wciąż woleli kształcić się (pewnie najczęściej za radą rodziców) w zawodach
tradycyjnych, na które nie było już zapotrzebowania na rynku pracy – np.
krawiectwo dla dziewcząt10.
Szkolnictwo państwowe i samorządowe stanowiło też w wielonarodowej
Rzeczypospolitej czynnik polonizacyjny. Wyłącznie w powszechnych szkołach
państwowych należało zapewnić w konkretnych sytuacjach nauczanie języka
innego niż polski, co jednak nie przeszkadzało temu, że język polski mógł pozostać językiem obowiązkowym. Obywatele polscy zaliczani do mniejszości
mogli zakładać własne, prywatne szkoły zarówno powszechne, średnie, jak
i wyższe, ale musieli utrzymywać je własnym kosztem11. Badania Olgi Linkiewicz nad Galicją wschodnią wskazują, że wśród niepolskich obywateli państwa przekonanie do konieczności kształcenia dzieci, zwłaszcza w pierwszym
7

J. Szablicka-Żak, Szkolnictwo i oświata w pracach Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej, Warszawa 1997, s. 83 i n.
8
„Kobieta Współczesna” 1927, nr 1, s. 17 i n., natomiast cały nr 24 z tego roku
poświęcono zawodom rzemieślniczym dla kobiet.
9
J. Miąso, Szkoły zawodowe w Polsce w latach 1918–1939. Ich rozwój, organizacja
i funkcje społeczne, Wrocław–Warszawa–Kraków 1988, s. 38.
10
I. Jabłowska, Rozmowa z p. Marią Zborowską naczelniczką wydziału szkół
handlowo-gospodarczych w Min. Wyznań i Oświaty, „Kobieta Współczesna” 1931,
nr 37, s. 1.
11
J. Szablicka-Żak, dz. cyt., s. 135.
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dziesięcioleciu istnienia państwa, było mniejsze, co można zrzucać nie tylko
na brak przekonania rodziców do pożytków, jakie niesie wykształcenie, ale
również na karb działań polonizacyjnych podejmowanych przez władze na
tzw. Kresach12. I choć jak wskazuje autorka, w drugim dziesięcioleciu sytuacja
była lepsza, to i tak „przez całe dwudziestolecie władze oświatowe próbowały
uporać się z dużą liczbą nieobecności oraz nieregularnością frekwencji”13.
Szkoła, przejmując częściowo opiekę nad dziećmi, aspirowała do bycia
miejscem kształtowania nowych nawyków. Jednym z nich miało być zaszczepianie wzorców higienicznych, między innymi dbania o czystość swoją i otoczenia. W szkołach coraz częściej przeprowadzano kontrole higieniczne.
Sprawdzano, czy dzieci są umyte i czysto ubrane. Niestety, jak wskazują relacje lekarzy i higienistów, stan czystości pozostawiał wiele do życzenia. Ale
wydaje się, że dzieci, choć może nie doceniały wagi zaleceń higienicznych, to
wykazywały się pewnym praktycyzmem, który miał szansę przekształcić się
kiedyś w nawyk. „ Proszę pani doktór, jak w zeszłym roku pani doktór stale
przychodziła do nas co wtorek, to ja wiedziałem, kiedy mam być czysty”14.
Inna dziewczynka twierdziła, że zmieniała koszulę zawsze w niedzielę i we
czwartek, jak przychodziła na kontrolę do szkoły lekarka. Za niski poziom higieny najczęściej obwiniano matki. Niezależnie od tego, jak zapatrujemy się
na takie myślenie, warto zaznaczyć, że próbowano wzorce czystości zaszczepiać też matkom. Czasopismo „Dziecko i Matka” poświęcone opiece nad
dziećmi do lat siedmiu wiele miejsca na swoich łamach poświęcało kwestiom
higieny. Ukazywały się również książki o tej tematyce15. Można jednak przypuszczać, że dość sporadycznie docierały one do warstw ludowych w mieście
i na wsi. Nieco większe oddziaływanie mogły mieć stacje „Kropli Mleka” lub
stacje opieki nad dzieckiem. Badania przeprowadzone w osiedlu WSM na
12

O. Linkiewicz, Lokalność i nacjonalizm. Społeczności Galicji wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 2018, s. 133: „W pierwszym dziesięcioleciu,
gdy część wsi dopiero zaczynała przyzwyczajać się do obowiązkowej szkoły, nie dostrzegano korzyści wynikających ze zdobycia przez dzieci podstawowej wiedzy. Dość
powszechnie i bardzo stanowczo sprzeciwiano się pozbawieniu gospodarstw siły
roboczej”.
13
Tamże, s. 129.
14
A. Wolska, Z pamiętnika lekarza szkolnego, „Bluszcz” 1927, nr 4, s. 4.
15
Np. M. Czeska-Mączyńska, Pamiętnik młodej matki, Warszawa 1929; M. Benisławska, Z mojej praktyki wychowawczej, Warszawa b.r.w.
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Rakowcu w Warszawie pokazywały, że korzystanie z łaźni nie było wśród
zamieszkujących osiedle robotników zbyt częste. Nieco lepiej sytuacja
wyglądała wtedy, gdy pracodawca opłacał korzystanie z kąpielisk. We
wspomnieniach lekarzy, których zresztą w II Rzeczypospolitej było zdecydowanie zbyt mało, znajdujemy skargi na upór rodziców we wdrażaniu
zaleceń higienicznych. Czytamy np. „Nie można było przekonać tych ludzi
[…], że nie wolno dawać niemowlęciu brudnego, nieprzegotowanego mleka, trzymanego w brudnym naczyniu. Mało tego – podkreśla dalej lekarz –
wbrew moim zakazom zabobonna znachorka mleko to wlewała dziecku do
ust przez brudny, przedziurawiony rożek kozi, który miał zastępować higieniczny smoczek” 16. Zresztą te duże różnice środowiskowe utrzymywały
się jeszcze i po II wojnie światowej17.

Opieka nad dziećmi osieroconymi
Nie bez znaczenia dla myślenia o nowych trendach w opiece nad
dziećmi było to, że skutkiem wydarzeń I wojny światowej znaczna ich liczba
została sierotami czy półsierotami. Na przykład na obszarze województwa
kieleckiego w 1921 r. mieszkało 106 tysięcy dzieci osieroconych przez ojca
i 28,8 tys. osieroconych przez matkę18. Wraz ze złą, a czasem wręcz tragiczną sytuacją żywieniową, która powodowała wzrost i tak wysokiej śmiertelności wśród najmłodszych, skala sieroctwa prowadziła do konstatacji, że
wraz z zagrożeniem bytu dzieci zagrożona może być przyszłość odradzającego się państwa. Myślenie takie było wzmacniane przez trendy płynące
z Zachodu i rozwój na terenach odradzającej się II Rzeczypospolitej pomocy
ze Stanów Zjednoczonych. Ten konglomerat rzeczywistych problemów i idei
dawniejszych i nowych prowadził do zwiększania skali różnorodnych form
pomocy i opieki nad dziećmi. Poza powstającymi z inspiracji i pod egidą
komitetów hooverowskich kuchni dostarczających dzieciom w miarę odżyw16

Z. Kłosowski, Opłakany stan położnictwa na wsi kresowej, „Zdrowie” 1933,
nr 1–2, s. 69.
17
E. Szpak, „Chory człowiek jest wtedy jak go coś boli”. Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej po 1945 r., Warszawa 2018, np. s. 139, 153.
18
R. Renz, Kobieta w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny. Dom – praca –
aktywność społeczna, Kielce 2008, s. 29.
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czych posiłków19 rozrastała się też działalność miejscowych organizacji pomocy. Joanna Sosnowska w swojej pracy poświęconej opiece nad dziećmi
w Łodzi w latach I wojny światowej wymieniała kilkanaście instytucji organizujących opiekę dla najmłodszych mieszkańców miasta, w tym kościoły i związki
wyznaniowe20. Zwracała też uwagę na pozytywny wpływ okupacji, kiedy to
„zaistniały warunki do rozwoju szkolnictwa, przykładano większą wagę do
higieny i zdrowia młodego pokolenia”21. Małgorzata Przeniosło, opisując działania Rady Głównej Opiekuńczej, wskazywała, że jeszcze w 1920 r. prowadzone pod egidą Rady instytucje pomocowe dla dzieci, takie jak np. ochrony
przychodnie, ochrony z internatami, żłobki, bursy, jadłodajnie, stacje „Kropli
Mleka”, dysponowały 224 tysiącami miejsc22. Wiele dzieci obejmowanych
opieką było sierotami lub półsierotami.
Z racji skali problemu w II Rzeczypospolitej rozwijał się namysł nad sierotami i organizacją opieki nad nimi. Upowszechniano przekonanie, że dziecku
potrzebna jest fachowa opieka. Stąd sierocińce mogły się stać nie tylko miejscami schronienia pozbawionych rodziny dzieci, ale również ośrodkami eksperymentu pedagogicznego. Szczególną rolę odegrała tu niewątpliwie działalność Janusza Korczaka, który głoszone przez siebie zasady wychowania
wprowadzał w domu dla sierot. Korczak domagał się szacunku dla dziecka,
traktowania go poważnie i odpowiedzialnie. Pisał: „Wychowanie dziecka to
nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy,
kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli”23. Pedagodzy, higieniści podkreślali też,
że zadaniem ośrodków opieki jest nie tylko wzorowa opieka nad dziećmi, ale
również w wielu przypadkach próba pomocy matkom dzieci nieślubnych,
które zmuszone były oddawać je do domów opieki. „Około 2000 dzieci rodzi
się rocznie w Warszawie z nieślubnych związków. Matki w przeważającej ilości
19

Ponieważ wspominałam już o tym w swoim artykule, obecnie odsyłam tylko do
książki poświęconej temu zagadnieniu: S. Kuźma-Markowska, Dziecko, rodzina i płeć
w amerykańskich inicjatywach humanitarnych i filantropijnych w II Rzeczypospolitej,
Warszawa 2018, s. 100 i n.
20
J. Sosnowska, Opieka nad dziećmi w Łodzi w latach I wojny światowej, Łódź
2017, tab. 7, s. 95–97.
21
Tamże, s. 443.
22
M. Przeniosło, Pomoc dzieciom w działalności Rady Głównej Opiekuńczej w latach 1915–1921, Kielce 2017, s. 377.
23
S. Wołoszyn, Korczak, Warszawa 1978, s. 186.
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wypadków to służące nieuświadomione, wiejskie dziewczęta, które przybyły
do stolicy w poszukiwaniu chleba”, gdy nawet po porzuceniu dziecka chcą je
odwiedzić lub odebrać, należy im pomóc, ponieważ „mniej staranna opieka
domowa okazuje się w skutkach lepsza, niż najtroskliwszy dogląd w Zakładzie”24. Zgodnie z tym przekonaniem dążono do stworzenia nie tylko zasad
opieki nad dziećmi osieroconymi, ale też prawnych ram adopcji. W okresie
międzywojennym prowadzono w związku z tym prace nad stworzeniem odpowiednich przepisów. Ważnym elementem tego systemu była też zmiana
prawodawstwa w kwestii dochodzenia ojcostwa, co miało poprawić zwłaszcza
sytuację dzieci nieślubnych. Zastanawiano się też nad zmianą prawa opiekuńczego. I choć projekty były znane już w 1934 r., to niestety do wybuchu
II wojny światowej nie udało się uchwalić ostatecznej wersji. Dyskusje nad
prawem opiekuńczym pokazują również, że opinia publiczna była w tej kwestii bardzo podzielona. Główna oś sporu, jak wynika z analizy Izabeli Leciak,
przebiegała wokół kwestii zrównania praw dzieci ślubnych i nieślubnych.
„Sprzeciw wzbudziła koncepcja równouprawnienia dzieci nieślubnych z pochodzącymi z małżeństwa, która zdaniem krytyków, również miała stanowić
zagrożenie bytu prawnego małżeństwa oraz rodziny powołanej do wychowania przyszłych pokoleń, a w konsekwencji – społeczeństwa i państwa”25.

Rodzicielstwo
Prawo opiekuńcze dotyczyło też kwestii związanych z opieką nad dziećmi
w rodzinach pełnych. Zakładano, że dziecko pozostawało pod władzą rodzicielską do pełnoletniości lub usamodzielnienia się. Rodzice mieli je wspólnie
wychowywać i utrzymywać, dopóki się nie usamodzielni. Mogli też karcić
małoletnie dzieci „z zastrzeżeniem jednak, aby nie szkodziło to ich zdrowiu
fizycznemu ani moralnemu i było uzasadnione celem wychowania. Potomstwo winne było rodzicom posłuszeństwo i wsparcie, a na ich żądanie było
zobowiązane do świadczenia odpowiednich usług w gospodarstwie domowym”26. Tyle prawo.
24

S. Osińska, „Nie rozłączaj matki z dzieckiem!”, „Bluszcz” 1935, nr 17, s. 517.
I. Leciak, Polemika wokół kodyfikacji prawa rodzinnego i opiekuńczego
w II Rzeczpospolitej, „Studia Iuridica Toruniensia”, t. XIII (dostęp: 25.11.2019).
26
Tamże.
25

Nowe trendy w opiece i wychowaniu dzieci w II RP

239

Równie ważne były zalecenia pedagogów oparte na najnowszych ustaleniach nauki oraz próbujące godzić postulaty wychowawcze z realiami życia
w niepodległej Polsce. Podkreślano, że dziecko jest jednostką autonomiczną,
która „inaczej myśli, inne przeżywa reakcje wzruszeniowe, inne ma zainteresowania, niż człowiek dorosły”27. Zbyt stanowcze próby ingerowania w jego
rozwój mogą skończyć się tylko porażką. Należy raczej cierpliwie czekać „aż
w sposób naturalny rozwijające się siły powiodą dziecko ku coraz bardziej
świadomej pracy nad sobą”28. Pedagodzy podkreślali też, opierając się na
ustaleniach nauki, w tym szczególnie na nauce o dziedziczności, indywidualność każdego dziecka. „Rośnie nowe pokolenie, nowa wznosi się fala – pisał
Janusz Korczak – Idą z wadami i zaletami; dajcie warunki, by wzrastali lepsi.
Nie wygramy procesu z trumną chorej dziedziczności, nie powiemy chabrom,
by były zbożem”29. Dostrzeżenie i poszanowanie indywidualności oraz jej
konsekwencji w relacjach również między rodzicami i dziećmi stało się istotnym przedmiotem namysłu w okresie międzywojennym. Rodziców zachęcano do zapewnienia dzieciom w domu miejsca do zabawy i nauki, do zainteresowania się tym, co lubią robić. Przestrzegano ich też, aby nie traktowali
swoich dzieci w sposób infantylny. Infantylizm zarzucano też często literaturze
dla dzieci. Oczywiście te zalecenia, choć dotyczyły teoretycznie całego społeczeństwa, w praktyce mogły być realizowane niemal wyłącznie w rodzinach
inteligenckich, ziemiańskich itd. W rodzinach robotniczych i chłopskich dzieci
szybko uczyły się „dorosłego” życia – od najmłodszych lat pracowały, pomagając w domu, a potem pracując zarobkowo. Z powodu trudnych warunków
życia na ogół miały bardzo nikłe szanse na realizację swoich zainteresowań.
Przeludnienie izb bardzo ograniczało zaś możliwości znalezienia sobie przez
nie w domu spokojnego kąta do nauki.
Wspomnienia z lat międzywojennych pisane przede wszystkim przez
przedstawicieli inteligencji i szeroko rozumianych sfer posiadających wiejskich
i miejskich wskazują, że wielu rodziców, nawet w tych środowiskach, mimo
napomnień wychowawców nie unikało np. stosowania kar cielesnych, a straszenie pasem było w zasadzie normą. Wspomnienia robotnicze i chłopskie
27

Z. Sikorska-Bogusławska, Wychowanie i szkoła, „Bluszcz” 1935, nr 7, s. 199.
Tamże.
29
J. Korczak, Prawo dziecka do szacunku [w:] S. Wołoszyn, Korczak, Warszawa
1978, s. 174.
28
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pokazują, że ojcowie często używali pasa, karząc w ten sposób za najmniejsze
przewinienia, choć znacznie częściej chłopców niż dziewczynki. „Życie rodzin
robotniczych przedstawiało się różnie w zależności od środowiska. Wśród
robotników-proletariuszy dość częste było zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, nadużywanie alkoholu, twardy, nawet brutalny stosunek do żon
i dzieci, zaniedbywanie ich wychowania. Zdarzało się, że kobiety-robotnice
także nie dbały o dom i dzieci, lecz na ogół kobieta-matka była ostoją rodziny
robotniczej, zabiegała o utrzymanie i wychowanie dzieci wbrew wszelkim
trudnościom”30. I rzeczywiście wspomnienia to potwierdzają31.
Niezalenie też od wskazań pedagogów bardzo dbano o nauczenie dzieci
stosownego zachowania. Na ogół wychowanie dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych, spadało na barki matki. Mimo tego, że coraz więcej kobiet podejmowało aktywność zawodową, która siłą rzeczy skutkowała zmniejszeniem
wymiaru czasu poświęcanego dla domu, wciąż to je czyniono odpowiedzialnymi za wychowanie dzieci. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się czasom,
postulowano przygotowywanie kobiet do małżeństwa i macierzyństwa, uznając, że właśnie ta rola da im „największe szczęście”32. Przygotowanie to wymagało zapoznania się z tak obszerną wiedzą, że w realiach II Rzeczypospolitej raczej trudno byłoby spodziewać się wielu potencjalnych matek i żon,
które byłyby w stanie (oczywiście z różnych przyczyn) ją posiąść. Postulowano: „A więc najpierw pielęgniarstwo, potem pedagogia, niezbędne wiadomości medyczne, poważne studia nad fizjologią i anatomią, biologią, embriologią, całym tym kompleksem nauk tak ściśle związanych z życiem”, do tego
jeszcze widomości dotyczące prowadzenia gospodarstwa domowego33. Trzeba przyznać, że i dzisiaj ten program wydaje się imponujący. Wszystkie te
wiadomości miały ułatwić kobiecie sprawne realizowanie przede wszystkim
roli nowoczesnej matki.
30

E. Pietraszek, Etos robotniczy na przełomie epoki (1890–1918) [w:] Wokół tradycji kultury robotniczej w Polsce, Warszawa 1986, s. 168.
31
Więcej na ten temat i tam przykłady patrz. K. Sierakowska, Rodzina robotnicza
w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX i pierwszej XX wieku. Ujęcie kulturowe [w:]
Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie
historycznej – ciągłość czy zmiana?, red. C. Kukla, Warszawa 2012, s. 336–337.
32
M. Domańska, Najtrudniejszy z fachów i najważniejsza ze sztuk wszelkich,
„Bluszcz” 1924, nr 11, s. 122.
33
Tamże.
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Co prawda w II Rzeczypospolitej wskaźnik śmiertelności niemowląt do
ukończenia pierwszego roku wciąż należał do najwyższych w Europie, ale i tu
zaznaczał się postęp34. Był on widoczny przede wszystkim w tzw. warstwach
oświeconych, które najszybciej reagowały na wskazania lekarzy i higienistów.
Mając możliwości finansowe, ich przedstawiciele korzystali też z wielu udogodnień. Coraz więcej kobiet decydowało się na pozostawanie pod opieką
lekarza w okresie ciąży, a potem na poród w warunkach szpitalnych, które jak
zapewniano, były bardziej higieniczne. Niemowlęta na ogół miały swoje własne łóżeczka, a nawet pokoje, oczywiście higienicznie urządzone: linoleum na
podłodze, ściany pomalowane farbą olejną, podobnie jak meble. Pokoje codziennie sprzątano i wietrzono, a do dzieci zbliżano się w maseczkach. Dzieci
były codziennie obmywane i wyprowadzane na spacer w specjalnie przystosowanych wózkach. Matki coraz częściej decydowały się na karmienie piersią,
a gdy nie mogły zapewnić dzieciom własnego pokarmu, miały szansę otrzymać zbilansowane mieszanki mleczne, które podawano w butelkach z gumowymi smoczkami – obowiązkowo wyparzanymi. Karmienie odbywało się
w ściśle określonych porach. Dzieci pozostawały pod stałą opieką pediatry35.
W dwudziestoleciu międzywojennym wprowadzono też (idąc za przykładem
niemieckiego okupanta) obowiązkowe szczepienia przeciwko ospie. Zalecano
zapewnienie dzieciom wystarczająco dużo ruchu. Bardzo popularna była
gimnastyka, nazywana także rytmiką, oraz sporty na świeżym powietrzu –
jazda na rowerze, narciarstwo, łyżwiarstwo czy jazda na sankach. Wszystkie te
zalecenia zwiększały szanse na przeżycie. Rola matki nie ograniczała się do
opieki nad dzieckiem przed rozpoczęciem edukacji, wręcz przeciwnie – to
ona została zobowiązana do kontaktów ze szkołą. Co prawda nigdzie tego
jednoznacznie nie postulowano, ale zarówno w środowiskach robotniczych,
jak i inteligenckich na wywiadówki do szkół chodziły najczęściej matki. Być
może wynikało to z powodów czysto praktycznych – kobiety bowiem najczęściej nie pracowały. Matki również działały w przyszkolnych komitetach rodzicielskich. Nie może zatem dziwić fakt, że zdarzało się częściej niż przed I wojną światową, że to one porzucały męża i dzieci. Cecylia Walewska
puentowała: „Za swe prababki, które nie wychodziły z gyneceów, chce dziś
34

Mały Rocznik Statystyczny 1939, tabl. 13, s. 49 i tabl. 14, s. 50.
Więcej: K. Sierakowska, Rodzice, dzieci, dziadkowie… Wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce 1918–1939, Warszawa 2003, s. 116–121.
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twoja matka żyć”36. Publicystka jednoznacznie stawała wszakże po stronie
obowiązku, uznając, że to nie satysfakcja matki, a dobro dziecka powinno być
priorytetem.
Tylko nieliczne publicystki postulowały włączenie ojca w proces opieki
i wychowania dzieci małych. Szczególnie nieśmiało brzmiały zachęty do wykonywania przez niego zabiegów pielęgnacyjnych. Jak jednak wskazują źródła,
ojcowie coraz częściej włączali się w opiekę. Cecylia Walewska co prawda ze
zdziwieniem konstatowała: „Inteligent – może urzędnik, może literat, może
doktór praw, może przedwojenny pałacowy kresowiec z dzieckiem na ręku
poprzez ulice miasta – byłoż to kiedy?”37 Na wielu zdjęciach z okresu międzywojennego widzimy ojca pchającego wózek, idącego z niewielką latoroślą
za rękę na spacerze.
W rodzinach robotniczych czy wiejskich sytuacja wyglądała inaczej. Niewielkie i często nieregularne dochody oraz więcej dzieci w rodzinach uniemożliwiały najczęściej wprowadzanie tych ambitnych postulatów. Według
badań IGS przeprowadzonych w 1927 r. w trzech ośrodkach przemysłowych:
Warszawie, Łodzi i Zagłębiu Dąbrowskim rodziny robotnicze przeznaczały na
higienę około 20 groszy miesięcznie38, w okresie kryzysu gospodarczego
pewnie jeszcze mniej. Niemniej jednak właśnie trudności materialne, zmuszające często oboje rodziców do pracy, kreowały znacznie bardziej partnerski
podział pracy w gospodarstwie domowym. Doskonale przedstawiła to Helena
Boguszewska w książce pt. Czerwone węże. Rodzice włókniarze pracowali –
matka na dzienną, a ojciec na nocną zmianę. Ojciec przygotowywał dzieciom
śniadanie, obierał ziemniaki na obiad, szorował, czyścił itp.39 Trudno oczywiście uznać ten opis literacki za normę, tym bardziej że sama autorka widziała
różnice między rodziną łódzkich włókniarzy a zagłębiowskich górników, tam
znacznie rzadziej mężczyźni dzielili obowiązki domowe z żonami, ale też żony
rzadziej pracowały. Znacznie częściej to dzieci, przede wszystkim córki, poma36

C. Walewska, Zróżniczkowanie się typu kobiecego po wojnie, „Bluszcz” 1927,
nr 6, s. 5.
37
C. Walewska, Zróżniczkowanie się typu kobiecego po wojnie, „Bluszcz” 1927,
nr 7, s. 7.
38
Warunki życia robotniczego w Warszawie, Łodzi i Zagłębiu Dąbrowskim w świetle ankiet 1927 roku, Warszawa 1929, s. 207.
39
H. Boguszewska, Czerwone węże, Warszawa 1959, s. 69.
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gały matce w pracach domowych. Również warunki materialne uniemożliwiały zastosowanie się do wymogów codziennych kąpieli czy wystarczająco częstej zmiany odzieży – bo wiele dzieci miało tylko jedno ubranie.

Podsumowanie
Na koniec można chyba zaryzykować twierdzenie, że pomimo dokonującego się rozwoju cywilizacyjnego sytuacja dzieci w II Rzeczypospolitej była
bardzo zróżnicowana. Niewątpliwie należy docenić rolę szkoły jako czynnika
zmieniającego ich mentalność. Coraz więcej treści o wychowaniu młodych
ludzi i o nowych standardach opieki włączano też do programu różnych organizacji, zarówno tych adresowanych do dzieci, jak choćby harcerstwo, jak
i tych skupiających dorosłych, np. koła gospodyń wiejskich, ZPOK. Pewną rolę
w kształtowaniu nowych tendencji opiekuńczych i wychowawczych odgrywała prasa – od „Głosu Kobiet” wydawanego przez PPS poprzez czasopisma dla
kobiet po periodyki kierowane specjalnie do matek i dzieci. Warto też dodać,
że przynajmniej w sferze postulatów zmieniała się rola ojca w rodzinie –
z nieobecnego do zaangażowanego w proces opiekuńczy i wychowawczy
dziecka od najmłodszych lat.
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New trends in care and upbringing of children
in interwar Poland
Summary
The text analyzes new trends in the upbringing of children which became popular
in the Polish lands in the interwar years. The most important change was the
introduction of compulsory schooling for children up to 14 years old and the related
development of education system, which led to an increase in educational aspirations
in all social strata. Further considerations were devoted to the development of
childcare, including guardianship legislation. The last part deals with issues related to
new hygiene trends and changes in parental roles. They were modified by the school,
civilization changes and related social changes.
Key words: History of Childhood XX c.; Children in XXth c.; Family History XX c.
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Odwrót od idei równouprawnienia.
Kwestia praw kobiet
w dyskursie publicznym w Polsce
w okresie wielkiego kryzysu (1930–1935)

Przyznanie kobietom w listopadzie 1918 r. równych z mężczyznami praw
politycznych oraz widoczne poszerzenie ich życiowych możliwości, którym
towarzyszyły przemiany w sferze obyczajowej i w ich społecznym statusie,
stanowiły jedne z najważniejszych przejawów procesu modernizacji społecznej dokonującego się w międzywojennej Polsce. W świetle przemian modernizacyjnych i z perspektywy całego dwudziestolecia widać też wyraźnie, że
uwarunkowania ekonomiczne, które skłaniały kobiety do szukania zatrudnienia poza domem, miały równie istotny wpływ na ich emancypację co zmiany
legislacyjne wprowadzane przez władze państwowe.
Poza okresem powojennym, gdy ze strony środowisk konserwatywnych
i nacjonalistycznych dały się słyszeć głosy wskazujące na negatywne skutki
podważającego role płciowe, a tym samym ład społeczny, usamodzielnienia
się kobiet podczas wojny1, społeczeństwo polskie – jak się wydaje – generalnie zaakceptowało dokonane zmiany. Dotyczyło to również sfery politycznej,
co być może wynikało z faktu, że potężny elektorat kobiecy zarówno przez
opinię publiczną, jak i przez polityków postrzegany był jako ten, który w wyborach parlamentarnych 1919 i 1922 r. przeważył szalę zwycięstwa na stronę
1

Zob. np.: M.C. Przewóska, Rola Polki w odbudowie Polki zjednoczonej, „Bluszcz”
1922, nr 21, s. 164; I.O. Grabowski, Wybory, „Myśl Narodowa” 1922, nr 40, s. 6;
A. Chościak, O zdrowie moralne młodzieży, „Prąd” 1920, nr 3–4, s. 83–84; Z. Wasilewski, Likwidowanie obyczaju, „Myśl Narodowa” 1926, nr 17, s. 258. A. Świętochowski,
Liberum veto, „Myśl Narodowa” 1926, nr 6, s. 89. J. Giertych, O kierunek wychowania
dziewcząt, Poznań 1929, s. 5.
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ugrupowań prawicowych. Niezmienne pozostawało natomiast to, że w powszechnym odczuciu dom i rodzina nadal stanowić miały główne obszary
aktywności żeńskiej części społeczeństwa.
Dyskusja na temat miejsca kobiet w życiu publicznym II Rzeczypospolitej
odżyła na początku lat trzydziestych, gdy szerokie rzesze ludności zaczęły
odczuwać konsekwencje światowego kryzysu gospodarczego, przejawiającego się m.in. gwałtownym wzrostem bezrobocia. Celem artykułu będzie zatem
przeanalizowanie, jak pogorszające się warunki ekonomiczne wpłynęły na
postrzeganie społecznej pozycji kobiet, a także na ile zmieniły one podejście
opinii publicznej do kwestii ich emancypacji i równouprawnienia. Debata,
jaka w tym okresie przetoczyła się przez łamy polskiej prasy, odnosząca się
zwłaszcza do sytuacji kobiet na rynku pracy, pozwala również na pokazanie
wpływu kryzysu gospodarczego na postawy samych przedstawicielek płci
żeńskiej i ich spojrzenia na relację płci w społeczeństwie.

Kryzys gospodarczy a prawa kobiet
Wybuch kryzysu gospodarczego na początku lat trzydziestych XX wieku,
który zbiegł się z pojawieniem się w Europie nowych prądów ideowych odrzucających zasady liberalizmu i indywidualizmu oraz z ewolucją państwa
polskiego w kierunku autorytarnym po przewrocie majowym 1926 r., przyniósł wyraźne pogorszenie społecznego klimatu dla emancypacji kobiet.
W tym czasie doszło do zakwestionowania dwóch podstawowych „zdobyczy”
świata kobiecego, jakimi były prawo do pracy zarobkowej oraz polityczne
równouprawnienie płci. Różnica w stosunku do okresu wcześniejszego polegała przede wszystkim na tym, że w latach dwudziestych publicyści krytykowali głównie pracę kobiet lepiej usytuowanych i wykształconych, nie występowali natomiast przeciwko pracy fizycznej przedstawicielek niższych szczebli
społecznej hierarchii, rozumiejąc znaczenie przymusu ekonomicznego, który
popchnął je do tej decyzji2. Teraz zaś przypuścili atak na wszystkie pracujące
kobiety. Zmiana polegała również na tym, że jakkolwiek różni przedstawiciele
2

M. Gawin, Głosy krytyczne w sprawie zawodowej pracy kobiet 1918–1939
(w świetle publicystyki) [w:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska,
A. Szwarc, Warszawa 2000, s. 314–314.
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administracji rządowej nie po raz pierwszy w dwudziestoleciu międzywojennym pod pretekstem walki z bezrobociem prowadzili nieformalną akcję
zwalniania mężatek z urzędów państwowych3, to w 1935 r. po raz pierwszy
z oficjalną inicjatywą ustawowego ograniczenia prawa kobiet do pracy
w instytucjach państwowych, o ile były żonami „wysoko uposażonych urzędników”, wystąpił przedstawiciel rządu. W dniu 4 grudnia 1935 r. Eugeniusz
Kwiatkowski, ówczesny wicepremier do spraw gospodarczych i minister skarbu
w gabinecie Mariana Zyndram-Kościałkowskiego, na posiedzeniu komisji sejmowej ujawnił posłom plany rządu dotyczące wprowadzenia prawnego zakazu
zajmowania posad przez męża i żonę, co zebrani na sali posłowie zaakceptowali
oklaskami4. Wystąpienie Kwiatkowskiego spotkało się jedynie z negatywną
reakcją posłanki Wandy Pełczyńskiej5 oraz senatorki Haliny Jaroszewiczowej,
która podczas debaty nad budżetem Ministerstwa Opieki Społecznej osobną część swojego przemówienia poświęciła prawie kobiet do pracy6. Jaroszewiczowa wystosowała też w tej sprawie interpelację do rządu. W udzielonej odpowiedzi w marcu 1936 r. prezes Rady Ministrów poinformował
o rezygnacji „z projektu zarządzenia rządowego o zwalnianiu mężatek ze
służby państwowej”, ponieważ – jak stwierdzono w piśmie – „Wstępne pra3

Zwalnianie zamężnych urzędniczek pracujących w administracji państwowej odnotowano np. w 1924 i 1931 r., zob. np. A. Szelągowska, Historia walki kobiet polskich
o prawo do pracy zarobkowej, „Bluszcz” 1938, nr 28, s. 38; J. Dufrat, W służbie obozu
marszałka Józefa Piłsudskiego. Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet (1928–1939), Kraków 2013, s. 240.
4
Wystąpienie W. Pełczyńskiej, w: Sprawozdanie stenograficzne Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji (1935–1938), pos. 4 z 5 i 6 XII 1935 r., ł. 94–95.
5
Pełczyńska w swoim przemówieniu starała się m.in. wykazać absurdalność
zastrzeżenia Kwiatkowskiego o zwalnianiu żon „wysoko uposażonych urzędników”.
Stwierdziła, że „Trzeba by sprecyzować, co rozumiemy pod wysokim uposażeniem,
400 czy 500 zł? Ale w takim razie należałoby w ogóle nakreślić granicę maksyma lnych zarobków w Polsce, a już co najmniej zarobków urzędniczych, poza którą nie
może wykraczać ani indywidualny, ani wspólny zarobek małżonków. Należałoby
również postawić zapytanie, czy powinien zajmować posadę państwową człowiek
mający dochody z prywatnego majątku, czy nie powinien on ustąpić miejsca temu,
który nie posiada żadnych środków do życia, a te same, co on, kwalifikacje”, tamże, ł. 95.
6
Prawo kobiet do pracy. Przemówienie Senatorki H. Jaroszewiczowej w Senacie,
„Praca Obywatelska” 1936, nr 8, s. 5–7.
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ce w tym kierunku, polegające na zebraniu odpowiednich materiałów statystycznych wykazywały, że przeprowadzenie tej redukcji wobec konieczności
wyeliminowania z niej mężatek, które nabyły prawa emerytalne, nauczycielek oraz kobiet posiadających specjalne przygotowanie zawodowe nie dałoby poważniejszych rezultatów”7.
Prawa kobiet zostały zakwestionowane przez obóz rządzący również
w sferze politycznej. W maju 1935 r. Walery Sławek, prezes sanacyjnego
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, przedstawił posłom projekt
niedemokratycznej ordynacji wyborczej, która – obok redukcji ogólnej
liczby posłów i senatorów oraz ograniczenia partiom opozycyjnym możliwości zgłaszania własnych kandydatów – próbowała wyeliminować kobiety z zasiadania w ciałach ustawodawczych. Ordynacja znosiła bowiem
prawo obywateli do bezpośredniego zgłaszania kandydatów na posłów,
przyznając je zgromadzeniom okręgowym. Te miały składać się z przedstawicieli samorządu terytorialnego, gospodarczego (izb rolniczych,
przemysłowo-handlowych, rzemieślniczych), zawodowego (izb lekarskich, adwokackich, notarialnych, szkół akademickich) i zrzeszeń zawodowych. Kandydatury zgłoszone na posiedzeniu zgromadzenia okręgowego były następnie poddawane pod głosowanie, a uzyskane poparcie
decydowało o miejscu zajmowanym przez daną osobę na liście wyborczej. Ze względu na to, że kobiety z reguły nie należały do izb rolniczych,
handlowych czy rzemieślniczych lub stanowiły tam znikomy procent; a w
stowarzyszeniach mieszanych, w których pozostawały w mniejszości, nie
mogły liczyć na poparcie mężczyzn, i niewiele z nich pełniło funkcje radnych, projekt de facto pozbawiał kobiety możliwości czynnego udziału
w życiu politycznym.
I znowu szybka reakcja prorządowych środowisk kobiecych spowodowała przyjęcie poprawki, która w największych okręgach wyborczych przewidywała możliwość wejścia do zgromadzeń wyborczych maksymalnie pięciu delegatek stowarzyszeń kobiecych, przy czym twórcy projektu nowej
ordynacji wyborczej odrzucili wcześniej ich propozycję dotyczącą poszerzenia składu zgromadzeń okręgowych o delegatów organizacji społecznych,
7

Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці,, ДAБB, f. 39 o. 1, d. 1, k. 136, Odpowiedź
Prezesa Rady Ministrów M. Kościałkowskiego z 18 III 1936 r. na pismo sen. H. Jaroszewiczowej z 4 II 1934 r.
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oświatowych i niepodległościowych, w których pracowało wiele kobiet.
Uzgodniony kompromis w niewielkim stopniu poprawił więc pozycję reprezentantek płci żeńskiej, które stanowiły mniej niż 10% delegatów okręgowych, nie miały zatem możliwości przeforsowywania swoich reprezentantek
na listy wyborcze8.
Działaczki nie żywiły złudzeń co do negatywnych skutków nowej ordynacji. Ludwika Wolska, posłanka Sejmu III kadencji (1930–1935), pisała na
łamach „Bluszcza” na miesiąc przed wyborami: „Czy nowa ordynacja wyborcza krzywdzi kobiety? Teoretycznie [podkr. oryg.] nie. Podkreśla w kilku
miejscach równość płci, ale praktycznie jest krzywdząca, gdyż w zgromadzeniach okręgowych ustalających listy kandydatów nie będzie ilości kobiet
odpowiadającej liczebności obywateli. […] W ten sposób utrudniony jest
wpływ na ustalanie kandydatur i wysuwanie kobiet na kandydatki, co musi
pociągnąć za sobą nieliczne znowu przedstawicielstwo kobiet w parlamencie polskim, pomimo teoretycznego równouprawnienia”9. Przewidywania
Wolskiej potwierdził przebieg wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się
we wrześniu 1935 r. Kobiety zdobyły w sumie 7 mandatów, w tym 3 pochodziły z nadania prezydenckiego, co było „opłakanym rezultatem”, jak
stwierdziła jedna z nich w swoim komentarzu10, wobec liczby 22 mandatów
parlamentarnych uzyskanych przez przedstawicielki kobiece w poprzedniej
kadencji (1930–1935). W ten sposób mężczyźni w praktyce odebrali kobietom prawa, które w teorii uznali za słusznie im należne – podsumowała
publicystka11.
Fakt, że w obu przypadkach inicjatywa ograniczenia praw kobiet wyszła
ze strony obozu rządzącego, którego istotny komponent stanowiły środowiska liberalno-demokratyczne i lewicowe, oraz że zbiegły się one ze śmiercią
Józefa Piłsudskiego, który w 1918 r. dekretem nadał kobietom prawa polityczne, zdawał się potwierdzać zauważalny w latach trzydziestych wzrost
nastrojów konserwatywnych w społeczeństwie, którego przejawem był regres
w postrzeganiu relacji płci.
8

Zob. więcej: J. Dufrat, dz. cyt., s. 338–348.
L. Wolska, Kilka słów o ordynacji wyborczej, „Bluszcz” 1935, nr 31, s. 906.
10
A. Paradowska-Szelągowska, Organizujmy się, „Bluszcz” 1935, nr 38–39,
s. 1050.
11
Tamże, s. 1051.
9
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Kryzys idei liberalnej
W postępowych środowiskach kobiecych poczucie zagrożenia zdobytych praw zwiększała świadomość istnienia podobnych antymodernistycznych tendencji w faszystowskich Włoszech i nazistowskich Niemczech,
w których odsuwanie kobiet od życia publicznego i ograniczanie ich społecznej roli jedynie do funkcji macierzyńskich uzasadniane było dążeniem
do „przywrócenia im naturalnej godności” 12. A ponieważ podobne głosy
nasiliły się w Polsce, rodziło to podejrzenie o chęć naśladownictwa ze
strony elity piłsudczykowskiej. Zwróciła na to uwagę związana z obozem
sanacyjnym posłanka III kadencji Sejmu Maria Jaworska: „Mężczyźni coraz
zgodniejszym chórem zaczynają powtarzać stare, zatęchłe hasło, iż jedynym odpowiednim terenem działalności kobiet jest mąż i rodzina. Hitler
uczynił z tego punkt programu narodowo-socjalistycznego, a mężczyźni
innych nacji, wtórząc jemu z radością w duszy, przybierają na zewnątrz
żałosne miny i z ubolewaniem rozkładając ręce mówią: «Trudno… kryzys…
konieczności państwowe…». […] Nietrudno odkryć genezę tego nieaktualnego hasła o «powrocie kobiety do domu i do rodziny». Na dnie leży obawa mężczyzn przed konkurencją kobiet” 13. Publicystka Jadwiga Krawczyńska pisała z kolei na łamach „Bluszcza”: „Zły powiew dosięgnął także
Polskę i w ostatnich latach obserwujemy stałe pogarszanie się sytuacji
kobiet, szczególnie dotkliwe na polu zawodowego kształcenia, wykonywania pracy zawodowej, obniżenia zarobków, redukowania pracownic zamężnych (urzędniczek i nauczycielek) i eliminowania kobiet z działalności
publicznej i ze stanowisk rządowych” 14.
„Prąd antyfeministyczny”15 w Polsce, który w latach trzydziestych XX wieku niepokoił przedstawicielki środowisk postępowych, wydawał się im tym
groźniejszy, że w tym okresie zaobserwowały go również w młodym pokoleniu Polek. Drastyczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej sprawiło bowiem, że
hasło „powrotu kobiety do domu” brzmiało atrakcyjnie nie tylko dla bezrobotnych robotników i przedstawicieli klasy średniej. Także przeciętne kobiety
12

R. Grunberger, Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, t. 2, Warszawa 1987, s. 94.
M. Jaworska, Krzyżowy pochód kobiet, „Praca Obywatelska” 1935, nr 17, s. 5.
14
J. Krawczyńska, Na przełomie, „Bluszcz” 1938, nr 2, s. 3.
15
G. Orłowska, Wspólnym wysiłkiem, „Praca Obywatelska” 1936, nr 1, s. 10.
13
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zaczęły patrzeć na ten ideał znacznie przychylniejszym wzrokiem16. Kazimiera
Litwiniukowa alarmowała w 1934 r.: „Dążenia, które ożywiały przedwojenne
pokolenie kobiet, przełamujących w niezmiennym trudzie uprzedzenia i przesądy o niższości kobiety i jej wiecznej niepełnoletności – nie znajdują w młodym pokoleniu kobiecym oddźwięku i nie widać, aby z tego pokolenia miały
wyrosnąć przyszłe bojowniczki o prawa kobiety”17. Powodem do powyższej
konstatacji stały się dla publicystki prorządowej „Pracy Obywatelskiej” wyniki
ankiety przeprowadzonej wśród studentów i studentek I roku studiów medycznych przez prof. Adama Wrzoska z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu
Poznańskiego. W ankiecie zapytano ich m.in. o to, czy kobiety powinny studiować. Autorki nie zaskoczyły negatywne odpowiedzi studentów, którzy
w uzasadnieniu powoływali się na „względy gospodarczo-konkurencyjne”,
rzekomą „niższość intelektualną kobiet” czy też „dobro rodziny”. Zaskoczyły ją
natomiast negatywne odpowiedzi studentek, z których jedna miała napisać,
że „kobieta studiować nie powinna, natomiast winna się oddać pracy przy
domowym ognisku”18. Próbując jakoś zrozumieć ten odwrót od idei równouprawnienia płci, Litwiniukowa wskazała na trzy czynniki. Pierwszym miało
być zdobycie przez kobiety praw politycznych przy małym powszechnym
uświadomieniu obywatelskim, co doprowadziło do utożsamienia przez nie
uzyskania praw politycznych z całkowitym równouprawnieniem. Ponieważ tak
się nie stało, a masy kobiece przekonały się, że to, co uzyskały, daleko odbiega
od haseł i postulatów ruchu kobiecego, zniechęciły się do samej idei. Drugim
powodem był kryzys gospodarczy wynikający – co Litwiniukowa podkreśliła –
z „degeneracji” ustroju kapitalistycznego, o którego wywołanie – celem ukrycia jego rzeczywistych przyczyn – obwiniało się jednak kobiety i prowadziło
„za pośrednictwem wszelkich dostępnych czynników głośną i nie przebierającą w środkach nagonkę” na ich prawo do pracy. „To zdezorientowanie społeczeństwa – dowodziła autorka artykułu – przenosi się na młode pokolenie,
które, nie wiążąc w łańcuch przyczynowy zachodzących przemian gospodarczych, […] wierzy w końcu, że to praca kobiety jest przyczyną kryzysu”19. Trze16

I. Ziarkiewiczowa, Przełomowy moment, „Praca Obywatelska” 1933, nr 18, s. 8.
K. Litwiniukowa, Przestawić zwrotnice!, „Praca Obywatelska” 1934, nr 7, s. 1;
zob. też: J. Krawczyńska, Detronizacja feminizmu, „Bluszcz” 1929, nr 12, s. 1–2.
18
K. Litwiniukowa, dz. cyt., s. 1.
19
Tamże, s. 2.
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cim wreszcie, choć najmniej uświadomionym, powodem tego, że „młodzież
żeńska nie chce mieć nic wspólnego z ruchem kobiecym”, miał być przełom
ideowy torujący drogę hasłom antyliberalnym i antyegalitarnym. Odwrócenie
się opinii publicznej od haseł wolności i równości pociągnęło za sobą jej odejście od haseł wolności i równouprawnienia kobiet. W tym sensie, przekonywała Litwiniukowa, ruch feministyczny, w latach trzydziestych nadal odwołujący się do haseł liberalnych, nie mógł skutecznie oddziaływać na świadomość
nowego pokolenia20.
Trendy antymodernistyczne, które tak martwiły publicystkę „Pracy
Obywatelskiej”, spotkały się z przychylnym przyjęciem w środowiskach
narodowo-konserwatywnych i katolickich. Prasa prawicowa z satysfakcją
odnotowała zmianę w postawach młodych kobiet. Maria Sucheni-Rutkowska, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i publicystka
wypowiadająca się na ten temat na łamach endeckiej „Gazety Warszawskiej”, stanowisko prezentowane przez Litwiniukową określiła mianem
„przestarzałej nowoczesności”, która „wegetuje dziś jeszcze w lokalach
zadymionych dancingów lub co najwyżej w klubach «świadomego macierzyństwa»”, i z zadowoleniem stwierdziła, że „wyrosłe w niezdrowym klimacie lat wojennych, moralnie chore pokolenie krótko było sensacją”.
Nowa generacja kobiet, która doszła do głosu w latach trzydziestych, była
– w ocenie publicystki – „świetnie zharmonizowana z tłem epoki”. Od
starszej generacji różniło ją nie tylko to, że nie imponowali jej już mężczyźni, ale także świadomość, że „nawet praca […] nie zaspokoi wszystkich
pragnień”. „Kobieta nowoczesna, wszystko umiejąca i bardzo samodzielna,
wraca dobrowolnie w ciasne ściany rodzinnego domu” – ogłosiła Sucheni-Rutkowska 21. W podobnym tonie wypowiedziała się anonimowa publicystka miesięcznika „Hasło Polki” wydawanego w Bielsku Cieszyńskim
przez Narodową Organizację Kobiet. Tekst zatytułowany Prądy ideowe
w młodym pokoleniu kobiecym wskazywał, że autorkę nie niepokoiły ataki
na pracę zarobkową kobiet poza domem. Wręcz przeciwnie. Nowe prądy
miały według niej prowadzić do „uprządkowania życia narodowego” i wyjścia kobiet z bezradności, w jakiej znalazły się, próbując pogodzić obo20

K. Litwiniukowa, dz. cyt.
M. Sucheni-Rutkowska, Szczęśliwe będą przede wszystkim kobiety…., „Gazeta
Warszawska” 1934, nr 352, s. 12.
21
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wiązki matki i pracownicy. „Najważniejszym zadaniem kobiet – podkreśliła
publicystka – jest założenie ogniska rodzinnego” 22.

W obronie pracy kobiet
Debaty dotyczące zmiany klimatu ideowego wobec kobiecej emancypacji
czy też kwestie ograniczania praw politycznych siłą rzeczy wzbudzały zainteresowanie stosunkowo wąskiej grupy komentatorek. Zdecydowanie szerszy
oddźwięk na łamach prasy znalazły natomiast zagadnienia związane z sytuacją kobiet na rynku pracy w okresie kryzysu gospodarczego i ich prawa do
podejmowania zatrudnienia.
Ustosunkowując się do tego problemu, publicystki przede wszystkim podkreślały hipokryzję towarzyszącą atakom na prawo kobiet do pracy. Pisały:
„Nikt, jak świat długi i szeroki, nie zabrania kobiecie pracować. […] Pracy się od
nich wymaga, pracować im się każe. […] Nie odmawia jej prawa do pracy profesor uniwersytetu w centrum Europy, rad, że jego żona sprząta, gotuje, szyje,
prasuje […], wychowuje dzieci, pracuje społecznie, oczywiście «honorowo».
Praca przy żniwie i w oborze, najcięższa praca na roli jest nie tylko dozwolona,
lecz wymagana od kobiety ze wsi. […]. Opozycja przeciw pracy kobiet zaczyna
się dopiero z chwilą, gdy ta praca ma być płatna”23. Zarzut hipokryzji dotyczył
również „fałszywej troski”, jaką w debacie publicznej uzasadniano konieczność
odsyłania pracownic do domu. Zainspirowana pogadanką radiową z 1936 r. na
temat „Czy praca kobiet zwiększa bezrobocie?” Zofia Brakał zwróciła uwagę, że
dopiero po wybuchu kryzysu gospodarczego, który przyniósł zaostrzenie konkurencji płci na rynku pracy, w II Rzeczypospolitej i poza jej granicami podniósł
się „lament nad opuszczonym ogniskiem”, „zaniedbanymi obowiązkami”, „wyzbyciem kobiecości”; zaczęto „roztrząsać” kobiece „przewiny”, wady i niedociągnięcia oraz ich fizjologię i psychologię24. W rzeczywistości chodziło jednakże
o przerzucenie ciężaru bezrobocia na barki kobiet25.
Publicystki przypominały, że zdecydowana większość kobiet, podejmując
decyzję o szukaniu zatrudnienia poza domem, kierowała się nie tyle dąże22

Prądy ideowe w młodym pokoleniu kobiecym, „Hasło Polki” 1937, nr 7, s. 1.
J. Krawczyńska, O prawo do pracy, czy korzyści z pracy?, „Bluszcz” 1934, nr 5, s. 130.
24
Z. Brakał, W obronie pracy kobiet, „Bluszcz” 1936, nr 48, s. 18.
25
H. Siemieńska, Wydział Spraw Kobiecych, „Praca Obywatelska” 1938, nr 5–6, s. 37.
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niem do samodzielności, ile chęcią ucieczki przed nędzą, gdy zarobki mężczyzny nie pozwalały na utrzymanie rodziny. Praca była więc dla nich koniecznością ekonomiczną. Równocześnie podkreślały, że podejmowane po wybuchu
kryzysu gospodarczego próby usuwania kobiet z rynku pracy powiodły się
tylko w grupie pracownic umysłowych, zatrudnionych w instytucjach państwowych. Nie przyniosły natomiast żadnych rezultatów w grupie pracownic
fizycznych26. Zastanawiając się nad fenomenem, który powodował, że prywatni przedsiębiorcy nie byli zainteresowani zwalnianiem kobiet, publicystki
wskazywały na trzy czynniki: po pierwsze, na niskie pensje „kobiecych rąk
roboczych”, które sprawiały, że bardziej opłacało się je zatrudniać niż mężczyzn i osoby młodociane; po drugie, na cechy kobiet, które z obawy przed
utratą źródła zarobkowania były mniej wymagające i szybciej godziły się na
gorsze warunki zatrudnienia, a przy tym pracowały gorliwiej (dlatego też ataki
opinii publicznej na pracę kobiet generalnie były pracodawcom na rękę, ponieważ osłabiały ich pozycję na rynku pracy). Trzeci czynnik, na jaki wskazywano, stanowił niski odsetek robotnic zorganizowanych w strukturach związkowych, wynoszący w Polsce niecałe 10%, które czyniło z nich „wygodny
i podatny do wyzysku materiał fabryczny”27. Jednocześnie prasa kobieca
alarmowała, że „sukces” robotnic w utrzymaniu zatrudnienia był pozorny,
ponieważ podobnie jak przeprowadzanie tzw. usprawnienia administracji
państwowej stało się pretekstem do zwalniania urzędniczek, tak dokonywana
pod wpływem kryzysu gospodarczego „racjonalizacja pracy” w zakładach
przemysłowych przyniosła nie tylko wzrost zatrudnienia kobiet, ale także „szalony wyzysk ich sił”28.
Przyglądając się sytuacji kobiet na rynku pracy w pierwszej połowie lat
trzydziestych XX stulecia, można było więc dojść do wniosku, jakim w 1935 r.
26

Tamże; C[eysingerówna] H., Nędza kobiet z inteligencji, „Praca Obywatelska”
1932, nr 24, s. 5–7.
27
J. Kapuścińska, Niewolnictwo kobiet w przemyśle, „Bluszcz” 1935, nr 47, s. 14. Według współczesnych badań J. Jończyka w II Rzeczypospolitej udział kobiet w klasowych
związkach zawodowych w 1928 r. wynosił 11,9% i należał do najniższych w Europie (przy
podobnym ich udziale w przemyśle), np. w Czechosłowacji wynosił 16,9%, w Niemczech
17%, w Austrii 22,7%, na Węgrzech 12,7%, zob. J. Jończyk, Ochrona pracy kobiet i młodocianych w polskim przemyśle w latach 1918–1939, Warszawa 1961, s. 66.
28
K. Muszałtówna, Czy istnieje sprawa kobieca? (Artykuł dyskusyjny), „Bluszcz” 1935,
nr 5, s. 3; H. Ceysingerówna, Wobec kryzysu, „Praca Obywatelska” 1931, nr 13, s. 3.
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na łamach „Bluszcza” podzieliła się z czytelniczkami Kazimiera Muszałtówna.
Stwierdziła ona mianowicie, że najbardziej skutecznym „Autorem nowego
antyfeminizmu, jego propagatorem i wykonawcą jest – jak dotąd – jedynie
współczesne państwo. Hasło to – podkreśliła Muszałtówna – uruchamia [bowiem] rzecznik państwa – rząd, który autorytatywnie wykłada koncepcję,
ideologię, hierarchię celów i potrzeb państwa. [Tymczasem] Rząd wysuwa
i motywuje konieczność redukowania kobiet z państwowych placówek. Rząd
odmawia im prawa do pracy w swoich resortach, a czyni to nie dlatego, że
pracują gorzej od mężczyzn, […] ale wyłącznie dlatego, że są kobietami”29.
Istotne stało się więc pytanie, jak kobiety powinny walczyć z antykobiecą
„krucjatą” głoszoną w imieniu państwa? Zdaniem publicystki argumenty, jakimi do tej pory posługiwały się środowiska kobiece, okazały się nieskuteczne,
ponieważ nie odpowiadały przyczynom, które zadecydowały o „antyfeminizmie państwowym”. Działaczki powoływały się bowiem na zapisaną w konstytucji równość płci, konieczności ekonomiczne czy moralne prawo do pracy,
a nawet straszyły „fikcyjnymi separacjami” i rozpadem małżeństw, gdy tymczasem – jak słusznie zwróciła uwagę Muszałtówna – w publicznych wypowiedziach żaden przedstawiciel administracji rządowej nie podważał „zasady
zrównania praw kobiet, ani tym samym nie wątpił w potrzebę idei sprawiedliwości, w wysoką użyteczność pracy kobiet, ani w ich ludzkie prawo do życia
za cenę zarobkowej pracy30. „Jeśli nasi przeciwnicy podzielają nasze argumenty – skonstatowała autorka artykułu – to jednak nie podzielają naszego
stanowiska”31. Zastanawiając się nad rzeczywistymi przyczynami powstania
w okresie kryzysu „antykobiecego frontu państwowego”, Muszałtówna doszła
do wniosku, że wynikał on z ustalonej hierarchii zadań i potrzeb państwa, na
szczycie której było zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. A zdemoralizowany bezrobociem, sfrustrowany, słaby mężczyzna
mógłby stać się nie tylko zarzewiem buntu społecznego, ale także „marnym”
kandydatem na żołnierza. Sprowadzanie kwestii usuwania kobiet z rynku pracy do walki płci było zatem – w jej ocenie – bezzasadne, chociaż – co należy
29

K. Muszałtówna, Czy istnieje…, s. 3–4.
Zob. np. uzasadnienie premiera A. Prystora z 1931 r. dotyczące konieczności
zwalniania z pracy zamężnych urzędniczek: W sprawie urzędniczek-mężatek, „Życie
Urzędnicze” 1931, nr 12, s. 3.
31
Tamże, s. 4.
30
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zaznaczyć – Muszałtówna nie podała, jakimi innymi argumentami, poza odwoływaniem się do równości i praw człowieka, obrończynie kobiet mogłyby
się posłużyć32.
Problem postawiony przez Muszałtównę, a dotyczący łatwości, z jaką
przedstawiciele państwa – i nie tylko oni – kwestionowali równość płci w dostępie do pracy zarobkowej, podejmowały również inne publicystki. Generalnie zwracały one uwagę na odmienny stosunek społeczeństwa do dążenia do
niezależności ekonomicznej i potrzeby pracy i mężczyzn, i kobiet33. Dla Jadwigi Krawczyńskiej ataki na pracę kobiet w okresie kryzysu gospodarczego były
rezultatem długoletnich zaniedbań i „niepoważnego traktowania” pracy kobiecej zarówno przez szkołę, jak i rządzących państwem. Krawczyńska w artykule zatytułowanym Gospodarka bez kobiet zwróciła uwagę na niewielką liczbę (w porównaniu do męskich) szkół zawodowych dla dziewcząt i ich wąski
profil kształcenia, obejmujący tylko gospodarstwo domowe oraz niewielką
liczbę rzemiosł, a wynikający z – jej zdaniem – „fałszywego aksjomatu gospodarczego wykształcenia i gospodarczej działalności kobiet”, w którym nacisk
został położony „na wyłączną rolę gospodyni domu”. To zaś stwarzało z góry
„niepomyślną dla kobiet koniunkturę na zawodowym rynku pracy” oraz
w prowadzeniu przedsiębiorstw i na stanowiskach kierowniczych34. Diagnozę
Krawczyńskiej potwierdzają też współczesne badania nad tą problematyką.
Józef Miąso, autor monografii poświęconej rozwojowi szkolnictwa zawodowego w II Rzeczypospolitej, wskazywał, że zawodowe szkolnictwo żeńskie
obejmowało przede wszystkim tzw. tradycyjne zawody kobiece, takie jak krawiectwo, bieliźniarstwo, hafciarstwo koronkarstwo, modniarstwo, a także
szkoły handlowe, gospodarcze i szkoły pracy domowej, i tylko w niewielkim
stopniu skorelowane było ze sferami pracy zawodowej kobiet. Nie odzwierciedlało więc rzeczywistego udziału kobiet w przemyśle, w przetwórstwie
i niektórych rodzajach usług. Trzeba przy tym dodać, że w fabrykach nie istniały żadne formy dokształcania młodocianych dziewcząt. W konsekwencji
kobiety zatrudniano w przemyśle jako siłę niewykwalifikowaną, podejmującą
najniższe prace i najbardziej podatną na fluktuacje rynku pracy35.
32

Tamże.
Czy mężatka jest osobą samodzielną?, „Praca Obywatelska” 1934, nr 2, s. 9.
34
J. Krawczyńska, Gospodarka bez kobiet, „Bluszcz” 1936, nr 10, s. 3–4.
35
J. Miąso, Szkoły zawodowe w Polsce..., s. 186–187, 189.
33
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Konkluzje
W pierwszej połowie lat 30. XX w. pod wpływem wielkiego kryzysu i załamania się systemu demoliberalnego w II Rzeczypospolitej mamy do czynienia z widocznym pogorszeniem się klimatu społecznego dla emancypacji kobiet. Jego przejawem było wyraźne cofnięcie w dyskursie publicznym
akceptacji dla dokonujących się od czasu I wojny światowej zmian w samodzielności i aktywności zawodowej płci żeńskiej. W ówczesnej sytuacji ekonomicznej charakteryzującej się wzrostem biedy i zaostrzeniem rywalizacji na
rynku pracy niezrozumienie przyczyn kryzysu przez opinię publiczną prowadziło do obwiniania kobiet o wzrost bezrobocia i w konsekwencji do kwestionowania ich prawa do podejmowania pracy zarobkowej poza domem. Jednocześnie należy zaznaczyć, że debata lat 30. nie wniosła niczego nowego do
określenia miejsca kobiet w społeczeństwie. Była raczej powrotem do starych, konserwatywnych argumentów. Nowością tego czasu było natomiast
przejęcie inicjatywy w ograniczaniu praw kobiet przez koła rządowe, co można łączyć z ewolucją systemu rządów w Polsce w kierunku autorytarnym.
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Retreat from the idea of equality.
The issue of women’s rights in public discourse in Poland
during the great depression (1930–1935)
Summary
In the period of the great economic crisis in Poland, two basic "gains" of the
female world were questioned: women's right to work outside the home and political
gender equality. Importantly, for the first time, the impulse for discriminatory action
came from the government. In 1935, Eugeniusz Kwiatkowski, deputy prime minister for
economic affairs and the minister of the treasury in the government of Marian
Zyndram-Kościałkowski, disclosed in the Sejm a plan to introduce a legal ban on
working in the state administration by husband and wife. In the same year, the
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government also presented MPs with a draft of an undemocratic electoral law, which
resulted in the removal of women from the possibility of obtaining parliamentary
mandates. The fact that in both cases the initiative to limit women's rights came from
the ruling camp, whose important component were liberal democratic and leftist
circles, seemed to confirm the noticeable increase in conservative moods in society in
the 1930s, which was manifested in a regression in the perception of gender relations.
This issue was noticed by both representatives of progressive and conservative circles.
The reasons for the emergence of "anti-feminist tendencies" were sought in the
deepening rivalry on the labor market, misunderstanding of the reasons for the outbreak
of the economic crisis, the crisis of liberal ideology and the evolution of the Polish state in
the authoritarian direction, as well as many years of neglect of professional education of
women and disregard for women's work by the rulers of the state.
Key words: the Second Republic of Poland, the Great Depression, employment of
women, women’s rights, political gender equality
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Polityka społeczna jako czynnik modernizacji
II Rzeczypospolitej

Wstęp
Dokonujące się w II Rzeczypospolitej procesy modernizacji to nie tylko
osiągnięcia gospodarcze z budową portu w Gdyni i Centralnym Okręgiem
Przemysłowym na czele. Wbrew obiegowej opinii obejmowały one również
wiele zjawisk życia społecznego, w tym takie, za które odpowiedzialne było
w sposób bezpośredni odbudowywane po latach niewoli państwo. To szczególnie istotne, gdyż najlepiej dowodziło tego, jak wiele Polacy stracili w tym
względzie w XIX stuleciu z powodu braku własnej państwowości. Niepodległe
państwo już w pierwszych tygodniach swego istnienia wprowadziło powszechne prawo wyborcze dla kobiet czy też obejmujący wszystkie dzielnice
obowiązek szkolny, wcześniej egzekwowany jedynie w zaborze pruskim, na
dodatek w formie bardzo niebezpiecznej dla polskości, bo nastawionej na
germanizację.
Najważniejszym bodaj przykładem dokonujących się pod egidą własnego
państwa procesów modernizacji na tym polu stała się polityka społeczna, czyli
kolejna z niedostępnych dla Polaków w czasach zaborów sfer oddziaływania
na niezwykle ważną sferę rzeczywistości. Podobnie jak w wielu innych przypadkach ta dziedzina aktywności władz publicznych powstawała w Europie
wtedy, gdy państwa polskiego nie było na mapach, co w sposób bezpośredni
przekładało się nie tylko na brak własnej polityki społecznej, ale również i brak
wpływu na kształtowanie się rozwiązań w jej ramach wprowadzanych na ziemiach polskich.
Wskutek różnic w poziomie rozwoju gospodarczego mocarstw zaborczych oraz odmiennego spojrzenia ich rządów na kwestie społecznej odpowiedzialności państwa niepodległa Rzeczpospolita odziedziczyła wiele nie-
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przystających, a często wzajemnie sprzecznych instytucji oddziaływania na
życie społeczne. Z drugiej strony władze polskie od samego początku dążyły
do stworzenia własnego, odpowiadającego najbardziej nowoczesnym wzorom systemu, obejmującego najważniejsze elementy wchodzące w skład
pojęcia definiującego u progu XX wieku politykę społeczną. Obejmowała
ona ochronę pracy, ubezpieczenia społeczne, politykę zatrudnienia, opiekę
społeczną oraz ochronę zdrowia, a widoczne we wszystkich tych dziedzinach dążenia i działania w pełni uzasadniają potraktowanie ich jako ważnej
części procesów modernizacji społecznej zachodzących w międzywojennej
Polsce1.
Celem niniejszego opracowania jest zatem wskazanie na zjawiska, które
wyżej sformułowaną tezę uprawomocniają, nie zaś omawiane dziejów polityki społecznej II Rzeczypospolitej. Dlatego też tekst koncentruje się na jej najważniejszych osiągnięciach koncepcyjnych, prawnych oraz praktycznych analizowanych z punktu widzenia ich wkładu w procesy modernizacyjne.
Wskutek tego znacznie mniej miejsca zajmą treści poświęcone niedomaganiom i brakom w systemie polityki społecznej młodego państwa. Z wielu
względów ich nie brakowało, jednak zostaną w tym miejscu jedynie zasygnalizowane. Zamierzeniem głównym jest przedstawienie zjawisk i tendencji pozytywnych, zmieniających bądź mających zmieniać na lepsze poziom życia
mieszkańców niepodległej Polski w krótkim okresie zaledwie dwudziestu lat
jej istnienia.
Tak zaplanowana analiza podzielona została na bloki tematyczne poświęcone pierwiastkom modernizacyjnym obecnym w poszczególnych sferach
ówczesnej polityki społecznej państwa polskiego. Kolejność ich prezentacji
wynika zarówno ze względów chronologicznych (problemy ochrony i ustawodawstwa pracy stały się jako pierwsze przedmiotem zainteresowania rządu
Jędrzeja Moraczewskiego), jak i historycznych, uwzględniających czas wyłaniania się poszczególnych płaszczyzn oddziaływania państwa na życie społeczne (ubezpieczenia społeczne weszły do arsenału wykorzystywanych instrumentów nieco później niż ustawodawstwo pracy, ale znacznie wcześniej
niż nowoczesna opieka społeczna czy też tzw. publiczna służba zdrowia bądź
1

Na temat rozumienia pojęcia polityki społecznej u progu XX wieku zob. P. Grata,
Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania – instytucje – działania,
Rzeszów 2013, s. 19.
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prowadzona przez państwo polityka zatrudnienia). Co istotne, zastosowana
konstrukcja w części uwzględnia również zachodzące w ramach polityki społecznej procesy modernizacyjne, wśród których pierwszeństwo należy przyznać szybko podjętym działaniom na rzecz unowocześnienia instytucji ochrony pracy, a za zdecydowanie najmniej zaawansowany uznać stan opieki
społecznej.

Ochrona pracy
Dążenie do stworzenia nowoczesnych warunków wykonywania i ochrony
pracy najemnej od początku budowy niepodległego państwa polskiego pozostawało poza wszelką dyskusją. Wynikało to w dużej mierze z atmosfery społeczno-politycznej okresu końca wojny, gdy wystąpienia rewolucyjne mas
robotniczych były codzienną rzeczywistością w wielu częściach Europy Środkowej, a złowrogie przykłady rewolucji w Rosji oraz Niemczech skłaniały rządzących do poważnego liczenia się z całkowicie pomijanymi jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej interesami pracobiorców. Warto również pamiętać, że
pierwszym premierem Niepodległej został socjalista z Galicji Jędrzej Moraczewski, a w skład jego gabinetu weszło wielu przedstawicieli ugrupowań
uznawanych za lewicowe i programowo stojących na stanowisku wprowadzenia nowoczesnych urządzeń (instytucji) ochrony pracy znanych z doświadczeń niektórych przynajmniej państw Zachodu2.
Doświadczenia te kształtowały się przez niemal całe XIX stulecie i koncentrowały się na kilku zasadniczych kwestiach. Były nimi przede wszystkim
ochrona pracy dzieci, młodocianych i kobiet, kwestia długości czasu pracy
oraz istnienie instytucji egzekwujących przepisy ochronne. Z czasem pojawiły
się w wachlarzu spraw obejmowanych ustawodawstwem pracy kolejne zagadnienia (bezpieczeństwo pracy, prawo do koalicji, prawo do urlopów), a na
czele procesów modernizacyjnych w tej sferze stała będąca pierwszym państwem przemysłowym Wielka Brytania. W toku stuletniej ewolucji przepisów
prawa pracy w tym kraju oraz podobnych, choć nieco późniejszych procesów
zachodzących w innych państwach, u progu I wojny światowej normą w więk2

L. Kropkowski, Rząd Jędrzeja Moraczewskiego, 17 XI 1918 – 16 I 1919 [w:] Gabinety
Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Faryś, J. Pajewski, Szczecin–Poznań 1991, s. 29–33.
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szości z nich były: zakaz pracy dzieci, ograniczenia w zatrudnianiu młodocianych i kobiet, 10-godzinny, a niekiedy nawet już 8-godziny dzień pracy, prawo
do urlopów czy też prawna możliwość działania reprezentujących pracobiorców związków zawodowych3.
U schyłku wojny żądanie realizacji wysuniętego jeszcze w 1889 r. przez
Kongres Międzynarodówki Robotniczej w Paryżu postulatu ośmiogodzinnego
dnia pracy (zasada trzech ósemek – 8 godzin pracy, 8 odpoczynku, 8 snu)
stało się powszechnym postulatem wycieńczonych wojną i trudnymi warunkami życia mas robotniczych. Podobnie było na ziemiach polskich, gdzie
przed wojną z reguły obowiązywał prawnie przyjęty 11-godzinny dzień pracy
(w Rosji 11,5 godziny od roku 1897), jednak w praktyce robotnicy pracowali
10, bądź 9 godzin dziennie, a w przypadku górników czas ten mógł być niekiedy jeszcze krótszy4.
W gorącej atmosferze jesieni 1918 r. w wielu państwach wprowadzony
został 8-godzinny dzień pracy, a jedną z pionierek w tym względzie była
Rzeczpospolita Polska. Już powstały w Lublinie 7 listopada Tymczasowy Rząd
Ludowy Republiki Polskiej takie rozwiązanie ogłosił w swym manifeście,
a rząd Jędrzeja Moraczewskiego wprowadził je w życie dekretem z 23 listopada 1918 r. Co istotne, wraz z 8-godzinnym dniem pracy zagwarantowano
robotnikom 46-godzinny tydzień pracy, z tzw. angielską sobotą, w ramach
której praca trwała tylko 6 godzin, co stanowiło rozwiązanie rzadko wówczas
stosowane. Oznaczało również odejście od środkowoeuropejskiej normy
w tym względzie (zasady dekretu rządu Moraczewskiego potwierdziła ustawa
z 18 grudnia 1919 r.)5.
Równie istotne z punktu widzenia wprowadzania nowoczesnych rozwiązań prawa pracy były przepisy ustawy z 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu. Była to jedna z pierwszych na
świecie regulacji tego typu (wcześniej prawo do wypoczynku od pracy okre3

Zob. np. W. Rusiński, Zarys historii gospodarczej powszechnej. Czasy nowożytne
i najnowsze (1500–1949), Warszawa 1973, s. 256–264, 396–403.
4
Z. Daszyńska-Golińska, Polityka społeczna, Warszawa 1933, s. 247–248; H. Herkner, Kwestya społeczna w zachodniej Europie, Lwów 1905, s. 375.
5
Dz. Praw 1918, nr 17, poz. 42; DzU 1920, nr 2, poz. 7; 1918 listopad 7, Lublin –
Kraków, – Manifest Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej [w:] Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866–1925, red. H. Janowska, T. Jędruszczak, Warszawa 1984, s. 430.
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ślały postanowienia umów zbiorowych), a obok Polski do końca lat 20. przepisy takie wprowadziło tylko pięć państw (Austria, Finlandia, Brazylia, Łotwa
oraz ZSRR). Ustawa przyznawała pracownikom fizycznym prawo do 8 dni
urlopu po przepracowaniu jednego roku, zaś po trzech latach limit ten wynosił 15 dni. Pracownicy umysłowi mieli prawo do dwóch tygodni urlopu po
roku zatrudnienia, zaś po trzech latach wymiar ten zwiększał się do miesiąca.
Z dni wolnych korzystać mogli również pracownicy młodociani (do 18. roku
życia), którym po roku pracy przysługiwało 14 dni urlopu6.
Z tą ostatnią grupą pracowniczą związany był kolejny akt prawny określający niepodważalnie modernizacyjny charakter wprowadzanego przez Rzeczpospolitą ustawodawstwa pracy. Wydana 2 lipca 1924 r. ustawa o ochronie
pracy młodocianych i kobiet wprowadzała na terenie całego kraju zakaz zatrudniania dzieci poniżej 15. roku, co było nie tylko nawiązaniem do najlepszych ówczesnych wzorców oraz szło dalej niż zapisy konwencji waszyngtońskiej z 1919 r., ale również oznaczało znaczący postęp w stosunku do okresu
przedwojennego, gdy w państwach zaborczych praca dzieci dozwolona była
od 12.–13. roku życia. Ustawa wprowadzała również ograniczenia w zatrudnianiu pracowników młodocianych oraz kobiet (obecny wcześniej jedynie
w zaborze pruskim zakaz pracy nocnej), zapowiadała wprowadzenie wykazu
prac zabronionych dla obu tych kategorii (ukazał się w roku 1925), wprowadzała obowiązek dokształcania młodocianych pracowników i objęcia ich badaniami
lekarskimi, a także zaoferowała nieznane wcześniej udogodnienia dla pracujących kobiet. Zgodnie z regulacją w zakładach zatrudniających ponad pięć pań
właściciele musieli zapewnić im odrębne toalety, ubieralnie i umywalnie, zaś
przedsiębiorstwa, w których pracowało ponad sto kobiet, zostały zobligowane
do uruchomienia żłobków fabrycznych dla dzieci swych pracownic7.
Ważną rolę we wprowadzaniu nowoczesnych warunków zatrudnienia
odegrały również rozporządzenia o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zawodowych z 22 sierpnia 1927 r. oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy, które
odpowiednie przepisy w tym względzie wprowadzały na obszarze podległym
wcześniej ubogiemu rosyjskiemu ustawodawstwu pracy8. Elementem nie6

DzU 1922, nr 40, poz. 334; Z. Daszyńska-Golińska, Polityka…, s. 262.
DzU 1924, nr 65, poz. 636; H. Herkner, Kwestya społeczna…, s. 367.
8
Archiwum Akt Nowych (cyt. AAN), Protokoły posiedzeń Rady Ministrów 1918–
1937, t. 42, Uzasadnienie do projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
7
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zwykle istotnym w zakresie praktycznego stosowania nowoczesnych przepisów ochrony pracy były powołane do kontroli ich przestrzegania instytucje.
Pierwszą i najważniejszą pozostawała Inspekcja Pracy utworzona na mocy
dekretu z 3 stycznia 1919 r. Początkowo powstała jedynie na terenach byłego
zaboru rosyjskiego, z czasem obejmowała kolejne obszary, a rozporządzeniem
prezydenta z 14 lipca 1927 podporządkowano jej całe terytorium państwa.
Równie ważną instytucją ochrony zatrudnionych stały się sądy pracy.
W pierwszym dziesięcioleciu niepodległości funkcjonowały one jednak tylko
w byłych zaborach pruskim i austriackim, a wyraźnie spóźnione powołanie ich
do życia w dawnym władztwie rosyjskim nastąpiło dopiero rozporządzeniem
z 22 marca 1928 r., co nie zmienia wszak modernizacyjnego znaczenia tego
faktu9.
Zasób instytucji oddziałujących na kształtowanie stosunków pracy uzupełniały komisje rozjemcze powołane w 1919 r. do rozstrzygania sporów między
pracodawcami a robotnikami rolnymi oraz analogiczne instytucje utworzone na
mocy rozporządzenia z 27 października 1933 r. dla przemysłu i handlu. Dopiero
w roku 1937 (ustawa z 14 kwietnia) regulacji doczekały się umowy zbiorowe,
które wcześniej były wprawdzie stosowane w praktyce, jednak w dawnych
zaborach rosyjskim i austriackim nie miały odpowiednich podstaw prawnych
(w b. zaborze pruskim obowiązywały przepisy niemieckie)10.
Podsumowując walory modernizacyjne budowanego w większości od
podstaw systemu ochrony pracy, warto podkreślić na wskroś nowoczesny
jego charakter, w kilku aspektach wyprzedzający nawet osiągnięcia bardziej
zaawansowanych rozwojowo państw europejskich. Z drugiej strony należy
dostrzec widoczne w całym okresie trudności z egzekwowaniem istniejących
uprawnień pracowniczych, na co konsekwentnie w swych sprawozdaniach
kładła nacisk Inspekcja Pracy. Wyraźnym cieniem na modernizacyjnych osiągnięciach polityki ochrony pracy kładły się również niekorzystne zmiany
o bezpieczeństwie i higienie pracy, k. 725–726; DzU 1927, nr 78, poz. 676; 1928, nr 35,
poz. 325.
9
Dz. Praw 1919, nr 5, poz. 90; DzU 1927, nr 67, poz. 590; 1928, nr 37, poz. 350;
Inspekcja Pracy w 1928 roku z uwzględnieniem okresu 1918–1928, Warszawa 1930,
s. XXVIII; M. Święcicki, Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918–1939, Warszawa 1960, s. 255–274.
10
Dz. Praw 1919, nr 29, poz. 251; nr 65, poz. 394; DzU 1933, nr 82, poz. 604;
1937, nr 31, poz. 242.
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wprowadzone na żądanie pracodawców w okresie wielkiego kryzysu. W roku
1933 wykreślono bowiem z odpowiednich aktów prawnych angielską sobotę,
ograniczono uprawnienia urlopowe pracowników, obniżono także stawki
wynagrodzeń za godziny nadliczbowe11.

Sukcesy i porażki systemu ubezpieczeń społecznych
Znacznie bardziej skomplikowane niż w przypadku ochrony pracy były
uwarunkowania wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w drugiej spośród
uznawanych za najważniejszą na początku XX w. dziedzinie polityki społecznej, czyli w ramach ubezpieczeń społecznych. Wprowadzone na szeroką skalę
przez Otto von Bismarcka w latach 80. XIX w., stopniowo upowszechniały się
w Europie w ciągu kilku kolejnych dekad. Na ziemiach polskich pełny zakres
przedmiotowy (asekuracja robotników i pracowników umysłowych od choroby, wypadków przy pracy oraz od starości i inwalidztwa) obejmowały jedynie
w zaborze pruskim, podczas gdy pod rządami Rosji powszechnych obowiązkowych ubezpieczeń społecznych do wybuchu wojny wprowadzić się nie udało (w Galicji funkcjonowało ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe oraz
ubezpieczenie od starości pracowników umysłowych, brakowało takiego zabezpieczenia dla robotników)12.
W obliczu tak dramatycznych różnic w dostępie do ubezpieczeń niezbędne stało się objęcie identycznym sposobem asekuracji pracujących we
wszystkich dzielnicach kraju. Nie było to jednak zadaniem łatwym, gdyż wymagało pogłębionych badań naukowych i związanych z nimi prac koncepcyjnych, znaczących nakładów finansowych (ze strony państwa, pracodawców
i pracowników), jak i budowy odpowiednich instytucji obejmujących swą
aktywnością wszystkie ziemie wchodzące w skład Rzeczypospolitej. Pierwszym krokiem ku budowie nowoczesnego i obejmującego całe państwo systemu ubezpieczeń stał się dekret z 11 stycznia 1919 r. (później ustawa
z 19 maja 1920) wprowadzający obowiązkowe ubezpieczenie od choroby.
11

DzU 1933, nr 27, poz. 227–228; M. Klott, Inspekcja Pracy w Polsce, Warszawa
1937, s. 25.
12
Na temat początków i rozwoju instytucji ubezpieczeniowych na ziemiach polskich pod zaborami zob. K. Chylak, Ubezpieczenia społeczne i zaopatrzenia społeczne
w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2017, s. 21–94.
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Kilka lat później, w styczniu roku 1924, mieszkańcy dawnego zaboru rosyjskiego zostali objęci również ubezpieczeniem wypadkowym, zaś 18 czerwca tego roku parlament przyjął ustawę o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia 13.
Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na ostatni z wymienionych aktów prawnych, nie tylko wprowadzający zupełnie wcześniej nieznane na ziemiach polskich ubezpieczenie od utraty pracy, ale będący również jednym z pierwszych
tego typu rozwiązań na świecie. Dzięki niemu pracujący w zakładach zatrudniających powyżej 5 osób, tracąc zatrudnienie, mogli liczyć przez okres
13 tygodni na zasiłek dla bezrobotnych, a budżet państwa, co istotne, znacząco dokładał się do uiszczanych na poczet ubezpieczenia składek14.
Mimo tego niewątpliwego sukcesu na drodze do unowocześnienia systemu zabezpieczenia społecznego oraz wprowadzenia rozporządzeniem
z 24 listopada 1927 r. jednolitego, obejmującego również starość, ubezpieczenia pracowników umysłowych, nadal nie udawało się zorganizować podstawowego z punktu widzenia potrzeb zatrudnionych i dostępnego w całym
kraju ubezpieczenia od starości i inwalidztwa dla robotników. Trwające od
niemal pierwszych dni niepodległości prace w tym kierunku wciąż nie przynosiły efektów, a Polska z wolna stawała się państwem zacofanym pod tym
względem. Ten ostatni, jak się wydawało, krok ku nowoczesności w sferze
ubezpieczeń postawiony został dopiero po piętnastu latach niepodległości za
sprawą bardzo ważnej z punktu widzenia zachodzących procesów modernizacyjnych ustawy o ubezpieczeniu społecznym, zwanej też ustawą scaleniową
– ważnej, ale spóźnionej, co w dużym stopniu deprecjonować musiało jej
wartość15.
13

Dz. Praw 1919, nr 9, poz. 122; DzU 1920, nr 44, poz. 272; 1924, nr 16, poz. 148;
nr 67, poz. 650; F. Turowicz, Geneza i podstawy zasadniczego dekretu z dnia 11 stycznia 1919 r., „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych” 1929, z. 1, s. 2–5; K. Chylak, Ubezpieczenia społeczne…, s. 115–135.
14
W. Muszalski, Ubezpieczenie społeczne. Podręcznik akademicki, Warszawa
2004, s. 47–48; H. Pławucka, Ubezpieczenie na wypadek braku pracy w Polsce w okresie międzywojennym (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów organizacyjnych),
„Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce”, z. 10, Warszawa
1994, s. 81–84.
15
DzU 1927, nr 106, poz. 911; 1933, nr 51, poz. 396; A. Jarosz-Nojszewska, Ubezpieczenia robotnicze w Polsce w latach 1918–1939 [w:] Od kwestii robotniczej do no-
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Niezależnie od tego opóźnienia należy docenić zagwarantowanie
pracującym przez państwo polskie pełnej asekuracji od ryzyk życiowych,
zwłaszcza objęcia ubezpieczeniem od starości i inwalidztwa nieznających
go wcześniej ziem byłego zaboru rosyjskiego. Z drugiej strony trzeba
jednak zaznaczyć, że asekuracja ta była gwarantowana jedynie niewielkiej części populacji, na którą składali się zatrudnieni poza rolnictwem
i objęci odpowiednimi przepisami ubezpieczeniowymi. Jak mała to była
zbiorowość, najlepiej świadczył fakt, iż w II połowie lat 30. ochroną
ubezpieczeniową objętych było nieco ponad dwa miliony zatrudnionych.
Wraz z uprawnionymi do opieki zdrowotnej lub świadczeń rentowych
członkami rodzin była to zbiorowość zaledwie około 4,5 mln osób, czyli
mniej niż 15% ludności kraju16.
Oznaczało to, że zachodzące w tym dziale polityki społecznej procesy
modernizacyjne były bardzo głębokie, wprowadzały nową jakość w zakresie zabezpieczenia społecznego, jednakże obejmowały wąską grupę
mieszkańców Rzeczypospolitej. U źródeł takiego stanu rzeczy leżała istniejąca i ukształtowana w poprzednich dekadach struktura gospodarcza i
społeczno-zawodowa ludności. W sytuacji, gdy aż 75% mieszkańców żyło
na wsi, a ubezpieczenia społeczne z założenia dedykowane były zatrudnionym poza rolnictwem, a więc de facto mieszkańcom miast, zasięg
tych nowoczesnych instytucji musiał być niewielki i w sposób nieunikniony przekładał się na przywołane wyżej wskaźniki dostępności. Reasumując, należy docenić zbudowany w II Rzeczypospolitej system ube zpieczeń społecznych wraz ze stanowiącymi ich zaplecze organizacyjne
instytucjami (kasami chorych, później ubezpieczalniami społecznymi),
jednak równocześnie trzeba pamiętać o nieprzezwyciężalnych ograniczeniach strukturalnych uniemożliwiających upowszechnienie nowoczesnych urządzeń społecznych, jakimi bez wątpienia były ubezpieczenia
społeczne w międzywojennej Polsce.
woczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. I, red.
P. Grata, Rzeszów 2013, s. 32–39; Z. Landau, Podstawowe kierunki rozwoju ubezpieczeń społecznych [w:] Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, Warszawa 1990,
s. 36–39; L. Skarżyński, Projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznem, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych” 1929, z. 6, s. 115–121.
16
P. Grata, Polityka społeczna…, s. 158–159.
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Polityki zatrudnienia droga ku nowoczesności
Potwierdzenie modernizacyjnego charakteru polityki społecznej II Rzeczypospolitej, ale i skali trudności z nią związanych stanowiła również aktywność państwa w sferze wspierania zatrudnienia i walki z bezrobociem. Aktywność ta widoczna była od pierwszych miesięcy niepodległości, gdy władze
centralne oraz lokalne starały się organizować pracę dla bezrobotnych przy
inwestycjach publicznych. Co istotne, z czasem stała się ona działaniem systemowym, wykorzystującym najnowocześniejsze wówczas rozwiązania organizacyjne i nastawionym na objęcie pomocą setek tysięcy bezrobotnych.
Momentem inicjującym tak nakierowaną, aktywną politykę zatrudnienia
stało się powołanie do życia w 1933 r., a więc w okresie największego załamania kryzysowego, Funduszu Pracy. Był on instytucją, która nie tylko z czasem przejęła zadania w zakresie obsługi ubezpieczenia od braku pracy oraz
pośrednictwa pracy. Fundusz przede wszystkim koncentrował się na aktywnych formach wspierania poszukujących zatrudnienia. Podstawowym zadaniem posiadającego własne, niezwiązane z budżetem państwa dochody Funduszu stało się bowiem organizowanie wspólnie z władzami samorządowymi
robót publicznych dających pracę tysiącom bezrobotnym. Zgodnie z ustawą
z 16 marca 1933 r. miał on na celu „dostarczanie pracy lub środków utrzymania osobom pozbawionym pracy a nie posiadającym innych środków do życia,
przede wszystkim drogą uruchamiania gospodarczo uzasadnionych robót
publicznych lub robót o znaczeniu publicznem”17.
O znaczeniu Funduszu Pracy w polskim systemie polityki społecznej najlepiej świadczy fakt, że nowa instytucja podporządkowana została bezpośrednio premierowi, a jej budżet roczny sięgał nawet stu milionów złotych
(bez środków z tytułu ubezpieczenia od braku pracy) i blisko dwukrotnie
w niektórych latach przekraczał budżet Ministerstwa Opieki Społecznej.
Głównym instrumentem wykorzystywanym przez Fundusz były, jak już zaznaczono, roboty publiczne, a o skali postępu prac z nimi związanych świadczyły
zachodzące wraz z powstaniem nowej instytucji zmiany ilościowe. W roku
1932 przeciętna liczba zatrudnianych w ten sposób bezrobotnych kształtowała się w kraju na poziomie nieco ponad 20 tys., tymczasem już w roku 1933
17

DzU 1933, nr 84, poz. 621; 1934, nr 94, poz. 849; T.L., Połączenie Funduszu Bezrobocia i Funduszu Pracy, „Praca i Opieka Społeczna” 1934, nr 3, s. 357–358.
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sięgnęła 50 tys., zaś w połowie dekady przekraczała poziom 100 tys., w okresach zaś największego nasilenia prac, czyli latem, oscylowała wokół 170 tys.
W sytuacji gdy zarejestrowanych bezrobotnych było w tym czasie około 400–
500 tys. wielkości takie budzić musiały uznanie, nawet pomimo zarzutów
o niski poziom wynagrodzeń płaconych w ramach robót publicznych18.
Warto to docenić, zwłaszcza że w pierwszych latach swej działalności
Fundusz koncentrował się na ważnych z punktu widzenia modernizacji państwa inwestycjach w infrastrukturę komunalną i energetyczną, na które nie
było wtedy stać zubożałych w latach kryzysu budżetów państwa i samorządów. Po roku 1936, gdy państwo wraz z podjęciem czteroletniego planu inwestycyjnego wzięło na siebie odpowiedzialność za realizację strategicznych
inwestycji infrastrukturalnych, Fundusz skoncentrował się na równie istotnych
z punktu widzenia poziomu życia inwestycjach miejskich, nadal w ten sposób
pełniąc swą tak rozumianą modernizacyjną rolę19.
Wraz z poprawą sytuacji gospodarczej udział Funduszu Pracy w finansowaniu wciąż prowadzonych na szeroką skalę robót publicznych stale się
zmniejszał, jego rolę w coraz większym stopniu przejmowały samorządy.
Z drugiej jednak strony ich rozwój poza strukturami Funduszu oznaczał wspieranie ważnego z punktu widzenia zmian struktury społeczno-zawodowej ludności procesu przenikania niepracujących wcześniej w przemyśle bezrobotnych ze wsi do miast. Samorządy bowiem często, w przeciwieństwie do
Funduszu Pracy, zatrudniały przy robotach publicznych okoliczną ludność
rolniczą, co oznaczało dla niej możliwość wejścia na miejski rynek pracy połączoną z prawem do rejestracji w urzędach zatrudnienia i przejścia z obszaru
bezrobocia ukrytego na wsi do kategorii osób poszukujących pracy w systemie oficjalnej polityki zatrudnienia państwa, co pozwalało na zasadniczą
18

Mały Rocznik Statystyczny (cyt. MRS) 1937, s. 241; Sprawozdanie z działalności
Funduszu Pracy za okres od 1 kwietnia 1936 r. do 31 marca 1937 r., Warszawa 1937,
s. 33; realny poziom bezrobocia był wprawdzie co najmniej dwukrotnie wyższy, jednak
należy pamiętać, że oferta Funduszu skierowana była do osób zarejestrowanych jako
poszukujące pracy.
19
AAN, Prezydium Rady Ministrów. Komitet Ekonomiczny 1920–1939, sygn. 1377,
Wnioski na Komitet Ekonomiczny Ministrów 1932–1939, Wniosek Ministra Komunikacji na
Komitet Ekonomiczny Ministrów w sprawie walki z bezrobociem przy zachowaniu właściwej
proporcji inwestycji państwowych, k. 250–255; Sprawozdanie z działalności Funduszu Pracy
za okres od 1 kwietnia 1935 r. do 31 marca 1936 r., Warszawa 1937, s. 28.
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z czasem zmianę pozycji społecznej. Opisana relokacja bezrobotnych skutkowała wprawdzie paradoksalną na rynku pracy sytuacją wyrażającą się zwiększaniem liczby zarejestrowanych bezrobotnych z jednoczesną poprawą koniunktury i wzrostem zatrudnienia, ale z punktu widzenia zmian modernizacyjnych
była zjawiskiem bez wątpienia korzystnym20.
Roboty publiczne nie były jedyną formą działania Funduszu Pracy w sferze aktywizacji osób bezrobotnych. Co istotne, inne stosowane instrumenty
w tym zakresie były już adresowane do konkretnych grup poszukujących pracy, poprzez urozmaicenie stosowanych metod dowodząc nowoczesności podejmowanych w latach 30. działań. Najwcześniejszym spośród nich było
wsparcie zatrudnienia bezrobotnej młodzieży, również tej pochodzącej ze
wsi. Fundusz Pracy partycypował w finansowaniu prowadzonych od roku
1936 przez Ministerstwo Spraw Wojskowych Junackich Hufców Pracy, w których 70% zaangażowanych stanowiła młodzież wiejska. W roku 1938 planowano, że hufce obejmą 30 tys. młodych bezrobotnych. Junacy znajdowali
dzięki nim nie tylko zatrudnienie, połowa z nich mogła w ich ramach odbywać
również szkolenie zawodowe. Ważną rolę z punktu widzenia zwiększenia
szans młodych ludzi na rynku pracy odgrywały również finansowane przez
Fundusz Pracy poradnie zawodowe zorganizowane we Lwowie, Wilnie i Warszawie, prowadzono także przysposobienie zawodowe osób bezrobotnych
(w roku 1937/38 przeszkolono blisko 3,5 tys.)21.
Wśród innych form aktywności wymienić należy przede wszystkim działania na rzecz wsparcia zatrudnienia bezrobotnych pracowników umysłowych. Fundusz Pracy wypłacał subwencje instytucjom i organizacjom społecznym zatrudniającym takich bezrobotnych, którzy na roboty publiczne
z założenia liczyć nie mogli. Kwoty na ten cel wydawane sięgały w II połowie
lat 30. 2 mln zł. Z mniej rozbudowanych, ale – co warto podkreślić – również
podejmowanych form wskazać można próby przesiedlania bezrobotnych do
20

Informacja o pracy Komitetu Ekonomicznego Ministrów z 3 marca 1939 r. zamieszczona w „Monitorze Polskim” [w:] Archiwum polityczne Eugeniusza Kwiatkowskiego, wstęp, wybór i oprac. M.M. Drozdowski, E. Kwiatkowska-Obrąpalska, Warszawa 2002, s. 234; Sprawozdanie z działalności Funduszu Pracy za okres od 1 kwietnia
1936 r. do 31 marca 1937…, s. 33.
21
Sprawozdanie z działalności Funduszu Pracy za okres od 1 kwietnia 1937 r. do
31 marca 1938 r., Warszawa 1938, s. 28–30; S. Sośnicki, Junackie hufce pracy, „Praca
i Opieka Społeczna” 1937, nr 4, s. 419–420.
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robót publicznych poza ich miejscem zamieszkania, pomoc finansową
w tworzeniu lub podtrzymywaniu drobnych warsztatów pracy, popieranie
przemysłu ludowego i domowego zatrudniającego ludność wiejską czy też
dotacje dla izb rolniczych na poprawę sposobu prowadzenia drobnych gospodarstw22.
Za niezwykle ważną inicjatywę mającą na celu podniesienie jakości życia
i realizowaną głównie ze środków Funduszu Pracy należy uznać powstałe
w 1934 r. Towarzystwo Osiedli Robotniczych. Jego celem była budowa tanich
mieszkań dla robotników, głównie na wynajem, mających przynajmniej
w niewielkim stopniu wpłynąć na poprawę sytuacji mieszkaniowej przedstawicieli tej warstwy społecznej. Do końca 1938 r. w ramach TOR powstało
9 tys. mieszkań o 18 tys. izbach, w większości przeznaczonych na wynajem,
a Fundusz Pracy, będący wtedy wyłącznym gestorem środków na ten cel,
w roku 1937/38 desygnował na ich budowę już 10 mln zł23.
Był to zatem kolejny krok ku znaczącemu rozszerzaniu zakresu nastawionych na modernizację społeczną zadań realizowanych przez tę instytucję. Podkreślając ten właśnie aspekt działalności Funduszu Pracy oraz całej
szeroko rozumianej polskiej polityki zatrudnienia, należy jednak pamiętać
o kontekście społeczno-gospodarczym. Wyrażał się on bowiem w latach 30.
niezmiennie utrzymującym się bezrobociem strukturalnym. Pod koniec dekady zarejestrowanych było około pół miliona poszukujących pracy, liczbę
bezrobotnych w miastach szacowano nawet dwukrotnie wyżej, zaś zjawisko
bezrobocia ukrytego na wsi (zasób ludzi zbędnych) obejmować miało co
najmniej 2,4 mln osób i najlepsza nawet polityka zatrudnienia nie mogła tak
wielkich problemów przezwyciężyć. Tylko zmiany strukturalne w gospodarce, dopiero inicjowane w II połowie lat 30., mogły przynieść realną poprawę
sytuacji. Mimo tego zastrzeżenia warto podkreślić wyraźnie modernizacyjny
charakter polityki zatrudnienia II Rzeczypospolitej.
22

Sprawozdanie z działalności Funduszu Pracy za okres od 1 kwietnia 1937 r. do
31 marca 1938…, s. 42–48; B. Wścieklica, Cztery lata polityki zatrudnienia, „Polska
Gospodarcza” 1937, z. 6, s. 189.
23
MRS 1939, s. 65; Sprawozdanie z działalności Funduszu Pracy za okres od
1 kwietnia 1937 r. do 31 marca 1938…, s. 26–28; A. Fidlerówna, Zagadnienie mieszkaniowe, „Praca i Opieka Społeczna” 1938, nr 1, s. 6; J. Strzelecki, Budownictwo mieszkań
dla robotników, „Codzienna Gazeta Handlowa” 1938, nr 79, s. 6.

Paweł Grata

274

Marzenia o publicznej służbie zdrowia
Znacznie gorzej pod tym względem kształtowały się stosunki w ochronie
zdrowia. Z jednej strony należy docenić wpływ rozwoju ubezpieczenia chorobowego na dostępność do usług zdrowotnych, z drugiej jednak trzeba pamiętać o wciąż niewielkiej liczbie jego beneficjentów. Wskutek tego podstawowym problemem pozostawało zapewnienie dostępu do tej sfery usług
społecznych pozostającej poza systemem ubezpieczeniowym większości ludności kraju. Zająć się tym miała tzw. publiczna służba zdrowia, organizowana
zgodnie z założeniami przez władze samorządowe. Przez długi okres niewiele
się jednak w tej mierze działo. Liczba przychodni lekarskich była niewielka,
a szpitale trudno dostępne ze względu na wysokie koszty leczenia.
Szansą na przełamanie impasu stać się miały przeniesione na grunt polski
przez amerykańską Fundację Rockefellera ośrodki zdrowia. Pojawiły się po raz
pierwszy w roku 1926 i miały być miejscami zabezpieczającymi mieszkańców
przed najgroźniejszymi chorobami zakaźnymi i społecznymi, a także gwarantującymi opiekę zdrowotną nad macierzyństwem. Ośrodki miały być zakładane i prowadzone przez samorządy, jednak ich liczba zwiększała się powoli
i dopiero w latach 30. nastąpiło pewne ożywienie w tym względzie wynikające z zachęt, także finansowych, ze strony Ministerstwa Opieki Społecznej
– w roku 1934 ośrodków było w kraju niespełna 260, później ich sieć gęstniała już stosunkowo szybko24.
Zgodnie z zamierzeniami ministerstwa ośrodki powstawać miały przede
wszystkim na najbardziej zaniedbanych pod tym względem terenach wiejskich (jedna placówka na 2–3 gminy), umożliwiając dostęp do ochrony zdrowia stanowiącej zdecydowaną większość mieszkańców kraju ludności wsi. Do
wybuchu wojny planów utworzenia 1,5 tys. placówek w skali kraju zrealizować się nie dało, ale na koniec roku 1938 było ich już 648. Niestety, tylko 40%
spośród nich działało na terenach wiejskich, co oznaczało, że obszary te nadal
pozostawały upośledzone pod względem dostępu do lekarza (ważną barierą
był też utrzymujący się deficyt personelu medycznego). Mimo tego warto
24

MRS 1933, s. 145; Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1930, s. 474;
Sprawozdanie z działalności Ministerstwa Opieki Społecznej w 1934/35 r., „Praca
i Opieka Społeczna” 1936, nr 1, s. 73–74; M. Kacprzak, Powstanie i rozwój ośrodków
zdrowia [w:] Ośrodki zdrowia w Polsce, red. M. Kacprzak, Warszawa 1928, s. 85–97.
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o ośrodkach zdrowia pamiętać, gdyż zgodnie z ustawą z 15 czerwca 1939 r. to
właśnie na nich budowany miał być w kolejnych latach system publicznej
służby zdrowia, a uchwalony tuż przed wojną akt prawny stanowił potwierdzenie silnych już w tym czasie tendencji rozwojowych w tej sferze polityki
społecznej państwa. Ustawy zrealizować się z oczywistych powodów nie udało, ochrona zdrowia do końca lat 30. pozostała jedną z najmniej skutecznych
sfer polityki społecznej, jednak przyjęty tuż przed wojną akt prawny bezsprzecznie stanowił ważny krok ku przyszłej modernizacji tej sfery życia społecznego na ziemiach polskich25.

Próby przezwyciężania barier w opiece społecznej
Miejsce opieki społecznej w budowanym u progu niepodległości systemie własnej polityki społecznej zostało określone w sposób dosyć specyficzny, a zarazem wynikający z wielkiego optymizmu, jaki tworzeniu państwa towarzyszył. Z jednej strony, przewidując nieuchronny rozwój
ubezpieczeń społecznych asekurujących od nieszczęść życiowych, zakładano jedynie marginalną i uzupełniającą rolę działań opiekuńczych. Z drugiej – przekazano je, w sposób pełni uzasadniony, na poziom władz samorządowych, co oznaczało, że w dużej mierze przestały być zobowiązaniem
państwa. Szybko jednak okazało się, że możliwości finansowe władz lokalnych były, poza największymi miastami, co najwyżej niewielkie. Większość
gmin wiejskich była wręcz uboga, nie było ich zatem stać na realizację
szerokiego zakresu zadań zapisanych w ustawie o opiece społecznej
z 16 sierpnia 1923 r. Ten akt prawny był zresztą skądinąd tak mało konkretny, że jego przepisy nie zostały nawet wprowadzone na terenach byłego zaboru pruskiego, gdzie nadal obowiązywało sprawdzone w praktyce
ustawodawstwo niemieckie26.
25

AAN, Ministerstwo Opieki Społecznej (cyt. MOS), sygn. 12, Sprawozdanie z działalności Departamentu Służby Zdrowia za rok 1938/39, k. 29–30; DzU 1939, nr 54,
poz. 342; Sprawozdanie z działalności Ministerstwa Opieki Społecznej w 1937/38 r.,
„Praca i Opieka Społeczna” 1938, nr 4, s. 535; J. Danielski, Pomoc lecznicza na wsi,
tamże, s. 439–440.
26
AAN, Protokoły…, t. 13, Projekt ustawy o opiece społecznej z 8 listopada 1920 r.,
k. 376–377; DzU 1923, nr 92, poz. 726.
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Można nawet stwierdzić, że fakt ten z góry deprecjonował znaczenie polskich przepisów o opiece społecznej, zwłaszcza w sytuacji gdy niewiele udało
się wydać w okresie dwudziestolecia rozporządzeń wykonawczych mających
być potencjalnym nośnikiem zmian modernizacyjnych. Mimo wieloletnich
prac nie zostały przyjęte nowoczesne przepisy gwarantujące opiekę nad macierzyństwem, dziećmi i młodzieżą, stanowiące w zamierzeniu pierwszą próbę podjęcia na szeroką skalę polityki rodzinnej. Podobnie stało się z również
będącymi potwierdzeniem modernizacyjnych tendencji w Ministerstwie
Opieki Społecznej i opartymi na przekonaniach abolicjonistycznych w tym
względzie przepisami o walce z nierządem. U źródeł niepowodzenia kolejnych
inicjatyw ustawodawczych leżały kwestie finansowe27.
Były one również przyczyną wyraźnego niepowodzenia przepisów
o zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa ogłoszonych rozporządzeniem
z 14 października 1927 r. W myśl jego postanowień przeciwdziałanie tym
zjawiskom miało się przede wszystkim opierać na systemie domów pracy
dobrowolnej, przytułków oraz domów pracy przymusowej. Przepisy mogły
wejść w życie jedynie na terenie województw poznańskiego i pomorskiego,
gdyż tylko tam istniały działające już wcześniej odpowiednie placówki opiekuńcze (w tym dwa domy pracy przymusowej). W roku 1933 rozporządzenie
rozciągnięto na obszar województwa warszawskiego, zaś w 1938 objęto nim
miasto Łódź, co oznaczało, że do końca okresu międzywojennego przepisy nie
obowiązywały na większości terytorium państwa28.
Mimo generalnie trudnych warunków działania niedofinansowanej opieki społecznej warto dostrzec również zjawiska, które można uznać za świadczące o dążeniach modernizacyjnych obecnych również i w tej sferze polityki
27

P. Grata, Problemy macierzyństwa, dzieci i młodzieży w systemie opieki społecznej Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Człowiek – społeczeństwo – źródło. Studia dedykowane Profesor Jadwidze Hoff, red. S. Kozak, D. Opaliński, J. Polaczek, S. Wieczorek,
W. Zawitkowska, Rzeszów 2014, s. 396–398; tenże, Walka z nierządem w polityce
państwa polskiego w latach 1918–1939 [w:] Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej, red. M. Rodak, Warszawa 2013, s. 258–261.
28
AAN, MOS, sygn. 55, Zwalczanie żebractwa i włóczęgostwa w Polsce. Informacja
[b. d.], k. 4–5; DzU 1927, nr 92, poz. 823; 1933, nr 73, poz. 540; 1938, nr 38, poz. 321;
K. Chylak, Polityka zwalczania żebractwa i włóczęgostwa w Drugiej Rzeczypospolitej
[w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki
społecznej XX i XXI wieku, t. IV, red. P. Grata, Rzeszów 2013, s. 20–27.

Polityka społeczna jako czynnik modernizacji II Rzeczypospolitej

277

społecznej. Należy do nich przede wszystkim zaliczyć powołanie do życia
rozporządzeniem z 6 marca 1928 r. instytucji opiekunów społecznych, stanowiących podstawowy element wynikającego z przepisów systemu wsparcia (obok nich w gminach, powiatach, miastach i województwach powstały
komisje opieki społecznej). W całym kraju powołano nieco ponad 20 tys.
opiekunów społecznych, a ich zadania z czasem przypominać zaczęły te
wypełniane przez dzisiejszych pracowników socjalnych. Nowoczesną formę
instytucji w sposób całościowy podejmujących kwestie opiekuńcze stanowiły w latach 30. tzw. ośrodki zdrowia i opieki, łączące w sobie funkcje
ochronne, profilaktyczne i lecznicze oraz zajmujące się potrzebującymi na
obszarze objętym ich zasięgiem działania (dziesięć modelowych ośrodków
powstało w Warszawie)29.
Paradoksalnie dodatni wpływ na procesy modernizacji działalności opiekuńczej miał wielki kryzys i związane z nim trudności finansowe prowadzących i finansujących placówki opieki nad dzieckiem samorządów. W efekcie
ich niedomagań w latach 30. władze państwowe zaczęły propagować instytucję rodziny zastępczej, uznawaną za znacznie bardziej korzystną od krytykowanej przez pedagogów opieki zamkniętej formę opieki nad dziećmi. Co
istotne, była ona również znacznie tańsza i to właśnie przesądziło o szybkim
wzroście jej popularności. Wskutek tego w końcu lat 30. w rodzinach zastępczych przebywało już około 10 tys. dzieci, zaś w zakładach opieki zamkniętej
było ich wtedy 42 tys., czyli około 1/5 mniej niż kilka lat wcześniej (znaczenie
rodzin zastępczych było tym większe, że w II Rzeczypospolitej praktycznie
niedostępna była instytucja adopcji – odpowiednia ustawa przyjęta została
dopiero 19 lipca 1939 r.)30.
29

DzU 1928, nr 29, poz. 267; A. Chaciński, Organizacja Ośrodków Zdrowia i Opieki,
„Opiekun Społeczny” 1938, nr 12, s. 7–13; J. Starczewski, Geneza Ośrodków Zdrowia
i Opieki, tamże, s. 1–6; S. Grocholski, E. Chwalewik, O opiekunach społecznych i komisjach opieki społecznej. Zbiór przepisów z wyjaśnieniami, Warszawa 1929, s. 4–8;
W. Szuman, Rola opiekunów społecznych, Warszawa 1930, s. 6–34.
30
AAN, MOS, sygn. 16, XIX posiedzenie Rady Opieki Społecznej. Program, sprawozdanie, referat 1938, k. 15; MRS 1939, s. 289–290; Protokół z XVII-ej Sesji Rady
Opieki Społecznej, Warszawa 1937, s. 8; J.C. Babicki, Opieka nad dziećmi w rodzinach
zastępczych, „Praca i Opieka Społeczna” 1934, nr 4, s. 433–435; B. Nakoniecznikow-Klukowski, Przegląd najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu polityki opiekuńczej,
tamże 1938, nr 1, s. 22.
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Drugim widocznym paradoksem w kontekście prób poszukiwania
pierwiastków modernizacyjnych w realiach międzywojennej opieki społecznej stały się losy ustawy z sierpnia 1923 r. Był to akt prawny dosyć
obszerny znaczeniowo i obejmujący bardzo rozbudowany katalog sytuacji,
w których obywatelom należeć się winno wsparcie ze strony władz samorządowych bądź też, w rzadszych przypadkach, państwa. Mimo tego, jak
już zaznaczono, ustawa była bardzo ramowa i de facto zawierała jedynie
hasłowe regulacje. Równocześnie okazała się aktem prawnym niezwykle
wręcz trwałym. Obowiązywała bowiem aż do połowy stycznia 1991 r., gdy
zastąpiona została ustawą o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990,
co oznacza, że dzieło Sejmu I kadencji z roku 1923 uznać można przewrotnie za nie tylko niezwykle nowoczesne, ale i uniwersalne, gdyż odpowiadało warunkom zarówno II Rzeczypospolitej, jak i regułom funkcjonowania opieki, a później pomocy społecznej w okresie rządzonej przez
komunistów Polski Ludowej.

Podsumowanie
Podsumowując krótki przegląd modernizacyjnych dokonań polskiej
polityki społecznej okresu międzywojennego, warto wyprowadzić kilka
zasadniczych wniosków. Przede wszystkim należy podkreślić znaczenie
odzyskania niepodległości dla sfer życia społecznego zależnych od aktywności państwa. Władze Rzeczypospolitej z założenia wszak patrzyły na nie
inaczej niż zaborcy, co od pierwszych dni wolności było wyraźnie widać
w podejmowanych działaniach, z reguły nastawionych na modernizację
społeczną. Dzięki temu w ramach własnej polityki społecznej udało się
wprowadzić nowoczesne rozwiązania w zakresie ustawodawstwa pracy,
stopniowo rozszerzyć zakres podmiotowy i przedmiotowy ubezpieczeń
społecznych, zbudować odpowiadającą istniejącym wyzwaniom politykę
zatrudnienia, a także zainicjować modernizacyjne zmiany w polityce zdrowotnej oraz w niektórych aspektach opieki społecznej. Mimo że efekty
podjętych u progu niepodległości i kontynuowanych przez dwie dekady
działań pozostawiały w roku 1939 nadal wiele do życzenia, to i tak stanowiły wyraz postępu społecznego dokonującego się w ramach kreowanej
przez własne państwo polityki społecznej.
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Social policy as a factor in the modernization
of the Second Polish Republic
Summary
Social policy was an important factor in the modernization of interwar Poland.
From the first days of independence, the Polish authorities tried to create their own
system of social activity of the state, corresponding to the best European models. As
part of its own social policy, it was possible to introduce modern solutions in the field
of labor legislation, expand the subjective and objective scope of social insurance,
build a modern employment policy, and initiate modernization changes in health policy
and in some aspects of social care. The effects of twenty years of activities still left
much to be desired in 1939, but they were an expression of social progress taking
place within the framework of the social policy created by the own state.
Key words: social policy, social modernization, Second Polish Republic, employment
policy, social insurance, labor legislation
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Reklama w prasie
dwudziestolecia międzywojennego
jako narzędzie kreowania
nowoczesnego konsumenta
i modernizacji życia codziennego

Wstęp
Badanie wpływu reklamy prasowej na modernizację życia codziennego
Polski międzywojennej jest obarczone dużym ryzykiem. Składa się na to kilka
przyczyn. Zasięg prasy był uzależniony od położenia geograficznego województwa czy powiatu w granicach Polski. Liczne tytuły prasowe ukazywały się
i były prenumerowane w województwach Polski zachodniej. W tym rejonie
czytelnictwo prasy było większe, w dodatku bardzo popularne były tu periodyki lokalne, które obejmowały swoim zasięgiem jeden powiat. Odmiennie
sytuacja przedstawiała się w województwach położonych na wschodzie ówczesnej Polski. Tam czytelnictwo prasy nie było tak powszechne, a i jej zasięg
był ograniczony. Popyt mieszkańców Polski na dobra konsumpcyjne był zależny od siły nabywczej ludności, a ta pokrywała się w układzie geograficznym
z zasięgiem prasy. Podobnie było z potrzebami konsumpcyjnymi.
Zważywszy na te uwarunkowania, warto zadać pytanie, czy reklama prasowa była narzędziem, które wpływało na modernizację życia codziennego
mieszkańców II Rzeczypospolitej. Badając ten problem, należy zwrócić uwagę
na obszary życia codziennego, które modernizowały się najszybciej pod
wpływem przekazu reklam zamieszczonych w prasie. Założenie badawcze, że
treść reklamy prasowej wspierała proces modernizacji życia codziennego, jest
przekonujące. Rynek wewnętrzny Polski międzywojennej był jednak dopiero
rynkiem wschodzącym, choć o dużym potencjale. Jego przebudzenie, którego
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skutkiem byłaby masowa konsumpcja, wymagało upływu czasu. Ten proces
zależny był od przemian strukturalnych w gospodarce.
Niniejszy artykuł opiera się na kwerendzie reklam zamieszczanych w prasie okresu międzywojennego. Szczególne znaczenie dla badań miała prasa
lokalna, obejmująca swoim zasięgiem jeden powiat. Periodyki te były dostępne i chętnie czytane przez znaczną liczbę mieszkańców powiatu, tym samym
zasięg reklamy tam się ukazującej był bardzo duży.

Reklama jako narzędzie kreowania
nowoczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego
Stanisław Batko w opublikowanym w 1916 r. podręczniku reklamy pt. Reklama w przemyśle i handlu zwracał uwagę adeptom tej sztuki zarządzania
sprzedażą, że „Reklama jest dzisiaj potęgą tak silną, że oprzeć się jej nie zdoła
nikt, a na usługach jej stoją bez wyjątku wszyscy. […] Dziś reklama objęła rządy nad całym światem przemysłowym, wszędzie oddają jej zasłużony hołd,
przyszedłszy do przekonania, że należy ją uważać nie tylko za korzystną, lecz
wprost za konieczną w przemyśle i handlu”1. Tak postrzegana rola reklamy
czyniła z niej użyteczne narzędzie propagowania rewolucji przemysłowej,
rozwoju produkcji masowej, powtarzalnej, dla której istniała pilna potrzeba
znalezienia klientów i tym samym rozszerzania konsumpcji. W omawianym
okresie historycznym reklama i szerzej rozumiany marketing były widziane
„jedynie jako jedna z wielu ważnych funkcji wspierających produkcję. Do innych należały finanse i zasoby ludzkie. Głównym zadaniem stawianym marketingowi było stworzenie popytu na produkty”2.
Sukces rewolucji przemysłowej i uprzemysłowienia zależał od stałej
obecności na rynku dojrzałego społeczeństwa konsumpcyjnego, które jak
wieścił Stanisław Batko, powinno pozostawać na usługach reklamy, ponieważ:
„Mąż wobec żony, rodzice wobec dzieci i odwrotnie, krewni wobec krewnych,
znajomi wobec siebie reklamują ustawicznie raz to, raz owo, zupełnie bezwiednie, tak bowiem głęboko przeniknęła jestestwem ludzkiem reklama i tak
1

S. Batko, Reklama w przemyśle i handlu, Kraków 1916, s. 8.
Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony
klient? Spełniony Człowiek!, Warszawa 2010, s. 42.
2
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silny nań wpływ wywarła” 3. Reklama zachęcająca do konsumpcji i kształtująca społeczeństwo konsumpcyjne uznana została przez Stanisława Zenona Zakrzewskiego w 1929 r. za potęgę. Odnotował on: „Reklama jest potęgą. Reklama jest niezaprzeczalnie potęgą” 4. Uzasadniając ten pogląd,
dodawał: „Wpływ jej sięga od chaty kurnej do pałaców i zamków; od
karczmy aż do świątyń. Zasięg jej jest tak wielki, jak działania fal eteru.
Trzeba tylko umieć kierować tą siłą. Należy ujarzmić, a ujarzmiwszy, wykorzystać do własnego celu” 5.
Zachwyt nad sztuką reklamy i jej możliwościami kreowania popytu, a w
konsekwencji powiększania skali masowej produkcji, Stanisław Batko w cytowanym podręczniku z 1916 r. wyraził w charakterystyczny dla siebie obrazowy, i przez to bardzo trafny, sposób: „ona zapoznaje całe masy o nowych wynalazkach, o postępie, o nowych środkach lekarskich, o cenach artykułów,
wskazuje tanie miejsca zakupna itd., dla przedsiębiorstwa zaś handlowego
i przemysłowego jest, jak powiada Lord Macaulay, tem czem dla maszyny
para: wielką siłą poruszającą”6.
Lech Szuman, tytułujący siebie doradcą reklamowym, w 1935 r. w poradniku reklamy Jak układać skutecznie ogłoszenia informował: „Od krzyków, rozkazów i nawoływań z przed czterdziestu laty, przeszła nowoczesna
reklama do roli doradcy, który publiczności w sposób subtelny, delikatny
i nie narzucający się, udziela rzeczowych rad w wyborze towaru”7. Zgodnie
z tymi wskazówkami profesjonalnie przygotowana kampania reklamowa
ułatwiała klientowi wybór produktu, edukowała go w zakresie jakości towaru i jego parametrów użytkowych. Przygotowywane przez kupców i przedsiębiorców kampanie reklamowe miały dostarczać kompleksowych informacji o produkcie, aby zachęcić klienta do jego zakupu i w konsekwencji
pośrednio wpływać na modernizację życia codziennego. Kampanie reklamowe były też narzędziem kreowania konsumpcyjnego społeczeństwa.
Stanisław Z. Zakrzewski w 1930 r. na łamach branżowego czasopisma „Reklama”, które było organem prasowym Polskiego Związku Reklamowego,
3

S. Batko, dz. cyt., s. 8.
S.Z. Zakrzewski, Drogi i manowce reklamy, Warszawa 1929, s. 12.
5
Tamże, s. 13.
6
S. Batko, dz. cyt., s. 12–13.
7
L. Szuman, Jak układać skutecznie ogłoszenia, Poznań 1935, s. 6.
4
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w artykule pt. Obserwacje8 ubolewał, że w ówczesnej Polsce z wielkim trudem i bardzo mozolnie kształtowało się społeczeństwo masowej konsumpcji. Twierdził, że skuteczna i dobrze poprowadzona kampania reklamowa
może ożywić koniunkturę rynkową i potencjalnie wywiera wpływ na nastroje społeczne, budząc wśród klientów potrzebę posiadania określonych dóbr.
Podkreślał przy tym, że dużą część winy za pogarszanie się w latach 30. XX w.
koniunktury gospodarczej i w następstwie tego za spadek lub raczej całkowity zanik konsumpcji ponosi przedsiębiorca i kupiec. W jego ocenie te grupy zawodowe, szukając oszczędności, zrezygnowały z prowadzenia kampanii
promocyjnych i zachęcania do zakupów. Wycofały się one z kształtowania
nawyków masowej konsumpcji. Stanisław Z. Zakrzewski dowodził, że od
aktywności i profesjonalizmu tych grup zawodowych na polu reklamy zależy
koniunktura rynkowa i pozytywny nastrój klientów. Uwagi powyższe zilustrował obrazem, w którym porównał zachowanie się na rynku klienta
mieszkającego w Stanach Zjednoczonych z zachowaniem klienta z Polski.
O konsumpcyjnym społeczeństwie Ameryki Północnej odnotował następujące spostrzeżenia: „Szaleje reklama na usługach świata gospodarczego.
Orgje świateł, druków są na jej skinienie. Nabywca, przechodzień chodzi
nieprzytomny, oszołomiony. Kuszą go, wabią, drażnią, doprowadzają do
stanu wrzenia. Jest świadkiem jakiegoś wyścigu o towar. Ma wrażenie, że
jeżeli nie kupi dziś – jutro zastanie go wobec zmienionej koniunktury, wobec
pustego, wyprzedanego składu. I kupuje, potrzebne, czy niepotrzebne, ale
uległ psychozie tłumu, nastrojowi wytworzonemu przez sztukę sprzedawania”9. Klient z Polski zachowuje się na tym polu odmiennie. W kraju nie ma
nowoczesnej reklamy, która pośrednio, jak podawał na przykładzie USA,
modernizuje konsumpcję, kreuje indywidualne potrzeby i przygotowuje
klienta do dokonania transakcji. Pisał: „Zobaczmy, co się dzieje u nas?
Gdziekolwiek zajrzeć, słyszy się skargi. Depresja ogarnęła świat gospodarczy.
Kupiec stoi bezczynnie, ale i bezradnie przed ladą. Wygląda nabywcy. Nawet
gdy ten się zjawi, udziela mu się mimo woli i wbrew woli nastrój sprzedawcy. Klient nie tylko nie może wpaść w szał kupowania, ale przeciwnie, ma
czas na refleksję. Skoro jest jedynym kupującym, czy nie powinien raczej też
8

S.Z. Zakrzewski, Obserwacje, „Reklama. Organ Polskiego Związku Reklamowego”
1930, nr 4, s. 5.
9
Tamże, s. 6.
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czekać, niż kupować? Psychologia tłumu działa w tym wypadku negatywnie,
ze stratą dla kupca”10.

Konsumpcja i konsumenci w międzywojennej Polsce.
Jakość placówek handlu detalicznego
Poszukując przyczyn opisanego przez Stanisława Z. Zakrzewskiego niskiego poziomu konsumpcji, należy sięgnąć do obrazu demograficznego i struktury społeczno-zawodowej społeczeństwa polskiego okresu międzywojnia. Tylko w ten sposób można zrozumieć, dlaczego w ówczesnej Polsce nie
wykształciło się nowoczesne, porównywalne ze światem Zachodu społeczeństwo masowej konsumpcji.
W międzywojennej Polsce w 1938 r. w strukturze społeczno-zawodowej
mieszkańców odsetek ludności rolniczej stanowił 59,1% ogółu społeczeństwa,
odsetek osób związanych z przemysłem i rzemiosłem wynosił 23,2%, z handlem 6,1%, z komunikacją 3,5%, ze służbą publiczną 4,2%, ze służbą domową
1,4%, inne 2,5%11. Wskazane wielkości sytuują międzywojenną Polskę w grupie państw o charakterze rolniczo-przemysłowym. W efekcie stratyfikacji zawodowej Polaków rynek zbytu dla produkcji masowej znajdował się wyłącznie w dużych miastach i był zawężony do grup społecznych dysponujących
większymi od przeciętnych dochodami. Na polskiej wsi sytuacja gospodarcza
była dramatyczna. Jej mieszkańcom doskwierało przeludnienie agrarne oraz
silne rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Zbigniew Landau i Jerzy Tomaszewski konstatują: „koniecznym warunkiem rozwoju przemysłu jest silny i stale
rozszerzający się rynek wewnętrzny (tak konsumpcyjny, jak i inwestycyjny),
który zależy od stopnia zamożności podstawowych warstw ludności […].
W Drugiej Rzeczypospolitej ten warunek nie został i nie mógł być spełniony.
Nie istniały obiektywne przesłanki do industrializacji kraju”12.
Społeczeństwo miejskie w Polsce w odniesieniu do krajów Europy Zachodniej i USA było słabe, niezdolne do masowej konsumpcji. W Polsce lud10

Tamże, s. 6.
Z. Landau, J. Tomaszewski, Nie rozwiązane problemy społeczno-gospodarcze
Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Problemy gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1989, s. 407.
12
Tamże, s. 428.
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ność mieszkająca w miastach stanowiła w dekadzie lat 30. XX w. zaledwie
30% ogółu ludności kraju. Należy mieć też na uwadze, że nie cała ludność
miast i miasteczek, zwłaszcza na wschodzie kraju, należała do kręgu cywilizacyjnego, który określa się mianem cywilizacji miejskiej13. W województwach
wschodniej Polski, położonych na wschód od Wisły, z pracy w gospodarstwach rolnych żyło, według szacunków, od 70 do 83% ludności, a w obszarze
Górnego Śląska ludność zatrudniona w przemyśle stanowiła 54% ludności
zawodowo czynnej, w Warszawie 42%, w województwie łódzkim 31%, w pozostałych województwach od 19 do 27%. Ten czynnik miał bardzo duży
wpływ na rozwój handlu wewnętrznego i jego jakość14.
Janusz Żarnowski zwraca uwagę, że: „Na warunki życia w mieście duży
wpływ miał aparat handlowy i cała sieć dystrybucji i obrotu towarowego.
Jednakże zmiany techniczne w tej sferze życia gospodarczego były znikome.
Poziom drobnego handlu był bardzo niski, w znacznej części stanowił on jakby pozostałość przedkapitalistycznych sposobów gospodarowania”15. Nowoczesny handel, według ówczesnych standardów, obejmował domy towarowe.
W Polsce w 1935 r. istniały tylko 22 tego typu obiekty16 oraz dwa tysiące
przedsiębiorstw handlowych, które poza centralą miały swoje oddziały
w całym kraju. Do tej grupy firm zaliczały się m.in. Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych Ruch SA w Warszawie, które w 1938 r. posiadało 518 sklepów (handel czasopismami, książkami, wyrobami tytoniowymi, materiałami
piśmiennymi), Bata Polska Spółka Akcyjna, mająca 203 sklepy (handel obuwiem)17. Kolejną charakterystyczną cechą polskiego handlu wewnętrznego
było występowanie dużych różnic między poszczególnymi województwami
kraju w zakresie obrotu placówek handlowych i ich wielkości. Nowoczesne
placówki handlu skoncentrowane były w Warszawie, gdzie znajdowało się aż
18% przedsiębiorstw handlu mających I lub II kategorię18.
13

J. Żarnowski, Polska 1918–1939. Praca, technika, społeczeństwo, Warszawa
1999, s. 281.
14
Z. Landau, J. Tomaszewski, dz. cyt., s. 408.
15
J. Żarnowski, dz. cyt., s. 288.
16
Były to np. Dom Towarowy Braci Jabłkowskich w Warszawie, Bydgoski Dom Towarowy, Dom Towarowy Bracia Mateccy w Bydgoszczy.
17
J. Kaliński, Handel wewnętrzny [w:] Problemy gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1989, s. 172.
18
Tamże, s. 183.
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Janusz Kaliński ustalił, że dla placówek handlu wewnętrznego „klientelę
stanowiła na ogół uboga ludność dysponująca bardzo ograniczonymi środkami pieniężnymi. Dążąc do zakupu po najniższych cenach, godziła się na prymitywny poziom usługi handlowej”19. Po przeciwnej stronie znajdował się
klient bogaty, który korzystał z nowocześnie urządzonych placówek handlowych, dysponujących fachową kadrą pracowników. W efekcie konsumpcja
indywidualna była mocno zróżnicowana w zależności od województwa. Ilustruje to następujący przykład: w roku 1935 mieszkańcy województw zachodniej Polski konsumowali 13,1 kg cukru, centralnych 10,5 kg, południowych 7,3 kg, a wschodnich zaledwie 4,4 kg20.

Reklama w prasie.
Uwagi praktyczne ówczesnych znawców problemu
Wskazane uwarunkowania miały wydatny wpływ na reklamę, jej formę
i jakość. Drogi dotarcia do klienta i zachęcenia go do zakupu określonego
produktu były zależne od siły nabywczej klientów, ich miejsca zamieszkania
i poziomu percepcji. Stanisław Z. Zakrzewski w 1929 r. odnotował: „Tak bowiem różny jest stopień kultury ludu na Wschodnich i Zachodnich Kresach
Rzeczypospolitej, tak diametralnie różne są potrzeby, i tak wielka dymensja
między pojęciem artykułu pierwszej potrzeby, że nie sposób prowadzić reklamy bez przygotowawczych studiów. A wchodzą w grę różnice terytorialne,
kulturalne, narodowościowe, stanowe, nawet różnice upodobań, smaku,
gustu. Te różnice musi uwzględnić reklama. Musi podzielić cały kraj na sekcje
i traktować każdą z nich indywidualnie”21.
W międzywojennej Polsce wyraźnie dawał o sobie znać niedobór fachowej wiedzy z zakresu promocji i reklamy u przedsiębiorców i kupców, a więc
grupy zawodowej, dla której była ona istotnym składnikiem kapitału profesjonalnej działalności. Skutki tego zapóźnienia znawcy tej problematyki dostrzegali w niedowładzie organizacyjnym handlu wewnętrznego, a w konsekwencji
w niewykształceniu się społeczeństwa konsumpcyjnego.
19

Tamże, s. 178.
Tamże, s. 184.
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S.Z. Zakrzewski, Drogi…, s. 45.
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Stanisław Z. Zakrzewski, w 1929 r. w publikacji Drogi i manowce reklamy
przekonywał, że „Reklama prasowa jest do dziś dnia najpopularniejszą postacią reklamy”22. Sądząc tylko po liczbie opublikowanych fachowych artykułów podejmujących temat reklamy prasowej, można odnieść wrażenie, że
reklama prasowa borykała się w międzywojennej Polsce z wieloma problemami. W 1931 r. w piśmie „Reklama” zamieszczono apel: „Pustka wieje
z gazet, które dosłownie proszą o ogłoszenia, dla honoru domu, dla okrasy
numeru. Inserent mógłby dziś tryumfować w gazecie, podnieść kredyt swój,
dowodząc żywotności firmy. Tymczasem jednak ogłoszeń nie ma, a gdy się
zjawiają, to znów w powodzi innych, i znów zginą bez śladu i echa w tłumie”23. Znawcy sztuki reklamy zarzucali kupcom brak elementarnej wiedzy
na jej temat. Pisano: „Przedewszystkiem wiele kupców nie wie, że reklama
nie jest niczem innem jak przedstawieniem korzyści z posiadania towaru
ogłaszanego, względnie korzyści z kupowania w sklepie ogłaszającym się”24.
Z tekstów przygotowywanych przez ówczesnych profesjonalistów wybrzmiewa pragnienie modernizacji placówek handlowych, a w ślad za tym
wola kreowania nowoczesnej obsługi klienta, podnoszenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie reklamy i promocji w gronie
kupców i przedsiębiorców. Namawiano do tego, aby reklama była narzędziem, które będzie kreować nowoczesne społeczeństwo konsumpcyjne.
Stanisław Z. Zakrzewski zwracał uwagę: „Ogłoszenie dla handlu detalicznego
to nie tylko ogłoszenie, które płaci kupiec detaliczny, ale również ogłoszenie
wykonane na polecenie i rachunek producenta. Każdy kupiec doskonale
ocenia wartość reklamy producenta jako czynnika ułatwiającego sprzedaż,
a jednak tak mało kupców zwraca uwagę, by producent ogłaszał się odpowiednio i w odpowiednich pismach. Współpraca z producentem w reklamie
to jeszcze jeden zaniedbany przez kupca rodzaj reklamy”25. Zwracano też
uwagę, że za kreowanie popytu na określone produkty odpowiada dobrze
przygotowana i przeprowadzona w prasie kampania reklamowa: „Kampania
prasowa dąży zatem do doprowadzenia konsumentów do tego, ażeby żądali
u kupców reklamowanych wyrobów i w ten sposób przyczyniali się do
22

S.Z. Zakrzewski, Drogi…, s. 21.
S.Z. Zakrzewski, Uwagi o reklamie handlu detalicznego, „Reklama” 1931, nr 6, s. 9.
24
Tamże, s. 7.
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zwiększenia popytu na ogłaszany towar. To zmusza więc kupców do prowadzenia ogłaszanego towaru”26.
Główne miejsce w prasie międzywojennej Polski zajmowały reklamy produktów oznaczonych logo rozpoznawalnym przez konsumentów w Polsce
i Europie. Wnosząc z tych kampanii reklamowych, niska siła nabywcza społeczeństwa polskiego była postrzegana przez znane duże firmy jako stan przejściowy. Prawdopodobnie liczono na to, że wraz z poprawą koniunktury rynkowej stopniowo rozszerzać się będzie grono konsumentów i zwiększy się
popyt. Rynek wewnętrzny Polski międzywojennej postrzegano słusznie jako
rynek wschodzący i perspektywiczny. Powyższe przekonanie potwierdza ciekawe badanie rynku, które przeprowadził producent proszku do prania Radion. Jego celem było zbadanie świadomości konsumenckiej i stworzenie
swoistej mapy konsumpcji tego produktu. Zaletą badania było to, że pozwalało na przygotowanie narzędzi do badań marketingowych i tym samym modernizowano tę sferę życia gospodarczego. Czasopismo „Reklama” ujawniło,
że do końca 1930 r. w Polsce przeprowadzono dwa tego typu badania. Pierwsze związane było z określeniem grupy docelowej konsumentów kremu
o nazwie Taky, a drugie proszku do prania Radion27.
Badanie konsumentów proszku Radion ukryte zostało pod kampanią
promocyjną określaną mianem „zagadki premiowej”. W celu zebrania informacji od konsumentów o proszku Radion jego producent rozesłał 1.500.000
kart z dwoma pytaniami: „Czy WP używa Radionu?” oraz „Czy WP jest z niego
zadowolona?”. Wróciło 10% kart (150.000). Te kartki pozwoliły na ułożenie
specyficznej mapy konsumpcji tego produktu. Sporządzono ją według kryterium liczby mieszkańców przypadających na jedną odpowiedź. Wyniki były
następujące: w Bydgoszczy na jedną odpowiedź przypadało 35 mieszkańców,
w Poznaniu 40, we Lwowie 72, w Warszawie 112, w Krakowie 120, w Łodzi
150, w Białymstoku 212, w Wilnie 372. Zdaniem osób prowadzących to badanie rynku „Rezultaty te są dokładnem odbiciem stanu analfabetów w poszczególnych dzielnicach. Na Zachodzie zainteresowanie olbrzymie, im dalej
na wschód tem słabsze”. Rodziło się w związku z tym pytanie o skuteczność
reklamy w formie ogłoszeń zamieszczanych w prasie. Stwierdzano, że „Reklama prasowa np. byłaby bezwzględnie chybiona w dzielnicach wschodnich,
26
27

M. Widerszal, Momenty akwizycji, „Reklama” 1930, nr 4, s. 21–22.
H. Lowy, Zagadki premiowe jako środek reklamy, „Reklama” 1930, nr 5, s. 34–35.
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gdzie ilość analfabetów dochodzi do 60%”. Empirycznie przekonano się, że
nowoczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego nie można budować na fundamentach niskiego poziomu edukacji.

Kampanie reklamowe w prasie
i ich wpływ na modernizację życia codziennego
Reklama prasowa, która pojawiała się w okresie międzywojennym w periodykach wydawanych cyklicznie, a mających charakter, według dzisiejszych
kategorii, społeczno-polityczny, informacyjny, prasy fachowej czy adresowanej do kobiet lub dzieci, wreszcie prasy o zasięgu lokalnym, obejmującej zazwyczaj jeden powiat, miała spełnić określoną funkcję. W pierwszej kolejności
oczekiwano od niej, że zaintryguje i skłoni klienta do zakupu oferowanego
produktu czy usługi. W badaniach nad modernizacją życia codziennego za
sprawą reklamy Agnieszka Janiak-Jasińska podpowiada, że „Zasadnicze […]
znaczenie ma ustalenie, czy dana reklama dokumentuje praktykę społeczną,
czy dążenie do jej zmiany poprzez lansowanie nowych wzorców zachowań”28.
Autorka przekonuje o perswazyjnym charakterze wielu reklam, co dowodzi,
że rolą reklamy było nie tylko wywołanie i kierowanie popytem, ale docelowo
zmiana stylu życia codziennego, jego modernizacja29.
Badanie wpływu ogłoszeń reklamowych zamieszczanych w prasie Polski
międzywojennej na modernizację życia codziennego mieszkańców jest bardzo trudne. Rynek reklamy był specyficzny, ponieważ warunkowały go czynniki geograficzne. Wieś i małe miasta położone w województwach Polski
wschodniej oraz południowej były białą kartą na mapie reklamy. Docierała
ona tam sporadycznie, a przedsiębiorcy niechętnie się tam reklamowali.
Mieszkańcy Polski zachodniej, zarówno wsi jak i miast, byli bardziej podatni
na przekaz płynący z ogłoszeń reklamowych. Treści reklamowe zamieszczane
w prasie międzywojennej były różnorodne. Najczęściej reklamowanymi produktami były kosmetyki, środki piorące, odzież i obuwie. Reklama kosmetyków szczególnie zdominowała periodyki skierowane do kobiet. Najpoczytniej28

A. Janiak-Jasińska, Zmagania historyka z reklamą: artykuły spożywcze w ogłoszeniach reklamowych początku XX wieku, „Przegląd Historyczny” 2011, nr 102/4, s. 844.
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szym, sądząc po stutysięcznym nakładzie, kobiecym czasopismem była „Moja
Przyjaciółka”. Bardziej elitarny charakter miały natomiast „Bluszcz” czy „Kobieta
Współczesna”. Wiele miejsca reklama zajmowała w prasie lokalnej, np. w tytułach: „Lech. Gazeta Gnieźnieńska”, „Głos Krajny” czy „Kurier Zachodni”. Znamienne, że reklamy kosmetyków łączono zazwyczaj z poradnictwem w zakresie
kosmetyki i higieny. Obrany sposób promocji tego asortymentu stanowił przykład podjętej przez ówczesnych przedsiębiorców i kupców próby modernizacji
życia codziennego wielu mieszkańców Polski w zakresie kształtowania nawyków higienicznych i prozdrowotnych. Dowodzi tego np. reklama mydła. Przekaz
promocyjny był integralnie połączony z informacją o tym, jaką techniką myć
twarz, ręce i ciało: „Rano i wieczorem, w ciągu dwóch minut masuj twarz, szyję
i ramiona obfitą pianą mydła Palmolive. Gdy już przenikła ona w pory i dokładnie oczyściła skórę – spłucz pianę najpierw ciepłą, a następnie zimną wodą”30.

Ryc. 1. Reklama mydła
marki Palmolive
połączona z promocją
zachowań higienicznych
Źródło: „Moja Przyjaciółka” 1937,
nr 7, s. 151.

Promocja nawyków higienicznych przy okazji prowadzenia kampanii reklamowych marek kosmetycznych była zdaniem Stanisława Z. Zakrzewskiego
konieczna. W 1931 r. w artykule pt. Czy nie zmienić zwrotnicy podpowiadał
on, że reklama kosmetyków może podtrzymać nawyki higieniczne wyniesione przez mężczyzn z wojska. Obowiązujące tam standardy higieny były według niego kapitałem wiedzy żołnierzy przechodzących do rezerwy. Jego zda30

„Moja Przyjaciółka, 1937, nr 7, s. 151.
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niem powinno się go wykorzystać dla zwiększenia konsumpcji indywidualnej
kosmetyków. Nawiązując do poczynionej obserwacji, podpowiadał: „Niejeden
rekrut poznał się w wojsku po raz pierwszy z funkcją używania mydła, czernidła do obuwia, pasty do zębów i szczotki, poznał tajemnicę słowa drukowanego itd. Na tę okoliczność pragnąłbym zwrócić uwagę świata gospodarczego, tak skrzętnie szukającego drogi do konsumenta”31.
Reklama jest zwierciadłem społeczeństwa, w którym ono się przegląda.
Ona odkrywa jego potrzeby, pokazuje ich zmienność w czasie, wskazuje kierunki rozwoju konsumpcji. Reklama kosmetyków poprawiających urodę,
w tym farb koloryzujących włosy, olejków samoopalających, czy chirurgii plastycznej pojawiała się zarówno w niszowych periodykach dedykowanych kobietom, jak i masowo prenumerowanej przez społeczeństwo prowincjonalnej
prasie lokalnej. Wprawdzie adresowana była do nielicznych klientów, jednak
oferowane artykuły i usługi miały stałych klientów i wydaje się, niczym nie
zakłócone miejsce na rynku. Usługi kosmetyki upiększającej były szczególnie
pieczołowicie przygotowane od strony promocyjnej.

Ryc. 2. Reklamy usług
i poradnictwa w zakresie
kosmetyki
Źródło: „Moja Przyjaciółka”
1934, nr 15, s. 12;
„Moja Przyjaciółka” 1934,
nr 21, s. 16.
31
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Klasyczny przykład stanowi nazwa własna jednej z placówek kosmetycznych. Nazwano ją Instytut Kosmetyczno-Lekarski IZIS w Warszawie. Nazwa
nawiązująca bezpośrednio do badań naukowych prowadzonych w uczelniach
wyższych – instytut – nobilitowała, podnosiła prestiż tej instytucji i miała potencjał do pozyskania większej liczby klientów. Modernizacyjne zmiany
w przypadku wskazanej placówki można dostrzec w oferowanej klientom
formie usług. Przewidziano konsultacje indywidualne w Instytucie lub konsultacje drogą korespondencyjną32.
Reklama kosmetyków odsłania ogromny potencjał konsumpcyjny społeczeństwa polskiego, który mógł być zagospodarowany w dłuższej perspektywie
czasu. Rynek Polski międzywojennej był rynkiem wschodzącym, który obiecywał duże zyski producentom. To przekonanie wzmacniał duży potencjał demograficzny Polski. Z całą pewnością wskazane warunki były przyczyną sprawczą
tego, że rozpoznawalne marki kosmetyczne nie zaniedbywały rynku polskiego
i prowadziły na nim stałe, powtarzalne kampanie reklamowe. Jako przykład
starannie zaprojektowanej kampanii reklamowej posłużyć może oferta kremu
Nivea, cyklicznie pojawiająca się na łamach „Mojej Przyjaciółki”. Reklama tego
produktu została przygotowana jako ilustrowana opowieść w wielu odcinkach.
Hasło promocyjne pierwszej reklamy kremu Nivea brzmiało: „Nie pozwolę sobie niczego wmówić! Kupuję tylko krem Nivea”. W kolejnym numerze tego
pisma pojawiło się drugie hasło, które przypominało o poprzednim przekazie,
wzmacniając go: „Dlaczego mam próbować coś innego?”.

Ryc. 3. Reklama kremu Nivea zamieszczona w „Mojej Przyjaciółce”
Źródło: „Moja Przyjaciółka” 1936, nr 4, s. 53.
32
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Ryc. 4. Reklama kremu Nivea zamieszczona w „Mojej Przyjaciółce”
Źródło: „Moja Przyjaciółka” 1936, nr 19, s. 397.

W piśmie „Bluszcz”, z uwagi na jego formę, reklama kosmetyków była
dedykowana klientom o wyższej sile nabywczej. Pamiętając o tym aspekcie,
reklamodawcy skupiali się na podkreśleniu luksusu oferowanych produktów
kosmetycznych. Ten cel osiągano, wykorzystując wizerunek Francji – kraju
postrzeganego jako obszar szczególnej elegancji. Posłużenie się w reklamie
językiem francuskim pozwalało na szybkie osiągnięcie wskazanego efektu.

Ryc. 5. Reklama perfum
zamieszczona w piśmie „Bluszcz”
Źródło: „Bluszcz” 1924, nr 6, s. 64.
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Reklamą kierowaną do szerokiego grona konsumentów były ogłoszenia
promocyjne zamawiane w prasie lokalnej, obejmującej zasięgiem jeden powiat. Periodyki te stanowiły dla wielu osób często jedyne źródło informacji
o Polsce, świecie i lokalnej ojczyźnie. Wypełniały ważne funkcje informacyjne,
miały wpływ na modernizację życia codziennego. Reklamę produktów łączono
z zaproszeniem na pokazy ich praktycznego zastosowania. W ten sposób producenci uczyli klientów prawidłowego posługiwania się swoimi wyrobami.
Z uwagi na realizację tego celu promocję proszku do prania Persil połączono
z pokazami prania bielizny z wykorzystaniem tego detergentu. „Lech. Gazeta
Gnieźnieńska” w 1933 r. zamieścił reklamę w formie zaproszenia na pokaz prania proszkiem marki Persil. Informowano, że: „Pokazy te urządzamy w interesie
naszych Klientek, aby dać im sposobność zapoznania się z prostym i skrzętnym
systemem prania tkanin z jedwabiu, wełny i sztucznego jedwabiu”.

Ryc. 6. Reklama proszku do
prania Persil
Źródło: „Lech. Gazeta Gnieźnieńska” 1933, nr 142, s. 10.

Proszek do prania to jeden z głównych produktów chemii gospodarczej
stale obecny w ogłoszeniach reklamowych na łamach prasy lokalnej. Producenci chemii gospodarczej wyczuwali ogromny potencjał polskich klientów.
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Z tego powodu utrwalanie i pozycjonowanie marek detergentów piorących
było uzasadnione, a reklama tego asortymentu na tle innych ofert wyróżniała
się wielkością i formą. W gazecie lokalnej „Ilustrowany Kurier Pałucki” w 1936 r.
kilkakrotnie pojawiła się reklama proszku do prania Persil, która mówiła do
klienta następującymi słowami: „Nikt nie ma na swych sznurach tak białej bielizny jak ta pani. Ale to nic dziwnego: ta pani wie co to jest Persil i zawsze go
używa”33. Inną formą oddziaływania na klienta było opakowanie. Oferta małego pudełka proszku do prania, zawierającego niewielką ilość detergentu, była
atutem na rynku wewnętrznym. W ten sposób dostosowywano ją do siły nabywczej klientów. Adresatkami oferty proszku do prania Radion w 1930 r. były
„uczennice, gospodynie bez specjalnego zawodu, kupcowe, ekspedientki, żony
rzemieślników, służące”34.
Jednym z celów reklamy zamieszczanej w prasie Polski międzywojennej
była zmiana nawyków odżywiania. Producenci oferowali żywność wysokoprzetworzoną, dodatki do żywności, polepszacze smaku, konserwanty żywności. Ocena tego asortymentu z punktu widzenia czynnika, który miał wpływ
na modernizację życia codziennego, wydaje się uzasadniona. Kampanie reklamowe w prasie międzywojennej prowadzili producenci rozpoznawalnych
marek: dr Oetker (środki do konserwacji żywności), Hausler (budynie, galaretki, leguminy, olejki do ciasta), Knorr (bulion), Maggi (bulion), Wedel (wyroby czekoladowe), Goplana (wyroby czekoladowe).
Niebagatelną rolę w modernizacji życia codziennego miała reklama artykułów gospodarstwa domowego. Przodowała w tego typu ogłoszeniach prasa
lokalna. W tych periodykach zamieszczane były ogłoszenia informujące
o produktach ułatwiających codzienną pracę w domu. W gazecie „Lech. Gazeta Gnieźnieńska” pojawiło się ogłoszenie informujące o kuchenkach spirytusowych EMES35. Reklama ta zachęcała do używania ich nie tylko w domu,
lecz również w czasie wypraw turystycznych. W województwie pomorskim,
z uwagi na pracę elektrowni wodnej w Gródku i dobry w porównaniu z innymi regionami kraju poziom elektryfikacji, reklamy zachęcały do zakupu kuchni
elektrycznych i żelazek elektrycznych. Dzięki tym urządzeniom życie miało
stawać się łatwiejsze. Integralną częścią reklam kuchni elektrycznych było
zaproszenie na pokazy gotowania z wykorzystaniem tych urządzeń.
33

„Ilustrowany Kurier Pałucki” 1936, nr 122, s. 7.
H. Lowy, dz. cyt., s. 35.
35
„Lech. Gazeta Gnieźnieńska” 1935, nr 134, s. 6.
34
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Elektryfikacja gospodarstw domowych umożliwiła rozwój radiofonii. Reklama radioodbiorników była szczególnie intensywna w Wielkopolsce. Oferowane przez kupców radioodbiorniki mogły być zasilane z sieci elektrycznej lub
alternatywnie, przy wykorzystaniu niezależnego źródła energii, którym były
baterie. Ciekawą formę promocji radioodbiorników zastosował poznański
sklep. Celem zwiększenia sprzedaży posłużył się on danymi osób, które nabyły radioodbiornik. Rozszerzeniu rynku zbytu tych urządzeń służyła też oferta
sprzedaży ratalnej. Kupiec w Żninie zachęcał do zakupu radioodbiorników
tym, że oferuje „dogodne warunki spłaty”36. Integralnie z promocją radioodbiorników prowadzono kampanię reklamową baterii. W promocji tego asortymentu przodowały również periodyki lokalne ukazujące się głównie w województwach Polski zachodniej.

Ryc. 7. Reklama radioodbiorników w „Ilustrowanym Kurierze Pałuckim”
Źródło: „Ilustrowany Kurier Pałucki” 1936, nr 110, s. 8.

Ryc. 8. Reklama baterii
w „Kurierze Zachodnim”
Źródło: „Kurier Zachodni” 1929,
nr 35, s. 4.
36

„Ilustrowany Kurier Pałucki”.
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Ryc. 9. Reklama kuchenek spirytusowych w „Lech. Gazeta Gnieźnieńska”
Źródło: „Lech. Gazeta Gnieźnieńska” 1935, nr 134, s. 6.

Wskazane reklamy są niezaprzeczalnym dowodem na postępującą
w Polsce międzywojennej modernizację życia codziennego w postaci
zmiany wyposażenia gospodarstw domowych. Janusz Żarnowski zwrócił
uwagę, że „Technika weszła do życia rodzinnego przez zreformowane budownictwo mieszkaniowe i wyposażenie mieszkań, zwłaszcza w niektórych
miastach” 37. Technice w usługach życia codziennego mieszkańców mię37

J. Żarnowski, dz. cyt., s. 291.
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dzywojennej Polski otworzyło drogę podłączenie do mieszkań energii elektrycznej. W ślad za oświetleniem elektrycznym mieszkań podążał zakup
nowoczesnych artykułów gospodarstwa domowego: kuchni elektrycznych,
żelazek elektrycznych, radioodbiorników, rzadziej odkurzaczy. Reklamy
tego sprzętu dowodzą niezbicie, że rynek zbytu na te produkty z każdym
rokiem się powiększał. Z tego powodu wielu producentów zabiegało
o utrwalenie ich marki w świadomości klienta. Kapitał rozpoznawalności
był równie ważny jak konsument gotowy do dokonania transakcji zakupu
określonego produktu.
Nowym elementem na rynku wewnętrznym było to, że sprzedaż stacjonarną produktów wielu kupców łączyło ze sprzedażą wysyłkową. Ta
forma kontaktu z klientem wynikała bezpośrednio z potrzeby rozszerzenia
rynku zbytu i wyjścia z ofertą do klienta mieszkającego daleko od sprzedawcy. Po liczbie reklam tej formy sprzedaży wnosić można, że była dość
popularna.
Zamówienie było następstwem wysyłki katalogu przez kupca i sprawdzenia przez klienta jego oferty. Sprzedaż finalizowała się z chwilą dostarczenia klientowi zamówionego towaru. Sprzedaż wysyłkowa dotyczyła
książek, poradników, kosmetyków itp. produktów. Tą formą handlu objęto
również większy asortyment, np. maszyny do szycia. Ogłoszenie
o sprzedaży wysyłkowej maszyn do szycia zamieścił poczytny periodyk
„Moja Przyjaciółka” 38. Wskazany produkt sprzedawca oferował za gotówkę
lub cenę rozkładał na dogodne dla klienta raty. Sprzedaż wysyłkową prowadziły również zakłady jubilerskie i zegarmistrzowskie 39.
Interesującą ofertę przedstawił kupiec z Warszawy. W ogłoszeniu
promocyjnym wiarygodność firmy budował, posiłkując się otrzymanymi
od klientów listami, w których dziękowano mu za przesłany towar. W ten
sposób kreował swoją markę rzetelnego sprzedawcy. W stosunkach handlowych był to wizerunek pożądany. Modernizacja usług sprzedaży w następstwie zastosowania sprzedaży wysyłkowej była rozwiązaniem nowoczesnym i wygodnym dla klientów.

38
39

„Moja Przyjaciółka” 1937, nr 7, s. 166.
„Lech. Gazeta Gnieźnieńska” 1932, nr 292, s. 7.
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Ryc. 10. Oferta sprzedaży
wysyłkowej z 1922 r.
połączona z opiniami klientów
o sprzedawcy
zamieszczona
w „Kurierze Lwowskim”
Źródło: „Kurier Lwowski”
1922, nr 134, s. 8.
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O powolnych zmianach zachodzących na rynku konsumpcyjnym polski
międzywojennej świadczy obecna w wielu poczytnych periodykach reklama
firmy obuwniczej Bata. Prowadzona od połowy dekady lat 30. XX w. intensywna kampania promocyjna tej marki miała za zadanie utrwalić i pozycjonować w świadomości klientów markę Bata. Reklama powtarzalna w wielu
periodykach świadczyła o tym, że rynek wewnętrzny w Polsce stawał się rynkiem masowej konsumpcji, szczególnie w województwach zachodnich, a dotarcie do klienta było trudne dla tej marki, między innymi z uwagi na konkurencję lokalnych producentów i przywiązanie do nich klientów. Bata
prowadziła klasyczną walkę o rynek, wykorzystując atut dużej skali.

Ryc. 11. Oferta firmy Bata
Źródło: „Lech. Gazeta
Gnieźnieńska” 1935, nr 17,
s. 10.
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Ryc. 12. Oferta firmy Bata
Źródło: „Lech. Gazeta Gnieźnieńska” 1932, nr 203, s. 10.

Cechą treści reklamowych firmy Bata było nasycenie pełną informacją
o produkcie. Informowano o asortymencie produkcji, wskazywano jego ceny,
opisywano produkt. Ofertę obuwia rozszerzono o produkty powiązane: skarpety, pończochy i tym podobny asortyment. Reklama tej firmy przypominała
ofertę katalogową.

Reklama zbiorowa
Reklama zbiorowa, pojęcie obecne w języku codziennym międzywojennych specjalistów od reklamy, określana była także jako „reklama bezimienna”40. Znawcy problemu wyjaśniali, że ta forma reklamy ma duży wpływ na
kształtowanie zmysłu konsumpcji całego społeczeństwa. Posługując się przykładami zaczerpniętymi z państw Europy, istotę tej reklamy ujmowano
w następujący sposób: „W Niemczech co pewien czas obserwować można
olbrzymie kampanie propagandy zbiorowej np. na rzecz spożycia żyta, na
rzecz rzemiosł niemieckich (Tydzień Rzemieślniczy), przemysłu obuwniczego
(obrona przeciw importowi zagranicznemu) itd. We Włoszech akcja propagandy zbiorowej obejmuje wina, w Norwegii – sardynki i tran, we Francji –
40

F. Głowiński, Reklama zbiorowa, „Reklama” 1931, nr 7, s. 7.
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czekoladę”41. Franciszek Głowiński, autor artykułu podejmującego ten temat
zamieszczonego w 1931 r. w piśmie branżowym „Reklama”, ubolewał, że
w Polsce ta forma reklamy z trudem toruje sobie drogę do klienta. Zauważał:
„A ileż zdziałać u nas mogłaby ta reklama w takich choćby dziedzinach życia
gospodarczego jak: ubezpieczenia, produkcja win krajowych, gazownictwo,
przemysł elektrotechniczny, produkcja owoców i konserw owocowych, hodowla ryb, zdrojowiska krajowe, przemysł włókienniczy, konfekcyjny, obuwniczy, przemysł maszyn rolniczych, pewne gałęzie przemysłu chemicznego
i wielu, wielu innych?”42. Franciszek Głowiński odnotował, że ten typ reklamy
wykorzystano w Polsce dla promocji cukrownictwa oraz sporadycznie sięga
się po nią w promocji przemysłu radiotechnicznego i przemysłu nawozów
sztucznych, księgarstwa. Praktyczne uwagi na temat kampanii reklamy zbiorowej zawierały wskazówki autora np. dla rolników, aby prowadzili reklamę
zbiorową promującą spożycie warzyw. Franciszek Głowiński przygotował nawet stosowne hasła: „Żądamy marchewki z groszkiem” lub „Smakosze jedzą
tylko pomidory”, „Burak odmładza”. Była to forma pobudzania konsumpcji
zbiorowej w myśl wzorcowego hasła Melchiora Wańkowicza „cukier krzepi”.
Proponował zainteresowanie się tą formą reklamy przy promocji konsumpcji
gazu przez gospodarstwa domowe: „Propaganda gazowni miejskiej z hasłem:
Gotujcie na gazie, prowadzoną jest albo wcale, albo w stylu rocznika okrycia
gazu dla celów domowych. Elektrownie robią interesy w Polsce tak niesłychane, że porównanie z cenami, jakie płaci się u nas za prąd, a gdzieindziej,
wydaje się wprost nieprawdopodobieństwem. I mimo to – elektryfikacji nie
propaguje się”43. Franciszek Głowiński postulował, aby za pomocą reklamy
zbiorowej promować turystykę w kraju. Hasło: „poznaj swój kraj” zbyt słabo
przebijało się do zbiorowej świadomości Polaków. Turystyka nie rozwijała się.
W prasie ogłaszały się głównie kurorty oferujące leczenie i poprawę zdrowia,
dedykując swoje usługi klientom dysponującym odpowiednią siłą nabywczą.
Interesującym z punktu widzenia reklamy zbiorowej zjawiskiem były artykuły zamieszczane w prasie ogólnopolskiej, w których promowano w latach
30. XX w. budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego. Plastyczny obraz tej
części Polski w 1938 r. został nakreślony w „Zielonym Sztandarze”: „Nie ma na
41

Tamże, s. 7.
F. Głowiński, dz. cyt., s. 7–8.
43
Tamże, s. 8.
42
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co czekać, a jednak… tu na tej ziemi czekanie jest jej częścią składową, niejako
czymś takim samym, jak woda, jak las, jak ta wieś bezładnie rozrzucona po
szarej równinie. Tu wszystko czeka: drogi czekają czasów, kiedy się będą mogły stać drogami, rzeki czekają na czas, w którym jakiś nieznany ktoś ureguluje
ich brzegi i przerzuci nad nimi mosty, ludzie czekają również”44. Tak skonstruowany przekaz medialny kreował wizerunek tego obszaru jako terenu
o dużym potencjalne, który przedsiębiorcy nieobawiający się ryzyka inwestycyjnego mogą odkryć. W związku z przyjętą koncepcją reklamy zbiorowej
(bezimiennej) Centralnego Okręgu Przemysłowego pojawiła się nowa kategoria produktu – obszar inwestycyjny, czyli teren, który czeka na podjęcie inwestycji przez przedsiębiorców.
Intensywna kampania zainteresowania mieszkańców Polski międzywojennej Centralnym Okręgiem Przemysłowym była prowadzona w prasie za
pomocą pojęć oddających dynamikę zmiany. Podkreślano, że wkroczyła do
COP nowoczesność, ruszył postęp cywilizacyjny, rozpoczęła się nowa era.
Kreowano obraz szybko zmieniającego się krajobrazu. W artykułach prasowych wypełniających zadanie reklamy zbiorowej wieszczono pojawienie się
nowej, wspaniałej ery: „Sandomierszczyzna znajduje się w przededniu nowej,
wspaniałej ery”45. Pisano, że realizowany jest „plan postępu”46. Kreśląc obraz
postępu i szybko zachodzących zmian, dziennikarze nie omieszkali dodać, że
„Z COP idzie na wszystkie obszary kraju powiew spokoju i stabilizacji, powiew
stałości postępu”47. Nadzieja na sukces, radość z podjętych inwestycji i optymizm w budowaniu stabilnych fundamentów gospodarki Polski pobrzmiewają w następującej konkluzji: „Wkrótce więc prastarą ziemię Popiołów owieją
dymy fabrycznych kominów”48. W innym zaś artykule wieszczono: „Centralny
Okręg Przemysłowy jest w Polsce i będzie coraz więcej ośrodkiem promieniowania optymizmu”49. Uplastycznienie języka, posługiwanie się przesadą
i patosem pozwalały osiągnąć postawiony artykułom cel promocyjny. O no44

S.S. Gębala, Z Centralnego Okręgu Przemysłowego. Co jest, a czego nie ma, „Zielony Sztandar” 1938, r. 8, nr 25, s. 6.
45
EUG. Ż., Sandomierszczyzna w przededniu nowej ery, „Gazeta Polska” 1937,
R. 9, nr 62, s. 9.
46
Plan postępu, „Gazeta Polska” 1937, R. 9, nr 300, s. 3.
47
COP – symbol stałości poprawy, „Gazeta Polska” 1938, R. 10, nr 95, s. 8.
48
EUG. Ż., dz. cyt., s. 9.
49
COP – symbol…, s. 8.
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wym polskim mieście Stalowa Wola donoszono w 1937 r.: „Stalowa Wola – to
nazwa nie istniejącej jeszcze na mapie nowej miejscowości, nazwa symboliczna. Osada, przyszłe miasto – wyczarowane z lasu decyzją i czynem, powstające z niczego, obok potężnej huty stali, sławiące narodzinami i istnieniem
swym potęgę stalowej woli i pracy człowieka”50.
Zamieszczone w artykułach prasowych środki stylistyczne wykorzystane
do propagowania Centralnego Okręgu Przemysłowego to, w mojej ocenie,
bardzo dobrze przygotowana akcja promocji miejsca. Formą odpowiadała
ona postulowanej w latach 30. reklamie zbiorowej. Epatowano pojęciami
nowoczesność, przyszłość, postęp, nowa era. Już te określenia tworzyły fundament modernizacji życia codziennego w tym regionie kraju.

Zakończenie
Badanie reklamy jako narzędzia wspierającego modernizację życia codziennego, jak pokazały przytoczone przykłady, ma wymiar ograniczony.
Osiągnięte wyniki pokazują, że reklama zamieszczona w prasie międzywojennej Polski miała bardzo skromny zasięg. Jej percepcja zależna była od miejsca
zamieszkania oraz poziomu wykształcenia społeczeństwa.
Wiele ówczesnych firm oferujących znane marki produktów konsumpcyjnych promowało swoje wyroby w międzywojennej prasie, wychodząc
z założenia, że rynek polski należy postrzegać w kategorii rynku wschodzącego, na którym w miarę rozwoju przemysłu i przyspieszenia procesów urbanizacji nastąpi systematyczny wzrost siły nabywczej społeczeństwa. Oczekiwano
na pobudzenie masowej konsumpcji, budując potencjał marki na przyszłość.
Reklama prasowa była w omawianym okresie, pomimo wskazanych
przeciwności, narzędziem modernizacji życia codziennego. Promocja artykułów kosmetycznych, artykułów gospodarstwa domowego, sprzedaż wysyłkowa pośrednio wpływały na jakość życia. Utrwalanie nawyków higienicznych,
zastosowanie praktyczne nowoczesnego sprzętu gospodarstwa domowego
prowadziły do zmiany stylu życia części społeczeństwa międzywojennej Polski. To jest fakt bezsporny. Niestety zmiany te nie zachodziły równomiernie
w całym kraju.
50
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Newspaper advertising in the interwar period
as the tool for creating a modern consumer
and modernisation of everyday life
Summary
The paper describes the influence of advertising in the press of the Second Polish
Republic on modernisation of everyday life. That is the main aim of the paper. Analysis
of the problem was quite limited as society in the interwar period was mainly of rural
character. Villages were overpopulated and a low level of education was difficult to
overcome. The above conditions had significant influence upon low purchasing power
of society.
The paper is based on the analysis of advertisements placed in the interwar press.
Of particular significance for the research was the local press that covered the area of
one poviat (district). Those were the most popular newspapers so the advertisement
published in them reached the largest number of potential customers.
Key words: press advertising, purchasing power, Second Polish Republic, modernisation of everyday life
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W stronę modernizacji polskiego sektora
naftowego – działania władz II RP
na rzecz stworzenia silnego polskiego
przemysłu naftowego

Wstęp
Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. wiązało się z koniecznością rozwiązywania wielu problemów natury politycznej, militarnej
i społecznej, a także gospodarczej. Do najważniejszych zadań należało
doprowadzenie do integracji terytorialnej państwa oraz scalenie gospodarcze ziem polskich. To drugie zadanie było szczególnie trudne, gdyż trzy
zabory nie tworzyły spójnego obszaru ekonomicznego, lecz każdy z nich
był silnie związany z organizmem gospodarczym odpowiedniego państwa
zaborczego. Zróżnicowane opłaty, cła i taryfy oraz utrudnienia komunikacyjne pomiędzy państwami zaborczymi stanowiły poważne przeszkody
w wymianie handlowej w ramach jednoczącego się państwa polskiego.
Polityka protekcyjna państw zaborczych umacniała izolację ziem polskich
wobec krajów trzecich. Nie mniej ważnym zagadnieniem było zapewnienie
dostaw surowców energetycznych dla odradzającej się gospodarki. Dlatego tak ogromne znaczenie miało pozyskanie Śląska z jego pokładami węgla. Dzięki temu węgiel stał się głównym surowcem energetycznym naszego kraju i jego podstawowym towarem eksportowym. Stopniowo rosło
także znaczenie gazu ziemnego jako surowca energetycznego. Natomiast
na obszarze byłej Galicji znajdowały się pokłady ropy naftowej, które na
przełomie XIX i XX w. należały do najbogatszych znanych wówczas obszarów roponośnych w świecie. Przejęcie kontroli nad złożami i wykorzystanie
tych surowców w interesie gospodarki kraju okazało się jednak zadaniem
niełatwym.
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W czasie I wojny światowej poważnie ucierpiały kopalnie i instalacje
znajdujące się we wschodniej części byłej Galicji. Wycofujące się wojska rosyjskie wywoziły z Galicji sprzęt i urządzenia instalacji naftowych. Celowo podpalono ponad 320 szybów1. W 1915 r. wyparto stąd Rosjan i Austriacy ponownie zajęli obszary naftowe. Rząd wiedeński wprowadził zarząd wojskowy nad
przemysłem naftowym. W poszczególnych okręgach naftowych ustanowiono
komendy wojskowe prowadzące rabunkową eksploatację pokładów ropy.
Wraz z kończącą się wojną obszar Galicji Wschodniej stał się areną walk polsko-ukraińskich. W listopadzie 1918 r. oddziałom ukraińskim udało się zająć
naftowy okręg stanisławowski i Zagłębie Borysławskie. Wielu polskich inżynierów, techników, a nawet robotników aresztowano. Inżyniera Mariana Wieleżyńskiego wywieziono z Borysławia i osadzono w obozie w Kołomyi. Tadeusz Chłapowski, broniący zakładu w Borysławiu, był szykanowany przez
władze ukraińskie. W rezultacie w zasięgu władz polskich znalazło się tylko
Zachodniogalicyjskie Zagłębie Naftowe, do którego uciekało wielu pracowników Zagłębia Borysławskiego przemysłu naftowego, bezskutecznie szukając
tutaj pracy. Wobec zniszczeń spowodowanych walkami, niedoboru pracowników na wschodzie i wysokiego bezrobocia w zachodnim zagłębiu naftowym
oraz wobec wielu innych problemów, z jakimi się zmagano, wydajność produkcji szybko się zmniejszała. W 1919 r. pracowników przemysłu naftowego
powołano do wojska, a wielu z nich zaangażowało się w walkę i uczestniczyło
w wyzwalaniu wschodniego zagłębia naftowego2. W maju 1919 r. udało się
Polakom odzyskać Borysław. Dzięki polskim pracownikom kopalnie w tym
rejonie szczęśliwie ocalały, a w rezerwuarach zabezpieczono ok. 400 tys. ton
ropy. Ogromne braki występowały natomiast w sprzęcie i materiałach niezbędnych do uruchomienia kopalń.
Już od przełomu XIX i XX w. szybko rosła świadomość gospodarczego znaczenia bituminów. W związku z rozwojem motoryzacji nafta przestała być
jedyną substancją uzyskiwaną z ropy, a dużo większego znaczenia nabrała
produkcja benzyny. Na szeroką skalę zaczęto wykorzystywać asfalt. Gaz ziem1

L.J. Jasiński, Bliżej centrum czy na peryferiach. Polskie kontakty gospodarcze
z zagranicą w XX wieku, Warszawa 2011, s. 63.
2
J. Pietrusza, Udział pracowników przemysłu naftowego w ruchu oporu i wojnach
światowych [w:] Historia polskiego przemysłu naftowego, red. R. Wolwowicz, t. 2, Brzozów–Kraków 1994, s. 572–573.
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ny stał się ważną substancją do produkcji gazoliny, a także paliwem do ogrzewania. Od chwili uzyskania niepodległości władze polskie dążyły do przejęcia
kontroli nad możliwie dużymi pokładami ropy i gazu, procesem ich eksploatacji i przeróbki. W tych działaniach natrafiano jednak na wiele przeszkód. Do
najpoważniejszych należały: dominacja obcego kapitału, stopniowe wyczerpywanie się podkarpackich pokładów ropy naftowej, daleko posunięta deregulacja handlu ropą i jej pochodnymi, a także powolny proces unowocześniania metod poszukiwania i udostępniania pokładów ropy i gazu do ich
eksploatacji.

Działania władz polskich
na rzecz wzmocnienia kapitału polskiego
w spółkach naftowych
Po zakończeniu I wojny światowej na Podkarpaciu istniała niekorzystna
dla Polski struktura własności zakładów przerabiających ropę naftową i terenów naftonośnych. Polski kapitał obecny był w stosunkowo niewielu przedsiębiorstwach. W rękach kapitału obcego znajdowało się aż 75% polskiego
przemysłu naftowego3. Kopalnie polskich właścicieli obejmowały niewielki
obszar i były rozproszone na dużej przestrzeni. Wobec dominacji obcego kapitału polskie firmy były nastawione na osiąganie możliwie największych zysków w krótkim czasie, bez ponoszenia nadmiernych kosztów związanych
z nowymi inwestycjami.
Po I wojnie światowej doszło do zasadniczej zmiany w zakresie stanu posiadania głównych udziałowców. O ile w okresie galicyjskim dominował tutaj
kapitał austriacki i niemiecki, o tyle u progu niepodległości inicjatywa przeszła
już w ręce kapitału państw zwycięskich, a zwłaszcza Francji. W 1918 r. państwa
Ententy przyjęły uchwałę zezwalającą na przymusowy wykup własności firm
niemieckich znajdującej się poza granicami Republiki Weimarskiej. W Londynie zawiązał się Międzynarodowy Komitet Ochrony Interesów Naftowych
w Galicji, w którym główną rolę odgrywali przedstawiciele reprezentujący
interesy kapitału angielskiego, francuskiego i belgijskiego. Komitet był prze3

R. Małczyński, Handel zagraniczny ropą i produktami naftowymi [w:] Historia polskiego przemysłu…, t. 1, s. 684.
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ciwny odcinaniu surowcowego zaplecza Wschodniogalicyjskiego Zagłębia Naftowego od rafinerii zachodniogalicyjskich. Dlatego też, używając swoich zakulisowych wpływów, przeciwstawiał się planom podziału zagłębia naftowego
pomiędzy Polskę a Ukrainę4. Ale wewnątrz londyńskiego komitetu toczyła się
walka o wielkość wpływów w przemyśle naftowym byłej Galicji. Większą inicjatywą wykazali się Francuzi, którzy już od czerwca 1919 r. skupywali akcje należące do firm austriackich i niemieckich. Jednocześnie poselstwo francuskie
wywierało presję na władze polskie, oczekując ułatwień w tej działalności.
W rezultacie do końca 1919 r. kapitał francuski formalnie przejął większość
firm niemieckich, chociaż władze polskie podejrzewały, że w dużej mierze było
to przejęcie fikcyjne5.
W 1922 r. rządy Polski i Francji podpisały rządową umowę określającą zasady funkcjonowania firm francuskich, w tym także zaangażowanych w polskim przemyśle naftowym6. Jedną z nich była spółka naftowa Société des
Pétroles de „Dąbrowa”. Po zakończeniu wojny spółka zaczęła skupować akcje
przedsiębiorstw naftowych na terenie Polski, Wolnego Miasta Gdańska, Czechosłowacji, Austrii i Węgier. W rezultacie wiele galicyjskich przedsiębiorstw
naftowych zostało wykreślonych z rejestrów firmowych7. Uzależnione spółki
połączono w 1920 r. w koncern „Dąbrowa”. Centralna Dyrekcja koncernu Société des Pétroles de „Dąbrowa” znajdowała się we Lwowie. W drugiej połowie lat 20. łączna powierzchnia galicyjskich terenów naftowych w posiadaniu
koncernu wynosiła ok. 13 tys. ha. Na tym obszarze pracowało ok. 350 szybów
naftowych. Na koncern „Dąbrowa” przypadało ok. 25% produkcji ropy nafto4

Z. Landau, J. Tomaszewski, Anonimowi władcy. Z dziejów kapitału obcego w Polsce (1918–1939), Warszawa 1968, s. 54–55.
5
Por. P. Franaszek, Główne problemy polskiego górnictwa naftowego na progu niepodległości [w:] Gospodarczy bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku, red.
T. Głowiński, M. Zawadka, Wrocław 2018, s. 27–42.
6
Z. Landau, J. Tomaszewski, Kapitały obce w Polsce 1918–1939. Materiały i dokumenty, Warszawa 1964, s. 83–85; Z.M., Z powodu ratyfikacji przez parlament francuski konwencji naftowej francusko-polskiej, „Przegląd Przemysłowo-Handlowy” 1923,
s. 166–167.
7
Znaczniejsze transakcje naftowe, „Czasopismo Naftowe” 1923, z. 1, s. 21; J. Fryc,
Przedsiębiorstwa i kapitał w polskim przemyśle naftowym, Warszawa 1930, s. 86–87;
M. Mendys, Inwentarz akt spółek naftowych działających na terenie Zachodniego Zagłębia Naftowego w latach 1885–1939, Warszawa 1974, s. 15–16, 52–53.
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wej wydobywanej w Polsce. Należały do niego trzy duże polskie rafinerie –
w Jedliczu, Gliniku Mariampolskim i Dziedzicach oraz rafinerie „Apollo”
w Bratysławie, „Hazaj” w Budapeszcie i „Drösig” pod Wiedniem. Własnością
koncernu była Fabryka Maszyn i Narzędzi Wiertniczych w Gliniku Mariampolskim wraz z jej filiami w Borysławiu i Tustanowicach. Koncern posiadał również udziały w kopalniach ropy w Meksyku i Argentynie8.
W 1928 r. spółki naftowe „Dąbrowy” wraz z szeregiem innych firm
naftowych kontrolowanych przez kapitał francuski zostały przejęte przez
inną francuską spółkę — Société des Pétroles de „Małopolska”. W ten sposób doszło do utworzenia potężnego ugrupowania monopolistycznego,
które przyjęło nazwę: „Małopolska” Grupa Francuskich Towarzystw Naftowych, Przemysłowych i Handlowych w Polsce. W momencie powstania
grupy w jej skład weszło 26 spółek naftowych. W następnym latach liczba
firm kontrolowanych przez koncern szybko się zwiększała. Generalnym
dyrektorem grupy był inż. Wiktor Hłasko, a siedzibą polskiej dyrekcji
Lwów 9. „Małopolska” stała się największym koncernem w polskim przemyśle naftowym. Na powierzchni ok. 17 tys. ha działało 670 szybów, które
produkowały 42% ropy wydobywanej w Polsce. Ich miesięczna produkcja
wynosiła ok. 25 tys. ton ropy i ok. 14 tys. m 3 gazu. Rafinerie należące do
„Małopolski” dawały ok. 50% krajowej produkcji substancji ropopochodnych. Długość rurociągów w posiadaniu grupy wynosiła ok. 270 km, a całkowita pojemność zbiorników ok. 350 tys. ton. Z rezerwuarów tych korzystały także inne firmy. W sumie ok. 80% ropy produkowanej w Zagłębiu
Borysławskim przechodziło przez magazyny Grupy „Małopolska” 10. Na
początku lat 30. XX w. udział kapitału francuskiego w całkowitym kapitale
zaangażowanym w polskim przemyśle naftowym wynosił ponad 50%. Polski kapitał obejmował ok. 23%, amerykański ok. 14%, austriacki niecałe
8

Unionbank-Dąbrowa, „Przegląd Przemysłowo-Handlowy” 1923, s. 434; „Przemysł Naftowy” 1928, z. 1, s. 20; Dąbrowa [w:] Polska wystawa przemysłowa w Katowicach, dodatek do czasopisma „Przemysł i Handel” 1923, nr 16–17, s. 8.
9
P. Franaszek, Kapitał francuski w procesie centralizacji kapitału w polskim przemyśle naftowym 1920–1939 (koncern naftowy „Dąbrowa” i grupa „Małopolska”), „Studia
Historyczne”, R. XXIX, 1986, z. 2 (113), s. 236.
10
Koncern naftowy „Małopolska” ponownie na widowni, „Nafta” 1931, s. 197–
200; S. Bartoszewicz, Przemysł naftowy w Polsce, Lwów 1929, s. 56.
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9%, szwedzki ok. 1,5%. Inne kraje (Belgia, Wochy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Węgry czy Holandia) były reprezentowane w ułamku procenta 11.
Wobec dominacji obcego kapitału od początku istnienia II Rzeczypospolitej władze dążyły do utworzenia silnych kapitałowo polskich przedsiębiorstw,
których działalność miała być kontrolowana przez odpowiednie ministerstwo.
W pierwszej kolejności rozpoczęto stopniowe wykupywanie przedsiębiorstw
naftowych od osób prywatnych oraz towarzystw i spółek naftowych znajdujących się zarówno we wschodnim, jak i zachodnim zagłębiu naftowym. Podstawą do podjęcia takich działań była ustawa z 2 maja 1919 r. „o wyłącznym
upoważnieniu państwa do zakładania rurociągów, służących do prowadzenia
gazów ziemnych, regulowania produkcji i zużytkowania ich” 12. Chociaż formalnie zapisy tej ustawy odnosiły się do eksploatacji i przesyłania gazu ziemnego,
to w praktyce wykorzystywano je także do przejmowania spółek naftowych.
Dysponując stosunkowo skromnymi środkami finansowymi, początkowo wykupywano małe przedsiębiorstwa, które modernizowano i rozbudowywano,
a co ważniejsze, łączono pod wspólnym zarządem jako Państwowe Zakłady
Naftowe w Drohobyczu.
Państwowe Zakłady Naftowe w Drohobyczu, a następnie Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych z siedzibą we Lwowie, dla której powszechnie używano skróconej nazwy „Polmin”, firma założona w 1912 r., podlegały bezpośrednio Ministerstwu Przemysłu i Handlu, a ich struktura organizacyjna była
wzorowana na organizacji prywatnych przedsiębiorstw naftowych. Głównym
przedsiębiorstwem „Polminu” była rafineria w Drohobyczu – przejęta
w 1918 r. od rządu austriackiego – o zdolności przerobowej ok. 200 tys. ton
ropy rocznie i zatrudnieniu wynoszącym w 1927 r. 820 osób13. Do Państwowych Zakładów Naftowych należały tereny naftowe i złoża gazu ziemnego we
wschodniej części byłej Galicji, a także istniejące już gazociągi. Z większych
przedsiębiorstw do „Polminu” należał Zarząd Gazociągów Państwowych
w Jaśle, Gazoliniarnia w Mościcach, Zarząd Budowy Gazociągu Centralnego
11

W. Morawski, Galicyjskie zagłębia naftowe [w:] Problemy energetyczne Polski.
Część I: Surowce, red. A. Jarosz-Nojszewska, W. Morawski, Warszawa 2016, s. 41.
12
Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 39, poz. 292. Formalnie przepisy te
obowiązywały do grudnia 1953 r., http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU19190390292, (dostęp: 14.10.2019).
13
K. Kachlik, Rafinerie nafty w Polsce [w:] Historia polskiego przemysłu…, t. 1, s. 409.
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w Sandomierzu, kopalnie gazu ziemnego w Daszawie, Roztokach, Sobniowie,
Sądkowej i Górkach oraz kopalnie ropy naftowej we Frankowie, Lipiu, Turzem
Polu, Lipinkach, Wietrznie, Targowiskach i Równem. Także większość stacji
benzynowych w Polsce zajmujących się sprzedażą ropopochodnych paliw
i olejów należała do „Polminu”. Z „Polminem” powiązane było Towarzystwo
Handlowe Przemysłu Naftowego Sp. z o.o. „Polmin” posiadał także akcje takich dużych spółek naftowych, jak „Pionier” i „Pollon” Spółka Naftowa we
Lwowie. Kapitałowo z „Polminem” powiązane były firmy Rella-Mella Naftowa
i Przemysłowa Sp. z o.o. w Borysławiu, „Polminpoz” Sp. z o.o. we Lwowie, Polish State Petroleum Company Państwowe Zakłady Naftowe m.b.H. w Gdańsku, Polish Petroleum Company Polskie Towarzystwo Naftowe m.b.H. z siedzibą w Gdańsku14. W 1920 r. skarb państwa przejął gazociągi należące do firm
„Waterkeyn” i „Gartenberg i Schreire” znajdujące się w zachodniej części zagłębia naftowego, w rejonie Krosna i Jasła. Oprócz odszkodowania firmy te
uzyskały prawo do korzystania z tych gazociągów przez 10 lat z ulgą taryfową
w wysokości 50% obowiązującej ceny15. Wkrótce „Polmin” rozpoczął budowę
własnej sieci gazociągów. W 1921 r. „Polmin” wraz z przedsiębiorstwem „Limanowa” otwarły w Gdańsku pierwsze polskie biuro naftowe16. „Polmin”
prowadził także działalność niezwiązaną bezpośrednio z przemysłem naftowym, np. angażując się w produkcję cegieł.
Eugeniusz Kwiatkowski, obejmując w 1926 r. w rządzie Kazimierza Bartla
stanowisko ministra przemysłu i handlu, rozpoczął proces komercjalizacji większości zakładów, które pozostając przedsiębiorstwami państwowymi, musiały
kierować się w swojej działalności rachunkiem ekonomicznym. Dlatego też, na
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 8 kwietnia 1927 r., podjęto decyzję w sprawie wydzielenia z administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Polmin” Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych
z siedzibą we Lwowie, mającego kontrolować państwowe zakłady naftowe
i gazociągi17. Statut przedsiębiorstwa przyznawał mu osobowość prawną
14

M.W. Majewski, Poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu w Polsce (1919–1939),
„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, Studia Historica VIII, 2009, s. 139.
15
K. Nycz, Powstanie i rozwój przemysłu gazu ziemnego (1912–1939) [w:] Historia
polskiego przemysłu…, t. 2, s. 24–26.
16
R. Małczyński, dz. cyt., s. 686.
17
K. Nycz, dz. cyt., s. 24.
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i określał cele jego działalności. Zaliczono do nich: wydobywanie, przetwarzanie i handel ropą oraz produktami naftowymi w kraju i za granicą; nabywanie
i zbywanie oraz eksploatację terenów naftowych, gazowych i wosku ziemnego
oraz magazynowanie, przesyłanie i transport produktów naftowych. Za zgodą
Ministerstwa Przemysłu i Handlu firma mogła nabywać akcje i udziały w innych, pokrewnych przedsiębiorstwach. Mogła także otwierać swoje przedstawicielstwa i oddziały w kraju i za granicą. W założeniu „Polmin” miał być
przedsiębiorstwem niezwykle ekspansywnym18.
Dużym przedsiębiorstwem naftowym całkowicie opartym na kapitale
polskim była Spółka Akcyjna „Gazolina”. Formalnie powstała w 1920 r., ale jej
historia zaczęła się już w 1912 r., kiedy inżynier Marian Wieleżyński otrzymał
koncesję na budowę gazociągu o długości 700 m z kopalni „Klaudiusz” w Borysławiu. W tym celu zawiązano spółkę o nazwie Zakład Gazu Ziemnego
inż. M. Wieleżyński z o.o. w Hubiczach. W 1916 r. spółka ta założyła firmę pod
nazwą „Gazolina” Spółka z o.o. w Tustanowicach. Na jej zrębach powstała
w 1920 r. wspomniana spółka akcyjna. Prezesem pierwszej Rady Zawiadowczej spółki był prof. Ignacy Mościcki, późniejszy prezydent Polski. Do głównych
zasług firmy należała eksploatacja złóż gazu ziemnego, zwłaszcza bogatych,
odkrytych przez „Gazolinę” pokładów w Daszawie. Niezwykle ważnym segmentem działalności przedsiębiorstwa była produkcja tzw. gazoliny, czyli lekkiej benzyny uzyskiwanej z gazu ziemnego19.

W poszukiwaniu nowych pokładów ropy i gazu
Dążąc do zwiększenia produkcji, władze II RP podjęły działania mające na
celu poszerzenie zakresu prac poszukiwawczych złóż ropy i gazu. Decyzja ta
była tym ważniejsza, że wobec wyczerpywania się dotychczas eksploatowanych pokładów i rosnących kosztów poszukiwań firmy zagraniczne starały się
maksymalnie wyzyskać miejscowe złoża, nie podejmując nowych prac poszukiwawczych. Przy gwałtownym spadku wielkości produkcji podkarpackiej ropy
naftowej szybko rosło zapotrzebowanie na produkty ropopochodne. Podczas
gdy w 1909 r. w Galicji wydobyto ponad 2 mln ton ropy, to w 1923 r. ok.
18
19

R. Małczyński, dz. cyt., s. 688.
K. Nycz, dz. cyt., s. 18–23.
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737 tys., w 1933 ok. 550 tys., a w 1937 r. ok. 501 tys. ton20. Z drugiej strony,
o ile do 1927 r. zużycie benzyny łącznie z gazoliną nie przekraczało 40 tys. ton
rocznie, o tyle w 1930 r. osiągnęło prawie 98 tys., aby do 1939 r. wahać się
pomiędzy 70 a 80 tys. ton. Zużycie nafty, które w 1920 r. wyniosło prawie
98 tys. ton, w latach 1922–1937 wahało się pomiędzy 107 tys. a 154 tys. ton21.
Obszar, na którym w Polsce eksploatowano ropę naftową, został podzielony na trzy okręgi górnicze: Stanisławów, Drohobycz i Jasło. Dwa pierwsze
znajdowały się we wschodniej części byłej Galicji, a trzeci w zachodniej. Podejmowano prace poszukiwawcze, które przede wszystkim miały mieć wymiar praktyczny i służyć zwiększaniu produkcji ropy naftowej. Jednocześnie
wiercenia finansowane przez państwo wspierały studia i badania geologiczne
prowadzone na obszarze Karpat Wschodnich. W 1919 r. w Borysławiu powołano Karpacki Instytut Geologiczno-Naftowy, który w 1921 r. przejął działającą
już od czasów galicyjskich Stację Geologiczną, kierowaną przez Konstantego
Tołwińskiego. Dzięki temu w 1925 r. opracowano i wydano Mapę geologiczną
Karpat Wschodnich, a w następnym roku Przegląd kopalń naftowych w Polsce, z mapą wykonaną w skali 1:500 000. Stan rozpoznania geologicznego
wynikającego z prowadzonych prac terenowych pozwolił na opublikowanie
na początku 1939 r. Przeglądowej mapy geologicznej Karpat Wschodnich
wykonanej w skali 1:200 00022.
Widoczny od drugiej połowy lat 20. spadek wydobycia ropy skłonił władze państwowe do powołania w styczniu 1928 r. Spółki Akcyjnej dla Poszukiwania i Wydobywania Minerałów Bitumicznych „Pionier”. Firma miała prowadzić badania geologiczne i geofizyczne, przygotowywać plany prac
wiertniczych, wspierać prywatne inicjatywy poszukiwawcze oraz prowadzić
prace mające na celu modernizację techniki wiertniczej i eksploatacyjnej.
Siedzibą spółki był Lwów23. Jej kapitał założycielski został ustalony na sumę
15 mln zł. Głównym udziałowcem miała być Państwowa Fabryka Olejów Mi20

„Kopalnictwo Naftowe w Polsce” 1933–1937, Warszawa–Borysław–Lwów
1934–1939.
21
M.W. Majewski, dz. cyt., s. 140.
22
M. Graniczny, S. Wołkowicz, H. Urban, K. Wołkowicz, A. Zdanowski, Historia poszukiwań i wydobycia ropy naftowej na ziemiach polskich do 1939 roku, „Przegląd
Górniczy” 2015, nr 12, s. 154–155.
23
B. Wojciechowski, Przemysł naftowy [w:] Pięć lat na froncie gospodarczym
1926–1931, Warszawa 1931, s. 314–324.
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neralnych „Polmin” (14%). Po 10% udziałów wnosiły do spółki takie firmy jak:
Standard Nobel, Vaccum Oil Company, Galicyjskie Karpackie Naftowe Towarzystwo Akcyjne, Polskie Związkowe Rafinerie Olejów Skalnych, S.A. Fanto
i S.A. Nafta. Do Zakładów Przemysłowo-Naftowych Jasło S.A. należało 6%
udziałów. Około jedną piątą wkładów mieli dostarczyć inni udziałowcy. Ponadto działalność spółki „Pionier” została zasilona państwowymi środkami
z funduszu geologicznego w kwocie 5 mln zł. „Pionier” zawarł również
umowę z Bankiem Naftowym we Lwowie, zgodnie z którą spółka nabyła
część udziałów w banku, a bank miał udzielać pożyczek na prowadzenie
prac wiertniczych24.
Badania terenowe prowadzono na ogromnym obszarze – od Tarnowa po
granicę z Rumunią. Stosowano najnowocześniejsze wówczas metody pomiarowe, w których polscy badacze byli wspierani przez specjalistów francuskich.
Wiercenia w poszukiwaniu ropy skoncentrowano w rejonie Mraźnicy, Jeżowa,
Jankowic, Orowa i Czarnego Potoku. W latach 1934–1937 odwiercono
ok. 100 otworów o łącznej głębokości przekraczających 13 km. Dzięki temu
odkryto płytkie złoża ropy naftowej i pokłady gazu w rejonie Kosowa. Wykonano również szereg głębokich odwiertów nazwanych: Minister Kwiatkowski
w Mraźnicy – 1821 m, Pułkownik Boerner w Jeżowie – 605 m, Jankowce
k. Leska – 970 m, Pionier w Orowie – 2274 m, Czarny Potok I – 1047 m, Pionier I w Rachiniu – 1425 m, Ignacy Boerner w Truskawcu – 1365 m, Ewa
w Jasienicy Solnej – 500 m, Mazur w Königsau Równe – 665 m, Hucuł Kosów
Wierzbowiec – 1421 m. Spośród tych odwiertów tylko szyb Minister Kwiatkowski okazał się inwestycją opłacalną, dając do 1937 r. ok. 7,5 tys. ton ropy.
Budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego spowodowała poszerzenie badań poszukiwawczych w powiatach Mościska, Przemyśl i Jarosław. Dzięki nim
udało się odkryć szereg horyzontów gazowych bardzo bogatych w metan25.
Chociaż poszukiwania prowadzone przez firmę „Pionier” nie dały spodziewanych efektów komercyjnych, to jednak przyczyniły się do intensywnego rozwoju nauk geologicznych i instytucji prowadzących takie badania. Dzięki nim znacznie poszerzył się zakres działalności Państwowego Instytutu
Geologicznego oraz katedr geologii na polskich uczelniach. Dużą rangę uzyskały także prace naukowe publikowane przez Wydział Geologiczny Pań24
25

M.W. Majewski, dz. cyt., s. 147.
Tamże., s. 148–149.
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stwowego Urzędu Naftowego, Państwowy Urząd Geologiczny, Karpacki Instytut Geologiczno-Naftowego i Krośnieński Urząd Naftowy.
Z prowadzeniem prac poszukiwawczych wiązało się stosowanie odpowiednich metod wiertniczych oraz szkolenie fachowców. W okresie międzywojennym w większości polskich kopalń nadal stosowano kanadyjską metodę
wiertniczą, która pojawiła się w Galicji na początku lat 80. XIX w. Jej wprowadzenie zawdzięczano kanadyjskiemu przedsiębiorcy Williamowi Mac
Garveyowi, który po raz pierwszy w dziejach galicyjskiego wiertnictwa użył tej
metody w Uhercach26. Kanadyjski żuraw wiertniczy został w Galicji gruntownie zmodernizowany, tak że niebawem nie mówiono już o systemie kanadyjskim, ale o galicyjsko-kanadyjskim czy nawet polsko-kanadyjskim27. Była to
prosta konstrukcja, a jednocześnie tania w eksploatacji. Jej stosowanie odznaczało się dobrym postępem prac wiertniczych prowadzonych w geologicznie trudnych pokładach Podkarpacia. Stopniowo, chociaż nie bez oporów,
wprowadzano także bardziej wydajne metody wiertnicze.
Od połowy lat 20. XX w. w polskim przemyśle naftowym zaczęto na szerszą skalę stosować tzw. pensylwańską metodę wiercenia linowego. Metoda ta
była już wcześniej znana w Galicji, jednak jej wykorzystywanie było bardzo
ograniczone ze względu na skomplikowany układ geologiczny podkarpackich
pokładów roponośnych. Postęp techniczny sprawił, że metoda pensylwańska
stopniowo upowszechniała się, pomimo niechęci do niej wielu galicyjskich
wiertaczy przyzwyczajonych do kanadyjskiej metody. W efekcie wiercenie
linowe stosowały duże firmy, podczas gdy właściciele małych kopalń pozostali
przy starej metodzie kanadyjskiej.
Zastanawiano się również nad upowszechnieniem obrotowej metody
wierceń płuczkowych. Po raz pierwszy próbowano jej w Galicji tuż przed wybuchem I wojny światowej. W 1913 r. spółka „Galicyjskie Karpackie Naftowe
Towarzystwo Akcyjne, dawniej Bergheim i Mac Garvey” podjęła się zaadap26

Wiertnictwo kanadyjsko-polskie. Atlas wraz z tekstem objaśniającym, Drohobycz 1912; „Górnik” 1883, s. 166–167.
27
„Nafta” 1907, s. 247; A. Klebert, Rozwój żurawia kanadyjskiego wiercenia w Galicji, „Przegląd Techniczny Naftowy”, dodatek do czasopisma „Nafta” 1907, s. 17–20,
25–27, 29–31, 37–41, 45–46; Z. Bie1ski, Wybór metody wiercenia. Referat na Zjeździe
Naftowym we Lwowie 26 czerwca 1927 r., „Przemysł Naftowy” 1927, s. 385–391;
P. Franaszek, Myśl techniczna w galicyjskim wiertnictwie naftowym w latach 1860–
1918, Kraków 1991, s. 94–112.
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towania płuczkowego, obrotowego systemu wiertniczego zwanego „rotary”
do warunków galicyjskich. W wyniku podjętych prac powstała konstrukcja
o nazwie „Karpath Rotary”. Po raz pierwszy wykorzystano ją wraz ze świdrem
gryzowym patentu Sharp and Hughes w maju 1913 r. do odwiercenia szybu
„Wageman III” w Tustanowicach. W dziejach galicyjskiego górnictwa naftowego był to pierwszy szyb wykonywany metodą obrotowo-płuczkową. Uzyskiwane efekty wierceń potwierdzały duże możliwości nowej konstrukcji28,
jednak w latach 20., wobec braku doświadczenia polskich wiertaczy, uznano,
że metoda ta nie nadaje się do warunków karpackich. Dopiero na początku
następnej dekady firma „Gazolina” rozpoczęła próbne wiercenia metodą
obrotową w Daszawie niedaleko Stryja. Pomyślny ich wynik zapoczątkował
nowy etap w rozwoju polskiego wiertnictwa.
Lata 20. i 30. XX w. przyniosły także wiele innych zmian technicznych i organizacyjnych w polskim wiertnictwie naftowym. Zmodernizowano wiertnice,
znormalizowano czynności pomocnicze, wprowadzono systematyczne działania zapobiegające wypadkom i awariom wiertniczym, a wiele czynności pomocniczych zostało zmechanizowanych i usprawnionych. Wszystkie te działania wynikały z dążenia do doskonalenia techniki wiertniczej29.
Funkcjonowanie i rozwój polskiego przemysłu naftowego nie byłyby
możliwe bez fachowych kadr. Przed I wojną światową kwalifikacje do zajmowania stanowisk zarówno sztygarów, jak i kierowników i dyrektorów
kopalń zdobywano przede wszystkim w Krajowej Szkole Górniczej i Wiertniczej w Borysławiu, która powstała w 1896 r. w wyniku połączenia Krajowej Szkoły Górniczej dla dozorców kopalń wosku ziemnego w Borysławiu
z Praktyczną Szkołą Wiercenia Kanadyjskiego w Wietrznie. Szkoła przestała
działać w 1914 r., a przedłużające się działania wojenne spowodowały, że
była nieczynna aż do 1920 r. Duże zapotrzebowanie na fachowców skłoniło władze do otwarcia szkoły w 1920 r. pod nazwą „Była Krajowa Szkoła
Górnicza i Wiertnicza”. Jej dyrektorem, podobnie jak przed wojną, został
Kazimierz Miński. Szkoła cieszyła się dużym zainteresowaniem także wśród
28

Wiercenie rotacyjne w Galicji „Parker”– „Karpath-Rotary” – świdry „Sharp and
Hughes”, „Ropa” 1913, s. 218–221; System rotacyjny wiertniczy Parkera, „Nafta” 1913,
s. 168–170.
29
J.J. Cząstka, A. Giermański, K. Mischke, Wiertnictwo naftowe [w:] Historia polskiego przemysłu naftowego…, t. 1, s. 220–224.
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byłych żołnierzy, pragnących zdobyć dobry zawód. Początkowo nauka
trwała dwa lata, a w 1926 r. przedłużono ją do lat trzech. Szkoła uległa
likwidacji w 1929 r., ale na jej miejsce powołano Państwową Szkołę Wiertniczą. Kształcono w niej osoby zatrudnione w górnictwie naftowym na
wieczornych i nocnych zmianach 30.
Zadbano także o fachowe kształcenie na poziomie studiów wyższych.
Największą tradycję w tym zakresie miała Politechnika we Lwowie. W 1896 r.
austriackie Ministerstwo Wyznań i Oświecenia powołało Nadzwyczajną Katedrę dla Encyklopedii Górnictwa Naftowego i Nauki o Głębokich Wierceniach
przy Szkole Politechnicznej, którą do 1917 r. kierował Leon Syroczyński, a po
nim Julian Fabiański31. Po wojnie katedra ta funkcjonowała jako Katedra
Wiertnictwa i Wydobywania Ropy. 28 czerwca 1921 r. Ministerstwo Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego zatwierdziło statut Szkoły Politechnicznej, która przyjęła nazwę Politechniki Lwowskiej. W tym samym roku przy
Wydziale Mechanicznym Politechniki uruchomiono Oddział Naftowy prowadzący zajęcia w cyklu studiów czeroletnich32.
Pomimo że na Politechnice Lwowskiej istniały wyższe studia naftowe, już
w okresie galicyjskim oczekiwano powołania w Krakowie osobnej wyższej
szkoły górniczej nie tylko kształcącej kadry, ale również prowadzącej badania
teoretyczne i wdrożeniowe. Chociaż wybuch I wojny światowej pokrzyżował
te plany, to już 20 października 1919 r., w obecności Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, dokonano w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego uroczystego
otwarcia Akademii Górniczej. Katedrę Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty przy
Wydziale Górniczym uruchomiono w 1923 r., a jej kierownikiem został Zygmunt Saryusz Bielski. Przy Katedrze powstała bogato wyposażona fachowa
30

T. Kapała, Zawodowe szkolnictwo naftowe [w:] Historia polskiego przemysłu naftowego…, t. 2, s. 306–308.
31
O wyższe studia górnicze w kraju, „Nafta” 1912, s. 55–56; W sprawie wyższych
studiów górniczych w kraju, „Nafta” 1912, s. 116–117; K. Jahoda, Wkład „Czytelni Polskich
Akademików Górniczych" w Leoben do rozwoju polskiego przemysłu naftowego, „Nafta”
1976, s. 428–431.
32
J.J. Cząstka, Wyższe szkolnictwo naftowe w Polsce [w:] Historia polskiego przemysłu naftowego…, t. 2, s. 219–220; P. Franaszek, Galicyjski przemysł naftowy w świetle
najnowszych badań, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” 1992, z. 126,
Prace Historyczne XIII, s. 121–122.
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biblioteka, a także zgromadzono zbiór fotografii, modeli oraz rysunków narzędzi i urządzen górniczych33.
W 1916 r. we Lwowie, z inicjatywy profesorów Kazimierza Klinga i Ignacego Mościckiego przy współpracy Mariana Wieleżyńskiego i Władysława Szynoka powstał pierwszy polski instytut naukowo-badawczy dla przemysłu gazu
ziemnego „Metan”. W latach 1917–1919 spółka ta wydawała periodyk „Metan.
Czasopismo dla spraw przemysłu gazu ziemnego i pokrewnych”, którego redaktorem był K. Kling. W 1922 r. redakcja czasopisma wraz z Instytutem została przeniesiona do Warszawy, a tytuł czasopisma zminiono na „Przemysł
Chemiczny”34.

Regulacje handlu ropą i jej pochodnymi
Działalność przedsiębiorstw naftowych nie była skoordynowana w sferze
wydobycia, magazynowania oraz przesyłania surowców, przeróbki, a przede
wszystkim handlu ropą i produktami ropopochodnymi. W 1933 r. 373 firmy
prowadziły eksploatację ropy w ponad 3120 odwiertach. Surowiec przerabiano w 37 rafineriach, obok których funkcjonowało 27 gazoliniarni. Taka sytuacja stanowiła poważną przeszkodę w stabilizowaniu przemysłu naftowego,
dlatego w pierwszej kolejności władze dążyły do właściwego zorganizowania
sprzedaży ropy i produktów naftowych zarówno na rynku wewnętrznym, jak i
na rynkach zagranicznych35. Aby to osiągnąć, państwo musiało prowadzić
gospodarkę planową, co w konsekwencji prowadziło do monopolizacji handlu
produktami naftowymi.
Pierwszą instytucją mającą realizować tę politykę było utworzone tuż po
uzyskaniu niepodległości Zjednoczenie Gospodarcze Rafinerii Olejów Mineralnych. Miało ono formę porozumienia, które wygasło w 1926 r. Następnym
krokiem było powołanie w grudniu 1928 r. Syndykatu Przemysłu Naftowe33

J.J. Cząstka, dz. cyt., s. 221–222.
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go36. Funkcjonował on na podstawie trzech umów obowiązujących przez
5 lat. Pierwszą z nich była tzw. konwencja ropna, która regulowała zasady
zakupu ropy od producentów, drugą – umowa wagonowa, która ustalała zasady regulowania cen nafty, benzyny i oleju gazowego, natomiast trzecia
umowa regulowała handel parafiną37. Po kilku latach funkcjonowania z powodu sprzeczności interesów pomiędzy producentami okazało się, że działalność Syndykatu nie przynosi spodziewanych efektów zarówno w odniesieniu
do handlu wewnętrznego, jak i eksportu. Dlatego też – jeszcze przed wygaśnięciem umów – 18 marca 1932 r. Sejm RP przyjął ustawę, która miała ostatecznie uregulować stosunki handlowe w przemyśle naftowym38. Akt ustanawiał półroczny okres przejściowy do powstania dobrowolnej organizacji
zajmującej się obrotem produktów naftowych, a zwłaszcza ich eksportem.
Stosunkowo szybko okazało się, że pomiędzy producentami ropy a rafinerami
nadal istnieje poważna rozbieżność interesów. Wobec możliwości zyskownego zbytu produktów naftowych na rynku wewnętrznym rafinerie nie były
zainteresowane ich eksportem, w którym władze polskie stosowały ceny
dumpingowe, niższe od cen krajowych. Gdy próba utworzenia dobrowolnego
zrzeszenia nie powiodła się, 12 października 1932 r. Ministerstwo Przemysłu
i Handlu podjęło decyzję o utworzeniu instytucji przymusowo zrzeszającej
duże rafinerii (o rocznej produkcji przerobu ropy przekraczającej 1000 ton),
a od 1936 r. również te mniejsze. W ten sposób na wiosnę 1933 r. doszło do
powstania organizacji pod nazwą Polski Eksport Naftowy (PEN)39.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami eksport ropy możliwy był tylko
w wyniku dwustronnych umów z innymi krajami, z którymi PEN prowadził
negocjacje handlowe. Największym odbiorcą polskich produktów naftowych była Czechosłowacji, która w 1933 r. partycypowała w ponad 43%
całego naszego eksportu produktów naftowych. Co więcej, eksport benzyny
do Czechosłowacji wynosił 80% całkowitego eksportu produkowanej w Polsce polskiej benzyny, a nafty ok. 78% eksportu tego surowca. Prowadzone
36
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38
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corocznie rozmowy z Biurem Ewidencyjnym Rafinerii Czechosłowackich
należały do najtrudniejszych ze względu na jego oczekiwania zwiększenia
w wymianie udziału nafty przy mniejszym udziale benzyny, która miała być
lepszej jakości40.
Drugim obszarem eksportu polskiej ropy i produktów naftowych było
Wolne Miasto Gdańsk. Ze względu na wagę tego partnera PEN założył
w Gdańsku własną ekspozyturę. Głównymi produktami wysyłanymi do Gdańska i następnie reeksportowanymi do innych krajów były nafta, benzyna
i oleje. W mieście działało kilka firm pośredniczących pomiędzy polskim
przemysłem naftowym a odbiorcami zagranicznym. Niektóre produkty były
wykorzystywane na terenie miasta. Ważnym punktem przeładunkowym naszej ropy stał się port w Gdyni, zaopatrujący w paliwa również polską flotę
wojenną. Kolejnym odbiorcą produktów naftowych była Szwajcaria. Kraj ten
był największym importerem oleju gazowego. Wśród innych odbiorców, ale
o znacznie niższym udziale znalazła się Belgia, Wielka Brytania, a od drugiej
połowy lat 30. także Niemcy, które głównie kupowały asfalt. Ówczesne niemieckie autostrady w dużej mierze miały nawierzchnię wykonaną z polskiego
asfaltu. W tym czasie mieliśmy nadprodukcję asfaltu. Problemy pojawiły się
w momencie rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego
(COP). Okazało się, że przy tak dużym eksporcie występuje jego deficyt w
Polsce. W rezultacie w trakcie budowy infrastruktury drogowej wokół COP
Polska była zmuszona do importowania asfaltu. Stosunkowo skromny udział
w polskim eksporcie produktów naftowych miały Francja i Austria41. Produkowana w Polsce parafina trafiała również na rynki pozaeuropejskie, np. do
Brazylii i Meksyku.
Stopniowe wyczerpywanie się własnych pokładów ropy, przy rosnącej
konsumpcji wewnętrznej sprawiało, że malało zainteresowanie producentów
eksportem polskich produktów naftowych. Wobec prowadzonej przez państwo polskie polityki dumpingowej i przy wyższych cenach krajowych wiele
rafinerii nie było zainteresowanych zagraniczną sprzedażą swoich produktów.
Wprowadzenie przymusu przynależności do Polskiego Eksportu Naftowego
stawiało jednak państwo w pozycji uprzywilejowanej. W latach 1933–1937
średnio rocznie wywożono z kraju ok. 75 tys. ton benzyny i nafty. Było to sta40
41
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nowczo za mało, aby budować własną flotę tankowców. Co prawda firma
„Gazolina” dysponowała niewielkim statkiem przystosowanym do transportu
paliw płynnych, a „Polmin” przez krótki czas czarterował statek S/S „Gauja”,
jednak aż do wybuchu wojny transport produktów naftowych odbywał się na
statkach obcych bander42.
W drugiej połowie lat 30. w Polsce nastąpił wzrost świadomości strategicznego znaczenia ropy naftowej, co związane było pośrednio z sześcioletnim planem modernizacji polskiej armii (m.in. 10 Brygada Pancerno-Motorowa została rozmieszczona w Rzeszowie, a więc blisko rafinerii), jednak refleksja dotycząca roli paliw płynnych w czasie konfliktów militarnych
przyszła zbyt późno. O znaczeniu zaplecza paliwowego dla armii nasze władze
przekonały się właściwie już po wybuchu II wojny światowej. Na początku
września 1939 r. Polski Eksport Naftowy został przekształcony w Wojenny
Związek Naftowy, który w założeniu miał przestawić przemysł naftowy na
potrzeby wojska. Były to działania całkowicie spóźnione i dla toczącej się wojny nie miały żadnego znaczenia43.

Zakończenie
W okresie międzywojennym eksploatacja ropy wciąż stanowiła stosunkowo nową gałąź produkcji. Jej opłacalność wynikała już nie tylko ze wzrostu popytu na naftę oświetleniową, ale przede wszystkim z rozwoju przemysłu motoryzacyjnego. Rosło zapotrzebowanie na ropę i produkty naftowe ze
strony armii poszczególnych krajów świata. Na przełomie XIX i XX w. znajdujące się w Karpatach i na Podkarpaciu pokłady ropy naftowej zaliczały się do
bardzo bogatych. Dzięki temu przez wiele lat Galicja mieściła się w pierwszej piątce światowych producentów ropy. Już jednak w latach 20. XX w. ta
sytuacja zasadniczo się zmieniła. Eksploatowane dotychczas pokłady wyczerpywały się. Koszty prowadzenia głębszych wierceń stawały się coraz
wyższe. Kurczyły się także możliwości ekspansji ruchu wiertniczego na
nowe obszary.
42
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Od początku XX w. udział poszczególnych krajów w światowej produkcji
ropy naftowej dynamicznie się zmieniał. W połowie latach 20. i 30. XX w. największym producentem ropy nadal pozostawały Stany Zjednoczone z ponad
60-procentowym udziałem w światowej produkcji. Udział drugiego w kolejności Związku Sowieckiego wynosił już tylko ok. 11%, i do tej wartości zbliżała się
wielkość produkcji ropy w Wenezueli44. Przemysł naftowy Rumunii dawał ok.
5% światowej produkcji. Spośród krajów Ameryki Południowej i Środkowej
ważną rolę odgrywały Meksyk, Kolumbia i Trinidad. Stopniowo rosło znaczenie
nowo odkrywanych bogatych złóż ropy naftowej na terenie Persji i Iraku, a w
1924 r. odkryto złoża w Arabii Saudyjskiej. W tych okolicznościach Polska nie
mogła znaleźć się w grupie krajów zaliczanych do poważnych producentów
surowca, zajmowała bowiem wśród nich miejsce w połowie drugiej dziesiątki
z wielkością produkcji na poziomie 520 tys. ton i udziałem ok. 0,26% światowej produkcji45.
Po odzyskaniu niepodległości władze polskie przystąpiły do porządkowania spraw w przemyśle naftowym, czym miał zajmować się powołany w 1919 r.
Urząd Naftowy46. Przez cały jednak okres międzywojenny polskie górnictwo
naftowe nie doczekało się nowego ustawodawstwa. Co prawda w 1930 r.
skodyfikowano prawo górnicze, jednak nie objęło ono górnictwa naftowego47. Ciągle funkcjonowało więc ono w oparciu o austriacką powszechną
ustawę górniczą z 1854 r., państwową ustawę naftową z 1907 r. i krajową
ustawę naftową z 1908 r. Brak pozytywnych rozwiązań prawnych negatywnie
wpływał na funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłu naftowego.
We wrześniu 1939 r. wybuchła II wojna światowa, która także spowodowała poważne zniszczenia we wschodnim zagłębiu naftowym. W tym rejonie
nie ulokowano żadnych jednostek wojskowych, których zadaniem byłaby jego
obrona. 10 września lotnictwo niemieckie zbombardowało jedną z najwięk44
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szych i najnowocześniejszych rafinerii w Europie, jaką była Fabryka Olejów
Mineralnych „Polmin” w Drohobyczu. Zakład płonął przez trzy tygodnie, zanim został ugaszony przez okupantów sowieckich, którzy zajęli te tereny po
17 września. Ówczesny dyrektor rafinerii Zygmunt Bilutowski został przez
Sowietów aresztowany i prawdopodobnie w 1940 r. zamordowany w więzieniu w Moskwie lub w Kijowie, a zagłębie naftowe, mimo że przypadło Sowietom, po wznowieniu wydobycia i produkcji pracowało na rzecz Niemiec. Po
wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 r. Niemcy przystąpili do
odbudowy zniszczeń i poczynili nowe inwestycje. Kolejny raz rafineria została
zniszczona 26 czerwca 1944 r. Tym razem w ramach operacji „Frantic” na celowniku amerykańskich bombowców znalazło się między innymi Borysławsko-Drohobyckie Zagłębie Naftowe. Amerykańskie superfortece po zrzuceniu ładunku bomb lądowały zgodnie z umową na sowieckich lotniskach, skąd wracały do swoich baz. Nalot na zagłębie został przeprowadzony bardzo precyzyjnie,
a na rafinerię spadło ok. 140 ton bomb, powodując ogromne zniszczenia
i śmierć ponad 120 pracowników. Po tym bombardowaniu rafineria nie odzyskała już swoich możliwości produkcyjnych sprzed II wojny światowej.
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Towards the modernization of the Polish oil sector
– the efforts of the authorities of the Second Polish Republic
to create a strong Polish oil industry
Summary
Regaining independence by Poland in 1918 was associated with the need to solve
many problems of a political, military and social as well as economic nature. An
important issue was to ensure the supply of energy resources for the reviving
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economy. At the turn of the 19th and 20th centuries, Polish oil deposits belonged to
the richest oil fields known in the world at that time. The importance of natural gas
also increased gradually. Taking control over the deposits and using these raw
materials in the interest of the country's economy proved to be a difficult task. As
a result of warfare, the oil industry factories underwent severe devastation. In view of
the domination of foreign capital from the beginning of the Second Polish Republic, the
authorities took actions to create capital-strong Polish enterprises whose activities
were to be controlled by the relevant ministry. In order to increase production, the
authorities of the Second Republic of Poland undertook actions aimed at expanding
the scope of exploration for oil and gas deposits. The authorities also sought to
properly organize the sale of oil and petroleum products both on the internal and
foreign markets. The authorities also took care of introducing technical improvements
and proper training of professionals. However, the actions taken were only partially
successful.
Key words: Second Polish Republic, oil industry, modernization, foreign capital, oil
exploration, oil trade
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Muzeum Śląskie w Chorzowie

Bariery modernizacji
międzywojennego kolejnictwa w Polsce
– próba identyfikacji

Uwagi wstępne
Podejmując, po raz kolejny, temat zasad funkcjonowania i finansowania
międzywojennego kolejnictwa, warto spojrzeć na nie z odmiennej niż dotąd
strony. Najczęściej powielanym myśleniem o (mówiąc w dużym uproszczeniu) PKP w tej epoce jest narracja o ujednolicaniu, sukcesach (względnie
porażkach), osiągnięciach w produkcji taboru czy „punktualności”. Tymczasem
w sytuacji gdy kolej przez cały okres międzywojenny pozostawała podstawowym zorganizowanym1 środkiem transportu w Polsce oraz miała zarówno
w oczach decydentów, jak i pracowników spore ambicje modernizacyjne
(tak w odniesieniu do siebie, jak i do otoczenia społeczno-gospodarczego),
warto podjąć się próby wskazania czynników, które mimo tak dogodnej,
wydawać by się mogło, sytuacji ograniczały skuteczność realizacji tych zamierzeń. Celem artykułu będzie zatem identyfikacja i klasyfikacja podstawowych barier, z którymi musiało mierzyć się polskie państwo w dziedzinie
modernizacji kolejnictwa, na tle stanu kolei bezpośrednio po odzyskaniu
niepodległości.
Truizmem będzie przedstawienie stanu polskich kolei (bo wtedy jeszcze
nie państwowych ani tym bardziej polskich) w roku odzyskania niepodległości
(czy szerzej: w pierwszych jej latach). Znaczna część sieci była zniszczona
wskutek działań I wojny światowej (na części terenów kilkakrotnie przeszedł
front), wojny polsko-bolszewickiej czy też nadmiernej eksploatacji i ograni1

Bo oczywiście najwięcej „podróżnych” wybierało pokonywanie odległości pieszo
lub z pomocą różnego rodzaju wozów konnych.
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czonych działań remontowych (Wielkopolska, Pomorze, Górny Śląsk)2. Polskie
kolejnictwo od nowa musiało również budować swój tabor – samo „przejęcie” kolei wiązało się bowiem z pozyskaniem infrastruktury. W późniejszej już
propagandzie podkreślano znaczną różnorodność typów lokomotyw czy wagonów eksploatowanych (lepiej nawet: posiadanych) przez ówczesne koleje3.
Oczywiście bardzo szybko zdano sobie sprawę z tych niedostatków – pozyskiwano tabor z zagranicy4, w ramach reparacji5 czy z „zakupów” w polskich
wytwórniach taboru. Problem w tym, że de facto takich wytwórni w 1918–
1919 r. w Polsce nie było. Co prawda formalnie powołano je do istnienia
i powierzono im dostarczenie lokomotyw, ale w zakładanej (pilnej) perspektywie nie było to po prostu możliwe. Sprowadzano więc tabor tylko firmowany przez owych producentów, a w rzeczywistości pochodzący od dotychczasowych dostawców6. W ówczesnej Polsce nie było bowiem żadnego
2

Według danych z 1928 r. na 931 mostów zniszczono 380, tj. 41%, do 1 kwietnia
odbudowano z tego 249 (Dziesięciolecie Polskich Kolei Państwowych, Warszawa 1928,
s. 53, 59). O zniszczeniach nawierzchni: tamże, s. 74–80. O budynkach: na 910 budynków dworcowych (według stanu na 1914 r.) zniszczonych było 574, na 986 magazynów – 506, na 601 stacji wodnych – 489, na 162 parowozowni i warsztatów –
78, a na 9921 domów mieszkalnych i administracyjnych – 2189 (s. 84). Zaskakuje
gigantyczna liczba tych ostatnich, pokazująca jednocześnie skalę działania kolei. Inne
dane podają źródła urzędowe: mostów o rozpiętości powyżej 20 m zniszczono 379,
mniejszych (w tym przepustów) 2082, dworców i budynków administracyjnych 478,
domów mieszkalnych 1301, magazynów towarowych 521, stacji wodnych i wież
ciśnień 383, parowozowni i warsztatów 146 (Sprawozdanie Komisji Budżetowej
o preliminarzu budżetowym Ministerstwa Kolei na rok 1925, Sejm I Kadencji, druk
nr 1800, część 11, s. 91).
3
Oficjalnie 165 serii parowozów, 32 serie wagonów osobowych, 14 serii towarowych. Dwudziestolecie Komunikacji w Polsce Odrodzonej, Kraków 1939, s. 165.
4
T. Roszak, Normalnotorowe parowozy amerykańskie na PKP, Poznań 2014, s. 6–
111 (bardzo dobry źródłowo tekst pokazujący strategie polskich władz państwowych,
niekoniecznie kolejowych, względem potrzeb taborowych oraz wykorzystanie tych
zakupów).
5
M. Przegiętka, Komunikacja i polityka. Transport kolejowy i drogowy w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1918–1939, Warszawa 2015, s. 69–76 (w odniesieniu
do taboru dawnych kolei niemieckich). Do tego trzeba dodać tabor przyznany z zasobu
dawnych kolei austriackich (Dwudziestolecie…, s. 164–165).
6
Podpisano umowy z Pierwszą Fabryką Lokomotyw w Chrzanowie, Warszawską
Spółką Akcyjną Budowy Parowozów w Warszawie, Towarzystwem Akcyjnym H. Cegiel-
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producenta lokomotyw parowych, wysuwane projekty elektryfikacji sieci
(A. Podoski7) były ciekawe, ale nie znajdowały żadnego pokrycia w przemyśle,
a wagony z sukcesami produkowały wówczas przede wszystkim sanocka wytwórnia Zieleniewskich oraz warszawskie zakłady Lilpop, Rau & Loewenstein8.
Sieć kolejowa w ostatecznych granicach Polski była rozłożona nierównomiernie, odzwierciedlając politykę inwestycyjną, społeczną i gospodarczą
byłych państw zaborczych9. Od kilku dziesięcioleci każde z państw podejmowało także starania o przejęcie pełni kontroli nad siecią kolejową – symbolem
tego była oczywiście nacjonalizacja (wykup spółek kolejowych) oraz dążenie
do ustanowienia państwa jako strażnika spójności prawnej kolei. Mimo tego
w 1918 r. (i generalnie do końca okresu międzywojennego) można mówić
w Polsce o kolei państwowej (i publicznej) oraz prywatnej (częściowo administrowanej przez państwo, częściowo w samodzielnym zarządzie)10. Z drugiej
skiego w Poznaniu. Równolegle podpisano umowy na produkcję wagonów. Przewidywały one dostawę do 1932 r. 2590 parowozów, 7800 wagonów pasażerskich i 70 400
towarowych. W rzeczywistości do 1921 r. dostarczono jedynie 312 lokomotyw, wyłącznie produkcji zagranicznej. E. Brzosko, Rozwój transportu w Polsce w latach 1918–
1939, Szczecin 1982, s. 117–118; Sprawozdanie Komisji Budżetowej o preliminarzu
budżetowym Ministerstwa Kolei Żelaznych na rok 1924, Sejm I kadencji, druk nr 1210,
cz. 11, s. 38–40.
7
Por. A. Synowiec, Wpływ myśli Romana Podoskiego na przemiany w kolejnictwie
w odrodzonym państwie polskim – problematyka prądów błądzących oraz silników
trakcyjnych prądu stałego [w:] Znaczenie kolei dla dziejów Polski. Studia z historii kolejnictwa, red. D. Keller, Rybnik 2012; s. 19–34.
8
E. Brzosko, Rozwój transportu w Polsce w latach 1918–1939, Szczecin 1982,
s. 115, 117.
9
Tamże, s. 17–29. Zabór pruski – 4121 km, 9,5 km/100 km2, zabór rosyjski –
7019 km, 2,7 km/100 km2, zabór austriacki – 4438 km, 5,54 km/100 km2 (S. Rybicki,
Stan i potrzeby kolejnictwa w Polsce, Kraków 1927, s. 3).
10
Dobrze sytuację tę opisano w: Dziesięciolecie…, s. 19–34. Jeszcze w 1937 r. było
kilkanaście spółek kolejowych, które eksploatowało PKP: Kolej Lokalna Chełmża–
-Mełno, Kolej Lokalna Delatyn–Kołomyja-Stefanówka, Kolej Lokalna Kraków–Kocmyrzów
(w likwidacji), Kolej Lokalna Lwów-Jaworów, Kolej Lokalna Łupków–Cisna, Kolej Lokalna
Piła–Jaworzno, Kolej Lokalna Przeworsk–Dynów, Kolej Lokalna Tarnopol–Zbaraż (w likwidacji), Kolej Lokalna Tarnów–Szczucin, Kolej Lokalna Twarda Góra–Nowe, Kolej Lokalna
Toruń–Lubicz (w likwidacji), Kolej Herby – Kielce S.A. (w likwidacji) oraz kilka, gdzie
państwo było mniejszościowym udziałowcem, tj. Gostyńska Kolej Powiatowa, Jarocińska Wąskotorowa Kolej Powiatowa, Kościańska Kolej Powiatowa, Kościańska Wąskoto-
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strony mamy do czynienia z koleją publiczną oraz niepubliczną (np. przemysłową, niedostępną dla postronnych). W niniejszym artykule analizie poddane zostaną wyłącznie kolej państwowa (w tym administrowana przez państwo) i publiczna11. Pytaniem, na które ani politykom, ani ekonomistom epoki
nie udało się udzielić zadowalającej odpowiedzi, jest kwestia: czy kolej powinna przynosić zysk? Wielopłaszczyznowe i bogate rozważania na ten temat
mają jednak za tło warunki idealne (sieć zbudowana, funkcjonująca, spójna),
do których w omawianym okresie kolej dopiero dążyła12.
Jeszcze przed zakończeniem I wojny światowej w ramach działań Rady
Regencyjnej podjęto starania o zdefiniowanie relacji między koleją a państwem w planowanej Polsce. Znane doświadczenia niemal stulecia koegzystencji skłaniały komentatorów do wskazania trzech dróg: państwo jako włarowa – dawniej Śmigielska Kolej Powiatowa, Średzka Kolej Powiatowa, Wrzesińska
Kolej Powiatowa, Żnińska Kolej Powiatowa (Kapitał państwowy w spółkach prawa
handlowego u schyłku Drugiej Rzeczypospolitej. Szczegółowe sprawozdanie z działalności przedsiębiorstw o kapitale mieszanym za rok 1937 wzgl. 1937/1938, wstęp i oprac.
J. Gołębiowski, Kraków 2004, s. 283–321). Por. szersze dane: Rocznik eksploatacyjny
Polskich Kolei Państwowych za rok 1937, [Warszawa 1938?], s. 184–187 (odcinki Puck–
Krokowa, Wejherowo–Zamostne, Zajączkowo–Nowe Miasto, Siersza–Trzebinia–
Skawce (w 1937 r. włączona do PKP), Połahicze–Tłumacz i Kołomyjskie Koleje Lokalne).
Do tego przykładowo tylko na terenie dyrekcji stanisławowskiej w 1931 r. istniało
436,46 km prywatnych wąskotorówek, budowano kolejne (S. Wiktor, Stanisławowska
Dyrekcja Kolei w cyfrach, „Inżynier Kolejowy” 1931, nr 3, s. 95). Podobnie było w innych regionach Polski.
11
Pominięto zatem np. wspomniane w przyp. 10 koleje lokalne w Wielkopolsce,
które rządziły się w sposób samodzielny, a ich podstawowe bariery modernizacyjne
można sprowadzić do barier życia gospodarczego, czyli (upraszczając) realiów między
kapitałem, podażą i popytem. Por. np. J. Pawłowski, Koleje wąskotorowe na Pałukach,
Poznań 2010, s. 23–28.
12
Por. m.in. J. Gieysztor, Koleje żelazne na ziemiach Polskich [w:] Likwidacja
skutków wojny w dziedzinie stosunków prawnych i ekonomicznych w Polsce , t. 7,
Warszawa 1918; K. Tyszyński, O nowych drogach żelaznych w przyszłej Polsce [w:]
Likwidacja…; J. Łempicki, O koniecznej potrzebie rozwoju sieci dróg żelaznych
w Królestwie Kongresowem [w:] Likwidacja…; W. Jakubowski, Przyszła sieć kolejowa w Królestwie Polskiem i zasady jej projektowania [w:] Likwidacja…; J. Gieysztor,
O zasadach gospodarki handlowej na kolejach żelaznych w Polsce [w:] Likwidacja…;
T. Kociatkiewicz, Stan sieci kolejowej Królestwa Polskiego przed wojną r. 1914,
Warszawa 1917.
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ściciel, państwo jako bierny widz działalności wolnych przedsiębiorców oraz
państwo jako dozorca czy regulator13. W kontekście procesów modernizacyjnych wypada jedynie wskazać, że ostatecznie (i należy uznać to za jeden
z ciekawszych konsensusów politycznych epoki) państwu przewidziano rolę
przede wszystkim właściciela, który w odniesieniu do prywatnych elementów
rynku pełnił będzie rolę regulatora i dozorcy14. W tym samym czasie wysuwano także szereg pomysłów na budowę sieci kolejowej w przyszłej Polsce. Ich
prawdziwy wysyp nastąpił po 1918 r. (choć w istocie był jedynie najczęściej
powtórzeniem wniosków czy memoriałów z wcześniejszych dziesięcioleci)15.
„Wszelkie memoriały dotyczące budowy nowej kolei są pisane przeważnie na
jedną modłę” – pisał w tym czasie J. Łempicki16. Rzeczywiście lektura wniosków sejmowych poświęconych budowie nowych odcinków jest dość nużąca
– każdy z nich podkreśla przyszłe „cudowne” właściwości ożywienia życia
gospodarczego, poprawy turystyki i uczynienia życia mieszkańców lepszym17.
13

Por. D. Keller, Regulator, właściciel czy…? Dyskusje o roli państwa wobec kolei
w okresie międzywojennym – wprowadzenie do zagadnienia [w:] Państwo wobec kolei
żelaznych w Polsce, red. M. Kapias, D. Keller, Rybnik 2017, s. 163–178; B. Hummel,
Prywatna czy rządowa gospodarka na kolejach?, „Przegląd Gospodarczy” 1921, z. 15,
s. 548–551.
14
Przypadek sieci kolejowej zakładów Giesche. K. Soida, P. Nadolski, K. Tomczak,
Koleje wąskotorowe zakładów Gieschego, Rybnik 2010, passim.
15
W 1920 r. Ministerstwo Kolei Żelaznych informowało o: zgodzie na dokończenie
studiów budowy kolei wąskotorowych Skierniewice–Żylin (DzUrz MK 1920, nr 3,
poz. 3d) i Golondkowo–Nasielsk (DzUrz MK 1920, nr 3, poz. 3f) oraz Warszawa–
-Mszczonów (DzUrz MK 1920, nr 3, poz. 3e). W kolejnym roku nastąpił wysyp podobnych inicjatyw (niekoniecznie wąskotorowych).
16
J. Łempicki, O koniecznej…, s. 67.
17
Archiwum Państwowe w Katowicach, Sejm Śląski (zespół nr 17), sygn. 766, Akta wniosku wojewody śląskiego w sprawie projektu ustawy o budowie kolei Strzebin–Woźniki; sygn. 874, Akta sprawozdania Komisji Budżetowo-Skarbowej dotyczącego projektu ustawy o budowie kolei lokalnej normalnotorowej Rybnik–Żory–
Pszczyna – druk 305 i 320; Sejm RP I kadencji, druk nr 1936, Projekt ustawy o budowie kolei Bydgoszcz–Szlachta–Gdynia; Sejm RP I kadencji, druk nr 1935, Projekt
ustawy o budowie kolei Kalety–Herby–Wieluń–Podzamcze; Sejm Ustawodawczy
II RP, druk nr 1243, Projekt ustawy o budowie normalnotorowej pierwszorzędnej linii
kolejowej Sierpc–Brodnica. Por. D. Keller, Działalność inwestycyjna województwa
śląskiego w sferze kolei lokalnych – przyczynek do monografii, „Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów KUL”, t. II, 2004, s. 68–81, 86–87. Warto to jeszcze
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Na wstępie trzeba jeszcze dodać, że pewien związek z państwowym przeważającym funkcjonowaniem kolei widoczny jest także w dyskusji / sporach /
testach między centralizacją a decentralizacją w zarządzaniu międzywojennym kolejnictwem. Nieudany eksperyment wileński18 od początku epoki
wskazywał, że decyzje w sprawie funkcjonowania kolei będą podejmowane
w centrum, najczęściej w Warszawie. Działania związane z powoływaniem
kolejnych ogólnych struktur przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe (PKP)
będą wiązać się ściśle ze stolicą19.
Wśród ogólnych uwag warto jeszcze zauważyć kryteria podziału owych
definiowanych barier modernizacji – będą to zatem bariery zewnętrzne
i wewnętrzne, ze względu na źródło oddziaływania na funkcjonowanie kolejnictwa, oraz „zawinione” (czyli takie, których PKP mogło uniknąć, podejmując inne decyzje biznesowe czy polityczne) i takie, na których istnienie
PKP nie miało wpływu. Prezentowana niżej klasyfikacja nie została uporządkowana pod względem wagi – jest to raczej pierwsze całościowe systematyczne zdefiniowanie tych czynników. Treścią dalszych badań winna być
natomiast odpowiedź na pytanie o wagę każdego z nich. Warto jeszcze
w tym miejscu wskazać, co autor rozumie pod pojęciem modernizacji kolei
– chodzi tutaj zarówno o budowę nowych (lub unowocześnienie istniejących) szlaków, unowocześnienie taboru (w tym motoryzację i elektryfikację), drobniejsze zmiany infrastrukturalne oraz reformę administracji (struktury organizacyjnej), jak i samego funkcjonowania PKP (w tym kwestii
osobowych).
porównać z planami inwestycyjnymi zamieszczonymi w: Sprawozdanie Państwowej
Rady Kolejowej za pierwsze trzechlecie od kwietnia 1922 r. do marca 1925 r., oprac.
Z. Jasiński, Warszawa 1925, zwł. s. 31–33; R. Borowiec, Plany budowy linii kolejowej
Lublin–Szczebrzeszyn–Bełżec w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, „Rocznik Lubelski”,
t. XLV, 2019, s. 159–170.
18
Oceniany w ten sposób przez pryzmat jego porzucenia i bardzo zachowawczych
rozwiązań regulaminu organizacyjnego z 1925 r. Skrót opisowy organizacji i działalności Dyrekcji Wileńskiej Kolei Państwowych w okresie od jej powstania aż do dnia
10 maja 1920 roku, Wilno 1920.
19
Centralne Biuro Obrachunków Wagonowych, Biuro Projektów i Studiów Polskich Kolei Państwowych, Biuro Węglowe Kolei Państwowych, Biuro Komunikacji Samochodowej PKP, Biuro Wyrównawcze PKP, Centralne Laboratorium Badawcze PKP,
Centralne Biuro Statystyki Przewozów. Dwudziestolecie…, s. 239.
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Bariery zewnętrzne
Polskie kolejnictwo brało udział w wojnie, na skutek wojny było niszczone, do wojny się przygotowywało, a ostatecznie to właśnie czynniki wojskowe
miały największy wpływ na podejmowane działania inwestycyjne w II połowie
lat 30. W czasie wojny polsko-bolszewickiej do realizacji działań ściśle militarnych przeznaczano od 30 do 40% taboru20. W powstaniach śląskich brało
udział kilkanaście pociągów pancernych (po obu stronach), w III powstaniu
strona polska prowadziła również własną de facto, quasi-cywilną administrację kolejową (uruchamiano ogólnodostępne pociągi pasażerskie i towarowe)21. Od początku epoki w strukturze organizacyjnej istniały komórki przygotowujące mobilizację i przyszłe wykorzystanie kolei w wojnie. Odrębne
przepisy regulowały także przyszłość tych działań22. Wiadomo także, że
w II połowie lat 30. na inwestycje wskazane przez wojsko dla osiągnięcia zakładanych na czas wojny parametrów przelotności (takie jak budowa bocznic,
zwiększenie przepustowości linii, wydłużenie torów na stacjach, budowa magazynów itp.) wydawano do 43% posiadanego przez PKP funduszu inwestycyjnego. Konsekwencją tego było jednak ograniczenie innych inwestycji oraz
utrzymania pozostałej sieci kolejowej. W rzeczywistości zatem PKP szybko „się
starzało”23.
Wspomniano już, że pozycja kolei w państwie nie budziła sporów wśród
podzielonych przecież partii politycznych. Analiza programów partii jasno
20

J. Odziemkowki, Polskie kolejnictwo wojskowe na froncie wschodnim 1918–
1920, Warszawa 2011; tenże, Rola kolejnictwa polskiego w wojnie z Rosją bolszewicką
w latach 1919–1920 [w:] Sukcesy i porażki kolei w Polsce 1918–1989, red. M. Kapias,
D. Keller, Rybnik 2015, s. 41–75.
21
M. Przegiętka, dz. cyt., s. 62–69.
22
Ustawa o kolejach w czasie wojny lub grożącego Państwu niebezpieczeństwa
(DzURP 1920, nr 27, poz. 160, wraz z aktami wykonawczymi) oraz ostatecznie Ustawa
o komunikacji w służbie ochrony państwa (DzURP 1939, nr 29, poz. 195); R. Czarnecka,
Organizacja oraz zadania Oddziału IV i Wojskowej Służby Komunikacyjnej Sztabu
Głównego (Generalnego) WP w latach 1921–1939, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 2001, nr 24.
23
I. Bujniewicz, Kolejnictwo w przygotowaniach obronnych Polski w latach 1935–
1939 [w:] Kolejnictwo w polskich przygotowaniach obronnych i kampanii wrześniowej,
t. 1, cz. 1: Opracowania i dokumenty, red. A. Wesołowski, N. Bujniewicz, Warszawa
2011, s. 19–130.
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wskazuje, że każda z nich dążyła do podporządkowania kolei państwu – różniąc
się jedynie skalą tych działań i zgodą na ewentualnych prywatnych właścicieli.
Jednocześnie przewidywano jej rolę czynnika wpływającego na życie gospodarcze. Przyzwolenie na takie działania szczególną siłę miało w odniesieniu do
pozycji pracowników – koniunkturalnie wykorzystywanych w walce politycznej
(wrażenie robią wspólne projekty całej opozycji wobec sanacji), a jednocześnie
konsekwentnie zbywanych w zakresie uporządkowania ich pozycji24.
Odnotowane wyżej inwestycje wojskowe skłaniają do wniosku, że kolej
w okresie międzywojennym prowadziła szeroki program inwestycyjny w zakresie rozbudowy sieci. Trzeba jednak pamiętać, że zarówno wspomniane
wyżej liczne pomysły, jak i programy sformułowane już później przez Państwową Radę Kolejową były bardzo rozbudowane. Gromadziły bowiem inwestycje, które odkładano od lat, oraz nowe pomysły, plany i marzenia. W rzeczywistości pierwotny plan obejmował wówczas minimum 3 tys. km w samej
Kongresówce, po 1926 r. jego kolejna wersja miała ok. 2500 km25. Jego realizacja zmieniłaby Polskę. Podobną rolę odgrywać mogły plany inwestycyjne
związane z budową COP26. Do tego jednak kolej musiała odbudować zniszczone obiekty i infrastrukturę. Działania te realizowano z sukcesem w kolejnych latach, jednakże ich skala i kosztochłonność były gigantyczne27. Podob24

Symboliczne jest tutaj wydanie wspólnej pragmatyki służbowej dopiero w 1929 r.,
gdy pierwszy projekt wydano w 1919 r. (Projekt ustawy o państwowej służbie kolejowej
opracowany przez Związek Urzędników Kolejowych na Rzeczpospolitą Polską, [Warszawa 1919]), kolejny znany jest z 1924 r. Ustawa o etatowych pracownikach kolejowych (projekt), Warszawa 1924 (omówienie: D. Keller, Kolejarze Polskich Kolei Państwowych – trudna droga do wspólnoty. Przyczynek do dyskusji, „Szkice ArchiwalnoHistoryczne” 2019, nr 16, s. 105). Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji, Wniosek w sprawie ustawy o stosunku służbowym pracowników przedsiębiorstwa Polskie
Koleje Państwowe, druk nr 675; DzUrz MK 1929, nr 13, poz. 134; B. Feller, Kodeks
Kolejowy. Pragmatyka kolejowa obowiązująca od 1 sierpnia 1932 roku na obszarze
całej Rzeczypospolitej z komentarzem i skorowidzem, Kraków 1933. Kolejne wydanie
pragmatyki ukazało się w 1934 r. (DzU 1934, nr 4, poz. 23).
25
E. Brzosko, dz. cyt., s. 86–89; Sprawozdanie stenograficzne z 22. posiedzenia
Sejmu Ustawodawczego w dniu 31 marca 1919 r., łam 17–18.
26
M.W. Majewski, Programy rozbudowy linii kolejowych w Centralnym Okręgu
Przemysłowym oraz Galicji Wschodniej 1936–1939 [w:] Sukcesy i porażki…, s. 151–162.
27
Polskie Koleje Państwowe 1918–1928, Warszawa 1929, s. 37–64 (jest to skrót
cytowanej w przyp. 2 pracy).
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nie sytuacja wyglądała z taborem. O ile bardzo szybko uporano się z legendarną nadmierną liczbą typów parowozów, o tyle już produkcja (i zakupy)
nowych wagonów i lokomotyw była przez całą epokę niewystarczająca z perspektywy modernizacji. Proponowane przez polski przemysł, który zdążył już
okrzepnąć, konstrukcje, były nowoczesne, jednakże brak funduszy względem
potrzeb, powodował, że nie można było zrealizować tak opisanego programu
działań28.
Trzeba także przypomnieć, że kolej na powszechną skalę wykorzystywana
była przez polityków (wszystkich opcji i w całej epoce) jako element wsparcia
rozwoju gospodarczego oraz pomocy dla społeczeństwa. Podstawową formą
tych relacji nie były jednak głównie nowe odcinki, ale modyfikacje taryfowe.
Działania takie powodowały, że w (prezentowanych w tabeli 1) wydatkach
PKP kwoty przekazywane na inwestycje były wysoce niewystarczające. Z drugiej strony w Polsce początkowo obowiązywały taryfy dawnych państw, po raz
pierwszy zmodernizowane w 1920 r. Kolejne duże nowelizacje wydano
w 1924 i 1928 r. (dla taryf osobowych) i 1929 r. (towarowych), pomijając
oczywiście drobne (niesystemowe) podwyżki czy liczne zmiany szczegółowe.
Ostatnia z wymienionych nowelizacji przyniosła 20 klas taryfowych wagonowych oraz 185 taryf wyjątkowych. Wreszcie w 1935 r. nastąpiła ostatnia reforma taryfy29. Cechą wspólnych wszystkich tych postanowień było nasta28

E. Brzosko, dz. cyt., s. 129. Przez całą epokę PKP zakupiło łącznie 1869 parowozów normalnotorowych oraz 2048 wagonów osobowych. Posiadało łącznie (według tej
samej autorki) 74 wagony motorowe (tamże, s. 130). Co ciekawe, według powszechnie
dostępnych danych w 1938 r. owe wagony motorowe obsługiwały dziennie 377 pociągów, tj. przeciętnie 5,09 na 1 wagon, pokonując jedynie 18 326 pociągo-kilometrów
rocznie (tamże, s. 127).
29
E. Brzosko, dz. cyt., s. 444–457; por. barwna argumentacja z parlamentarnej
dyskusji: „Dopóki skarb państwa dodaje każdemu podróżnemu do biletu kolejowego
zegarek, a do każdej tony towaru złoty zegarek, dopóty będziemy mieli do czynienia
z niedoborem, dopóty najrozumniejsza najbardziej wytężona praca personelu zamknie
budżet i roczne rachunki olbrzymim niedoborem. Państwowe przedsiębiorstwo przewozowe musi opłatami przewozowemi pokrywać własne koszta. […] nie można premii
dopłacać obywatelowi zato, że raczy jechać koleją lub przewozić nią towary. […] Inwestycje nie powinny być pokrywane z bieżących opłat kolejowych […] byłby to najniesprawiedliwej rozłożony podatek pośredni. […] Jedynie amortyzacja inwestycji obciążać winna taryfy przewozowe” (Sejm Ustawodawczy, Sprawozdanie komisji
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wienie proklienckie. W źródłach z epoki i literaturze znaleźć można liczne
przykłady narzekań na wysokie stawki przewozu. Lokalnie znamy również
sytuację, gdy po jednej z podwyżek klienci powracali do transportu konnego
jako tańszego niż kolejowy30. Jednakże dyskusja wokół kosztów przewozu
i wagi tego wskaźnika dla kosztów produkcji towarów, zrelacjonowana np.
przez E. Brzosko, wskazuje, że był to marginalny element ceny. Koniunkturalnie wykorzystywany przez producentów i klientów (pasażerów), powodował
jednak zjawisko fikcyjności taryf kolejowych. Znaczna większość podróżnych
korzystała bowiem z różnego rodzaju zniżek na przejazd31. Prawdą było także,
że tzw. pociągi popularne, tj. masowe zorganizowane składy turystyczne czy
okolicznościowe, były „rentowne”, tj. przynosiły więcej przychodów, niż wynosiły koszty ich uruchomienia, mimo stosowania w nich zniżek taryfowych
sięgających nawet 75% ceny pierwotnej. W rzeczywistości jednak uzyskiwane
korzyści należy odnosić do innych elementów gospodarki kolejowej, takich
jak np. wspomniane inwestycje. Potencjalnie bowiem PKP traciło o wiele
większe kwoty pieniędzy, które mogły być przeznaczane na inwestycje i modernizację sieci i taboru. Docelowo np. tzw. motoryzacja kolei mogła przynieść dalsze oszczędności mimo pierwotnych sporych kosztów inwestycji32.
Szacunkowe kwoty strat PKP z tytułu zniżek taryfowych podaje tabela 2 –
komunikacyjnej w sprawie budżetu Ministerstwa Kolei Żelaznych na rok 1922, druk nr
3735, s. 37). Dziennik Taryf i Zarządzeń Kolejowych 1935, nr 47, poz. 605.
30
Dziennik Zarządzeń Dyrekcji Kolei Państwowych w Krakowie 1927, nr 33,
poz. 114, stacja Baranów (Kupcy sprowadzają towary kolonialne z Mielca, Tarnobrzega
i Tarnowa furmankami).
31
Rocznik Eksploatacyjny Polskich Kolei Państwowych za Rok 1937 [Warszawa
1938, s. 21] podaje, że 23,08% przejazdów (33,43% osobo-kilometrów i 58% wpływów)
pochodziło od pasażerów korzystających z taryfy normalnej, 48,37% przejazdów
(25,91% osobo-kilometrów i 16,65% wpływów) od pasażerów korzystających z ulg
ogólnodostępnych, a 28,55% przejazdów (40,66% osobo-kilometrów i 25,25% wpływów) z ulg o charakterze przywilejów i promocji (ulg handlowych).
32
M. Tarchalski, Uwagi o działalności Kolejowej Komisji Oszczędnościowej w latach 1936–1939, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie” 1979,
nr 15, s. 105; O. Ogurek, Postępy motoryzacji na Polskich Kolejach Państwowych i możliwości jej rozwoju, „Inżynier Kolejowy” 1936, nr 8 i 9; I. Kawalla-Lulewicz, „Pociągi
popularne” jako forma turystyki kolejowej w dwudziestoleciu międzywojennym, „Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP Oddział w Krakowie” 2017, nr 3, s. 45–59.
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sięgają one nawet trzykrotności środków wydawanych w rzeczywistości na
inwestycje. Trzeba w tym miejscu jedynie zauważyć, że szacunek ten zakłada
przewiezienie tej samej liczby podróżnych czy masy towarowej jak przed obniżką taryfy. Tymczasem obowiązujące taryfy względem siły nabywczej i możliwości finansowych (zwłaszcza podróżnych) jawiły się najprawdopodobniej
jako relatywnie wysokie.
Tabela 1. Struktura rozchodów PKP w latach 1925–1938 (w tys. zł)

Lata
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

Nadwyżka
wpływów
nad rozchodami
6714
180918
242847
197314
183011
127353
106962
74734
65303
119565
138536
98475
184795
151800

Obsługa
długów i
gwarancji

Czysty
zysk

3329
1866
1190
12
776
2072
4079
68699
28636
31794
31980
42848
64517
68054

3385
179052
241657
197302
182235
125281
102883
6035
36667
87771
106556
55627
120278
83746

Wydatki
na samochody PKP
2147
4487
4485
5085
6299

Wydatki
na lotnictwo
cywilne
1840
3450
6991
8979
9243
11222
13205
14531
15720
16937
16755

Wydatki
na inwestycje
kolejowe
68067
67349
105540
200991
216832
167447
114793
65163
75433
64306
74977
75893
102028
95000

Źródło: E. Brzosko, Rozwój transportu w Polsce w latach 1918–1939, Szczecin 1982,
s. 464.
Tabela 2. Szacunkowe straty PKP na skutek obniżek taryfowych w latach 1933–1935
Rok
1933
1934
1935

Straty PKP z tytułu zmian taryfowych
(bez osób, poczty i bagażu, węgla)
60,3 mln zł
43,6 mln zł
80 mln zł

Straty PKP po zmianach
taryfowych łącznie
185 mln zł
168,6 mln zł
205 mln zł

Źródło: E. Brzosko, Rozwój transportu w Polsce w latach 1918–1939, Szczecin 1982,
s. 458.
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Polski przemysł taboru kolejowego w 1918 r., jak wspomniano, prawie nie
istniał. W okresie międzywojennym sytuacja ta nie uległa znaczącej poprawie,
powołane bowiem w ramach realizacji wspomnianego rządowego zamówienia przedsiębiorstwa były ściśle pod tym względem zależne od środków publicznych. Plany z pierwotnych zamówień (pilnych potrzeb) względem rzeczywistych dostaw pokazują jeszcze wyraźniej ten problem33. Trzeba
jednocześnie przypomnieć, że polscy inżynierowie i konstruktorzy w nich
zatrudnieni stanowili zdecydowanie europejską elitę zarówno pod względem
kompetencji, jak i podejmowanych inicjatyw. Nieudana motoryzacja kolei
(mająca najpewniej również inne przyczyny) pokazuje jednak, że bariery
w tym procesie były natury organizacyjno-techniczno-finansowej.
Po zakończenie I wojny światowej nawet w kraju tak bardzo nią zniszczonym jak Polska oraz mimo antymotoryzacyjnej polityki państwa, fatalnego
systemu dróg i nikłego ich finansowania rozwijała się także motoryzacja. O ile
indywidualną można w tej analizie potraktować jako czynnik o znikomym
znaczeniu, o tyle na sporych połaciach kraju pod koniec lat 20. pojawiło się
bardzo dużo „przedsiębiorstw” komunikacji autobusowej34. Wykorzystywały
one zapotrzebowanie społeczeństwa na tego typu usługi i mimo zmasowanego państwowego ataku formalnoprawnego na początku lat 30. (koncesje
z 1932 r.) ostatecznie to samo PKP powołało własnego przewoźnika drogowego, który przejął znaczną część ruchu międzymiastowego35. Oczywiście
kolej, na skutek wspomnianych warunków brzegowych, nie dochodziła do
każdej miejscowości w Polsce. Pomijała także wiele większych ośrodków,
miast czy uzdrowisk. Dodać wreszcie trzeba, że okres międzywojenny przyniósł w całej Europie weryfikację działań inwestycyjnych prowadzonych we
33

E. Brzosko, dz. cyt., s. 118, 129.
W 1929 r. 1700 przedsiębiorstw z 3224 autobusami. A. Jezierski, C. Leszczyńska,
Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2003, s. 314. Nawet na względnie bogatym
Górnym Śląsku wysokie opodatkowanie przewoźników obniżało rentowność przewozów. D. Keller, W okresie międzywojennym [w:] Rybnik. Dzieje miasta i jego dzielnic,
t. 1, red. Z. Hojka, B. Kloch, Rybnik 2017, s. 738–744.
35
Por. Urzędowy rozkład jazdy i lotów. Z załącznikami: komunikacja samochodowa P.K.P. i ruch świąteczny (Boże Narodzenie i Wielkanoc). Ważny od 2 października
1938 r. do 14 maja 1939 r. Zawiera rozkłady jazdy Polskich Kolei Państwowych i kolei
prywatnych, rozkłady lotów w komunikacji wewnętrznej i z zagranicą, żeglugi morskiej
i rzecznej, Warszawa–Poznań–Kraków–Lwów–Łódź–Gdańsk [1938], passim.
34
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wcześniejszych dekadach na kolei. Boleśnie proces ten przeszła przykładowo
Czechosłowacja, która jednak bardzo szybko podjęła decyzję o motoryzacji
kolei i za cenę strukturalnej zmiany taboru przywróciła rentowność wielu linii
lokalnych36. W międzywojennej Polsce podobne działania podejmowano de
facto jedynie punktowo (rejon Wilna, niektóre relacje kresowe). Kolej była
bowiem często jedynym środkiem transportu dla wielu miejscowości,
a wspomniany słaby przemysł (i fatalne decyzje) powodował, wzmiankowany już, brak oszczędnego, nowoczesnego taboru37. Zagrożeniem dla stabilności przychodów, a w ostatecznym rozrachunku dla dysponowania środkami na inwestycje i modernizacje, była również ucieczka od transportu
kolejowego. Wspomniane obliczenia strat PKP na polityce taryfowej państwa trzeba bowiem odnosić do widocznej np. w opisach ekonomicznych 38
rezygnacji z kolei.
Niskie wpływy taryfowe i spadająca rentowność lokalnych odcinków nie
były jedynymi problemami finansowymi polskiego kolejnictwa. Brakowało
bowiem w Polsce prywatnych kapitałów finansowych zdolnych inwestować
w tę branżę. Fiasko „pierwszej wielkiej koncesji kolejowej”39 pokazuje także
słabe zainteresowanie kapitałów zagranicznych polskimi inwestycjami kolejowymi. Jest to oczywiście odbiciem szerszych problemów polskiej gospodarki w tym czasie. Dla porządku trzeba natomiast wskazać zaangażowanie fran36

Die Eisenbahnen in der tschechoslowakischen Republik, „Archiv fűr Eisenbahnwesen” 1927, s. 143; Die Eisenbahnen der tschechoslowakischen Republik im Jahr
1931, „Archiv fűr Eisenbahnwesen” 1933, s. 1497–1515 (zwł. s. 1504); W.M., Wagony
motorowe na Państwowych Kolejach Czechosłowackich, „Inżynier Kolejowy” 1936,
nr 8, s. 297–298.
37
Kompleksowo: R. Kroma, J. Sosiński, K. Zintel, Normalnotorowe wagony silnikowe PKP 1919–1939, Poznań 2011; B. Pokropiński, Wąskotorowe wagony spalinowe
w Polsce, Warszawa 2020, s. 17–68 (wymagająca jednak weryfikacji – autor nie zna
źródeł archiwalnych).
38
Po raz pierwszy w literaturze wskazuję w tym miejscu odnalezienie drugiego
z nich – dla dyrekcji lwowskiej. Opis ekonomiczno-handlowy okręgu Dyrekcji Kolei Państwowych we Lwowie. Stan z roku 1927, mps powielony. Do materiału tego jeszcze się
odwołam. J.G., Opisy ekonomiczne okręgów dyrekcyjnych P.K.P., „Przemysł i Handel”
1928, nr 27.
39
W. Jakubowski, Pierwsza wielka koncesja kolejowa w Polsce, „Inżynier Kolejowy” 1925, nr 4. Dobrze opisane ostatnio przez J. Łazora. J. Łazor, Świstek papieru.
Pierwsza francusko-polska koncesja kolejowa w Drugiej Rzeczypospolitej, [w druku].
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cuskie (choć z kłopotami) w budowę Magistrali Węglowej czy brytyjskie
w przebudowę komunikacji kolejowej w Warszawie (zarówno jeśli chodzi
o Elektryczną Kolej Dojazdową, jak i elektryfikację węzła)40. Jak na wspomniane wyżej plany inwestycyjne, trzeba uznać ten wkład za skromny. Prywatni posiadacze kapitałów inwestowali w kolej także w okresie międzywojennym – ale były to wyłącznie działania o skali nowych odcinków wąskiego
toru w Ordynacji Zamojskich41. Plany były jednak o wiele szersze (co pokazuje
choćby liczba wniosków o badania przedwstępne).
Warto zwrócić uwagę, że kolej, będąc własnością państwa i prowadząc
jego politykę, zajmowała się także „rzeczami niepotrzebnymi”. W sytuacji
gdy praca na PKP była, co propaguje również cała szeroka „mitologia” międzywojennego kolejnictwa, jednym z najlepszych możliwych wyborów zawodowych, a jednocześnie państwo dążyło do zapewnienia jej bezpieczeństwa wojskowego i politycznego, występowały przypadki przenoszenia
pracowników między różnymi częściami Polski z powodów politycznych
(a nie merytorycznych)42 czy też ograniczenia dostępu do zatrudnienia np.
dla Ukraińców43.
Ponadto PKP jako organ państwa (powołanie przedsiębiorstwa niewiele
w tej materii, patrząc na funkcjonowanie, zmieniło) miało również wiele
symptomów przerostu biurokracji. Pomijając inne źródła tego stanu rzeczy,
decyzje podejmowano tutaj raczej niespiesznie. Dobrze to widać w odniesieniu do taryf kolejowych w gorączce hiperinflacji, które biurokratyczna decyzyjność czyniła absurdalnymi, a dla kolei fikcyjnymi44. Z drugiej strony dziesię40

G. Kotlarz, H. Dąbrowski, E. Wieczorek, Magistrala węglowa, Rybnik 2008,
s. 29–182; D. Keller, Dzieje kolei normalnotorowych na obszarze byłej Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych [w:] Dzieje kolei w Polsce, red. D. Keller, Rybnik 2012,
s. 366–367.
41
Por. H. Chwedyk, Kolejki wąskotorowe Ordynacji Zamojskiej, Zamość 2006;
A. Tajchert, Koleje wąskotorowe Zwierzyniec–Biłgoraj, Łódź 2007.
42
Sprawozdanie stenograficzne z 2. posiedzenia II Sejmu Śląskiego w dniu
2 czerwca 1930 r., łam 48–54; Archiwum Państwowe w Katowicach, Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach, sygn. 152, s. 214, 240, 362–369.
43
D. Keller, Regulator…, s. 172, przyp. 54.
44
„Twórcy taryfy ulegli zasadniczemu błędowi, mniemając, że są biernem narzędziem stosunków ekonomicznych w państwie, szli po linii najsłabszego oporu, wobec
orgii gospodarczej, wytworzonej przez psychozę wojenną. Wypuścili z ręki jakikolwiek
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cioletni, wspomniany już, czas oczekiwania na unormowanie zasad zatrudnienia 200 tys. osób trzeba uznać za znaczną przesadę. Wielość projektów i obietnic przegrywała z kalkulacjami i politycznymi analizami. Z perspektywy modernizacji podobne przestoje dotyczyły wielu innych sfer funkcjonowania kolei45.
Czasami, wydawać by się mogło, słuszne i oczekiwane decyzje, w kontekście braku środków finansowych można traktować jako nieracjonalne. Na
początku lat 30. wykupiono kilka dużych prywatnych spółek kolejowych46. Ta
bardzo kosztowna decyzja obciążyła w znacznym stopniu budżet przedsiębiorstwa także na kolejne lata. Przyniosła oczywiście uproszczenia formalne
(kwestia taryf, organizacji), jednakże zablokowała ewentualne wolne środki
finansowe.
Na skutek polityki państwa wobec kolei (PKP) zdecydowano także, że
większość inwestycji finansowana będzie z kredytów. W zasadzie, co podkreśla się wyraźnie w literaturze, nie korzystano z amortyzacji majątku47. W ten
sposób można było działać jedynie na mniejszą skalę. Trzeba też przypomnieć, że spór o zaciąganie zobowiązań właśnie (a więc nadmierną samodzielność przyszłego PKP oraz potencjalne łamanie konstytucji) przyniósł fiasko pierwszej ustawy o komercjalizacji PKP48.
bądź wpływ na regulowanie życia ekonomicznego przez potężny czynnik, jakim jest
taryfa kolejowa we władaniu państwa i regulowanie nie według cen towarów,
zależnych od kosztów produkcji, ale według ich zapotrzebowania, co wytworzyło
doskonałe pole do spekulacji” (Sprawozdanie Komisji Budżetowej o preliminarzu
budżetowym Ministerstwa Kolei Żelaznych na rok 1924, Sejm I kadencji, druk
nr 1210, cz. 11, s. 20).
45
Por. D. Keller, Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach. Geneza,
podstawy prawne, organizacja i funkcjonowanie, Rybnik, 2013, passim.
46
DzURP 1931, nr 39, poz. 313 (Towarzystwo Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej),
DzURP 1931, nr 39, poz. 314 (kolej lokalna Lwów–Stojanów), DzURP 1931, nr 39,
poz. 315 (Chabówka – Nowy Targ – Sucha Hora / Zakopane), DzURP 1932, nr 16,
poz. 90, 91, 93 (Borki Wielkie – Grzymałów, Drohobycz–Truskawiec, Muszyna–
Krynica), DzURP 1932, nr 16, poz. 92 (Lwów–Podhajce).
47
E. Brzosko, dz. cyt., s. 462–468. Odmienną argumentację przytacza jednak
M. Tarchalski, dz. cyt., s. 110.
48
D. Keller, Państwo a przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe (zagadnienia
wstępne): dyskusje o funkcjonowaniu skomercjalizowanego przedsiębiorstwa (1924–
1939) [w:] Znaczenie kolei dla dziejów Polski. Studia z historii kolejnictwa, red. D. Keller,
Rybnik 2012, s. 35–38; Artykuł wstępny, „Inżynier Kolejowy” 1925, nr 2.
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Bariery wewnętrzne
Nie jest jednak prawdą, że wyłączną winę za ograniczenia procesu modernizacji polskich kolei ponoszą czynniki zewnętrzne. Wymienione niżej bariery wewnętrzne są, zdaniem autora, znacznie ważniejsze, gdyż w istocie nie
podlegają w ocenie negocjacji. Przede wszystkim zatem przez cały omawianym okres widoczna była „rywalizacja międzyzaborowa”. Doświadczenie „innego” – kolejarza z innej części Polski było przyjmowane z dużą nieufnością.
Każdy, co w pewien sposób zrozumiałe, promował rozwiązania, które dotychczas stosował, znał, wdrażał. W efekcie jednak zamykano się także na lepsze
pomysły tylko dlatego, że pochodziły np. z Niemiec. Odrzucenie sprawnego,
choć trudniejszego, systemu organizacyjnego kolei prusko-heskich miało właśnie ten posmak49. Proces ten ulegał jednak przekształceniom i w kolejnych
latach nieufność nie była już tak rażąca. Ważną rolę odgrywało tutaj silnie
państwowe jednoczenie polskiego kolejnictwa50. Z drugiej strony poszczególne branże (czy służby) kolejowe wzajemnie „rywalizowały” o wspomniane
nieliczne środki finansowe. Nieznane są nam przypadki, w których wiązałoby
się to z konkretnymi działaniami podejmowanymi wobec innej służby. Administracja musiała natomiast decydować, czy posiadany budżet wykorzystać na
wzmocnienie torowiska na zagrożonym odcinku, zakup nowych lokomotyw,
czy odbudowę kolejnego dworca. Stąd często konieczne stawało się stosowanie działań oszczędnościowych51.
Motoryzacja PKP, pomimo różnych wypowiedzi entuzjastów czy przeciwników Luxtorpedy, zakończyła się jednak klęską. Fatalny wybór licencji na ów
wagon motorowy jest tego symbolem. Wspomniana już Czechosłowacja
w 1935 r. posiadała 460 wagonów motorowych, Węgry (osłabione przecież
na skutek postanowień po I wojnie) nie były wcale gorsze52. Tymczasem PKP
49

Sprawozdanie stenograficzne z 138. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej I kadencji z dnia 27 czerwca 1924 r., łam 12–13.
50
D. Keller, Kolejarze Polskich Kolei Państwowych…
51
M. Tarchalski pisał o funkcjonowaniu kolejowych komisji oszczędnościowych.
Wśród proponowanych rozwiązań wskazywano wówczas poprawę obrotu wagonów
czy zmniejszenie zakupów nowych parowozów na rzecz napraw starych. M. Tarchalski,
dz. cyt., s. 102–103.
52
W.M., dz. cyt., s. 297–298. Węgrzy, w nowych granicach, zdecydowali się na poszukiwanie nowych źródeł energii dla transportu kolejowego poprzez jego elektryfika-
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testowało różne rozwiązania, dyskusje trwały miesiącami i latami, a ostatecznie
nie udało się nawet na masową skalę produkować pozytywnie ocenianych polskich konstrukcji z Poznania53. Z innych źródeł wiadomo, że kolejarze podchodzili do motoryzacji kolei jako do środka tymczasowego i o ograniczonym zasięgu. Skutkowało to np. raportowanym przez środowisko wydawców prasy
zakazem (!) przewozu gazet i czasopism w pociągach obsługiwanych wagonami
motorowymi54. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że Polska nie dysponowała wówczas własnymi dużymi zasobami ropy (stąd popularność nawet nowoczesnych konstrukcji wagonów parowych)55. Jednocześnie wspomniana Luxtorpeda idealnie nadawała się (i została wykorzystana w sposób wzorcowy) do
budowy mitu międzywojennego kolejnictwa – budowanego jako mit sprawnego państwa w międzywojniu (w toku wstępnych badań nie potwierdzono faktu
świadomej budowy PKP jako marki56), później jedynie wzmocnionego resentymentami. Narracja wokół pociągów typu „Narty – Dancing – Brydż”, wokół
sukcesów paryskich w 1937 r. i „specjalnych składów turystycznych” budować
mogła markę kolei, ale jednocześnie przysłaniała prawdziwe problemy polskiego kolejnictwa57.
Ciekawym przykładem stosunku do modernizacji administracji kolejowej
(oraz ministerstwa) mogą być inwestycje kolejowe autonomicznego województwa śląskiego. W ciągu kilkunastu lat udało się tam zbudować szereg
cję i motoryzację. K. Rajz, Die kőniglich ungarischen Staatsbahnen im Betriebsjahr
1927/28, „Archiv fűr Eisenbahnwesen” 1931, s. 1044. Już w 1928 r. koleje węgierskie
dysponowały 71 wagonami motorowymi i trzema autobusami szynowymi. Tenże, Die
kőniglich ungarischen Staatsbahnen im Betriebsjahr 1928/29, „Archiv fűr Eisenbahnwesen” 1932, s. 482.
53
R. Kroma, J. Sosiński, K. Zintel, Normalnotorowe…, s. 106–116, 147–161.
54
Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism w okresie między VIII-mym a IX-tym Ogólnym Zjazdem członków Związku
(14 maja 1937 r. – 24 maja 1938 r.), „Prasa” 1938, nr 5, s. 48–49 (kolej zakazała przewozu prasy wagonami motorowymi oficjalnie ze względu na testowy charakter motoryzacji oraz na brak miejsca w wagonach).
55
R. Kroma, J. Sosiński, K. Zintel, Normalnotorowe…, s. 48–67 (niektóre z nich
przebudowano później na spalinowe).
56
D. Keller, Polskie Koleje Państwowe w okresie międzywojennym – budowa ponadczasowej marki? [w druku].
57
M. Jarząbek, Luxtorpedą w nowoczesność, „Autoportret” 2018, nr 3, s. 79–83.
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linii, które w pozostałych częściach Polski były (w swym charakterze) jedynie
wnioskowane i analizowane. Województwo śląskie, najbogatsze w ówczesnej
Polsce, miało własny skarb, z którego sfinansowano te inwestycje, w pełni
zgodne z wymaganiami PKP, oddane natychmiast im w użytkowanie. Ale PKP
nie wsparły tych działań finansowo, choć najpewniej intelektualnie58.
Jak już wspomniano, PKP zatrudniały znaczną liczbę pracowników (sięgającą nawet 200 tys. osób)59. Środowisko inżynierskie zwracało uwagę, że na
skutek niewłaściwej polityki płac najlepsi przedstawiciele tej grupy rezygnowali z pracy w kolejnictwie. W związku z brakiem kompetencji zatrudnionego
personelu ich zadania wykonywało następnie kilka osób60.
Odrębnym problemem pozostaje sposób prowadzenia ruchu na wielu liniach, zwłaszcza lokalnych oraz wschodnich. O ile linie o dużych przewozach
czy wokół dużych miast cechowały się oddzieleniem ruchu pasażerskiego od
towarowego oraz możliwie szeroką ofertą, o tyle już wspomniane linie boczne były domeną pociągów mieszanych czy składów dalekobieżnych wykorzystywanych w ruchu lokalnym61. Przyczyną tego stanu rzeczy jest zbieg wskazanych wcześniej sytuacji. Kolei nie udawało się także uzyskać korzystnej
58

D. Keller, Działalność inwestycyjna województwa śląskiego w sferze kolei lokalnych – przyczynek do monografii, „Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów
KUL «Ibidem»”, t. 2, 2004,, s. 55–101; por. Z. Tucholski, Inżynier Henryk Genello (1872–
1948). Szkic do portretu zapomnianego architekta kolejowego, „Kwartalnik Historii
Nauki i Techniki" 2018, nr 1, s. 78–79.
59
Rocznik statystyczny Polskich Kolei Państwowych za rok eksploatacyjny 1922, Warszawa 1924, s. 10; Rocznik statystyczny Polskich Kolei Państwowych za rok eksploatacyjny
1924, Warszawa 1926, s. 12–13; Rocznik statystyczny Polskich Kolei Państwowych za rok
eksploatacyjny 1925, Warszawa 1926, s. 12–13; Rocznik statystyczny Polskich Kolei Państwowych za rok eksploatacyjny 1930, Warszawa 1931, s. 23; Rocznik eksploatacyjny Polskich Kolei Państwowych za 1934 i 1935 r., Warszawa [1935?], s. 108; Rocznik eksploatacyjny Polskich Kolei Państwowych za rok 1937, Warszawa [1937?], s. 121.
60
M. Tarchalski, dz. cyt., s. 106–107.
61
Dyrekcja lwowska podawała, że w ciągu jednego roku zaludnienie pociągów
spadło z 27,5 mln w 1925 r. do 13,5 mln (Opis ekonomiczno-handlowy…, s. 187), podnosząc jednocześnie, że ruch na większe odległości w nawiązaniu do poprawy warunków gospodarczych wzrastał, ale segment ruchu lokalnego kolej dynamicznie traciła na
rzecz konkurencji (tamże, s. 188). „Dotychczasowe rozkłady jazdy mające przede
wszystkiem na względzie wyłącznie wygodę publiczności podróżującej w pociągach
dalekobieżnych nie zawsze czyniły zadość potrzebom ludności podróżującej na mniejsze odległości” (tamże, s. 189).
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pozycji w relacji do państwa. Właściwie PKP (zwłaszcza po 1926 r., gdy to było
teoretycznie możliwe) nie miały własnego zdania, biernie wykonując zadania
zlecane przez ministerstwo (będące naczelną władzą przedsiębiorstwa). W tej
sytuacji zmiany w niekorzystnych czynnikach blokujących modernizację wymagały przekonania decydentów, którzy, jak już wspomniano, mieli poglądy
propaństwowe. Paradoksalnie, wspomniana biurokracja i skomplikowany
system taryf powodowały także spadek zainteresowania koleją jako środkiem
transportu. W gazecie wydawców prasy znaleźć można tekst, w którym autor
radzi, jak najtaniej przesłać pocztą (z wykorzystaniem kolei) przesyłkę z czasopismem, wykorzystując niuanse kolejowych taryf przewozowych62. Sami
kolejarze mieli z tym problem, o czym świadczyć mogą liczne instrukcje dotyczące stosowania przepisów taryfowych publikowane w kolejowych periodykach urzędowych63.
Barierą w modernizacji była również rzeczywista strategia (?) inwestycyjna PKP w okresie międzywojennym. Według aktualnego stanu wiedzy nie
dysponujemy wiarygodnym źródłem wskazującym kryteria wyboru konkretnych inwestycji do realizacji. Wiadomo natomiast, że budowano linie pierwotnie planowane w dalszej kolejności. Z drugiej strony tereny rzeczywiście
najbardziej potrzebujące nowych linii nigdy się ich nie doczekały. Trzeba tu
przypomnieć (obarczone co prawda klasycznym błędem kilometrażu64) wskazania E. Brzosko, które jasno pokazują, że przykładowo w dyrekcji lwowskiej
zbudowano jedynie 35 km linii, a cały wysiłek został skierowany na centralną
Polskę, w tym sieć najbardziej związaną z Warszawą65. W tej sytuacji zrozumiały jest brak wsparcia państwowego dla prywatnych inicjatyw i generalnie
fiasko projektów koncesyjnych. Trzeba też pamiętać, że nawet w warunkach
62

C. Nowotny, Sprawa kosztów przesyłek gazetowych, „Prasa” 1938, nr 11, s. 21–22.
Por. informacja o wydaniu zbioru okólników służby handlowo-taryfowej jako
części I–IV, załącznik do DzZ DKP (niezachowany): I – sprawy przewozu osób, bagażu i
przesyłek ekspresowych; II – sprawy przewozowe, przechowalni bagażu, kolejowych
przedsiębiorstw dowozowych, najmu składowisk; IV – sprawy kolejowo-celne (brak
danych o części III). Wszystkie wydane wcześniej traciły ważność (DzZ DKP Katowice
1938, nr 3, poz. 28).
64
Różne źródła z okresu międzywojennego podają odmienne długości oddawanych do eksploatacji linii kolejowych. Powoduje to, że faktyczna długość zbudowanych
linii w okresie międzywojennym różni się w sposób dość znaczący w publikacjach.
65
E. Brzosko, dz. cyt., s. 101–102.
63
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słabej sieci drogowej „powolność” kolejowej biurokracji przegrywała z elastycznością nawet najmniejszego przewoźnika drogowego66.
Trzeba także dodać, że podejmowane pod koniec lat 30. działania związane z przekierowaniem inwestycji na wojskowe oraz realizowane strategie
oszczędnościowe w istocie należy traktować jako kolejną barierę modernizacji
kolei. W latach 1936–1939 centralnie i na szczeblu dyrekcyjnym funkcjonowały Kolejowe Komisje Oszczędnościowe. Generalnie słuszne założenie (uzyskać
jak największą nadwyżkę przychodów planowaną do przekazania na inwestycje) traciło jednak na znaczeniu, gdy wysuwano absurdalne zalecenia: poprawić obrót wagonów, zmniejszyć zakupy nowych parowozów na rzecz napraw
starych (czyli konserwować system zamiast go modernizować), poprawić wynik taboru zdrowego czy wprowadzić pociągi na zamówienie67. Takie myślenie nie dziwi, gdy (mimo wysuwanych racjonalnych pomysłów w gronie np.
inżynierów) mogło istnieć przekonanie o niemal pełnym monopolu kolei na
przewozy (także przecież samochodowe), zwłaszcza po powołaniu Komunikacji Samochodowej PKP. Dotychczasowe badania autora upoważniają również
do wysunięcia tezy, że struktury organizacyjne PKP były bardzo anachroniczne. Dość powiedzieć, że koszty administracyjne sięgały nawet 34–38% kosztów funkcjonowania (w zależności od dyrekcji)68.

Próba podsumowania
Wśród wskazanych licznych barier zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych warto zwrócić uwagę zwłaszcza na rolę kolei w życiu gospodarczym kraju oraz instrumentalne wykorzystywanie jej przez kolejne rządy
w polityce gospodarczej i militarnej, jak również na słabość jej otoczenia gospodarczego (przemysł, społeczeństwo, dostosowanie sieci do potrzeb społecznych), które wobec pojawienia się sprawniejszych (lub istnienia tańszych)
środków transportu ujawniały swoje znaczenie. Pomimo wysokich kompe66

Przykładem może być lektura cytowanego opisu ekonomicznego lwowskiej dyrekcji. Już w 1927 r. wskazywano linie autobusowe, które PKP winny uruchomić dla
odebrania pasażerów przewoźnikom prywatnym (Opis ekonomiczno-handlowy…,
s. 191–214).
67
M. Tarchalski, dz. cyt., s. 105.
68
Tamże, s. 102.
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tencji części polskiej kadry inżynierskiej wielokrotnie podejmowano błędne
decyzje, z których wagi zdawano sobie sprawę już współcześnie. Nieskuteczne wypracowanie z jednej strony pozycji względem administracji państwowej,
z drugiej koncepcji na funkcjonowanie (jakby niepodległość zaskoczyła kolejarzy) spowodowało, że mentalnie PKP nadal były niejako w poprzedniej epoce,
a podejmowane próby działań marketingowych w istocie jedynie przykrywały
codzienny marazm.
Ten pesymistyczny obraz nieuchronności kolejowej stagnacji, a nie modernizacji (o której przekonane są liczne osoby), wymaga jednak pewnego
zniuansowania. Przede wszystkim, co jest jednak truizmem, przy ocenie tych
działań trzeba zwrócić uwagę na trudną sytuację kolejnictwa w 1918 r. (dodatkowo na wielu polach pogorszoną w ciągu kilku kolejnych lat). Zestawienie
z relatywnie krótkim czasem międzywojnia, zmiennymi decyzjami polityków
powoduje, że ocena sposobu modernizacji kolei, pomimo wzmiankowanych
barier, może być wyższa. Sukcesem PKP była przebudowa Warszawskiego
Węzła Kolejowego, funkcjonowanie (zmotoryzowanego!) ruchu lokalnego
w okolicach Wilna69 czy Elektryczna Kolej Dojazdowa (prywatna!). Wiele międzywojennych konstrukcji taboru, rozwiązań technicznych, projektów architektonicznych trzeba uznać za bardzo dobre i nowoczesne – w rzeczywisty
sposób modernizowały kolej, przemysł i społeczeństwo. Mimo wszystko jednak nie udało się, moim zdaniem, w okresie międzywojennym zmodernizować polskiego kolejnictwa. Przygotowano pole do dalszych działań, które
wybuch wojny zniweczył. Prezentowany artykuł jest zachętą do podjęcia dyskusji o ocenie zarówno samej modernizacji międzywojennego kolejnictwa
(nie tylko państwowego), jak i do określenia znaczenia poszczególnych zidentyfikowanych barier tego procesu.
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Barriers of modernization of the interwar railways
in Poland – an identification attempt
Summary
An attempt to identify factors which limited taking up modernization of interwar
Polish railway is the aim of the article. According to the author, modernization means
developing the railway network, updating rolling stock (including motorization and
electrification), using modern (and uniform) management and other small activities
connected to introducing new technologies to use railway. The author decided to
indicate external and internal barriers on account of the source of influence on railway
functioning and „culpable” (those which PKP could avoid making other business and
political decisions) and those which PKP did not have an influence on.
Key words: railway, state policy, staff, modernization, difficulties
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Lotnictwo II Rzeczypospolitej
i jego dziedzictwo

Lotnictwo w II Rzeczypospolitej było jednym z symboli nowoczesności.
Było też oznaką zajęcia przez odrodzoną Polskę równorzędnego miejsca
wśród wielkich narodów świata. W latach 30. stało się jednym z filarów propagandy mocarstwowej. Ile w tym było realnych osiągnięć, a ile propagandowej fikcji? I co z tego okazało się trwałe?
Zacznijmy od przemysłu lotniczego. Był to przemysł nowy, pionierski, nie
tylko zresztą w Polsce. Podobnie było we wszystkich krajach, łącznie z najbardziej rozwiniętymi. Mimo stosunkowo niewielkiej skali stał się zatem kołem
zamachowym modernizacji, budząc przy tym nieproporcjonalnie duże zainteresowanie opinii publicznej. Podsumowując jego dorobek, musimy wziąć pod
uwagę nie tylko ekonomiczne, ale też propagandowe znaczenie tej gałęzi
gospodarki. Zacznijmy jednak od kwestii ekonomicznych. Rynek, na którym
przyszło działać przemysłowi lotniczemu, możemy określić mianem monopsonu. Termin ten oznacza sytuację, kiedy mamy do czynienia z konkurencją
po stronie podaży, ale z monopolem po stronie popytu. Praktycznie jedynym
odbiorcą produkcji było wojsko. O zamówienia wojskowe rywalizowały najpierw wytwórnie, a potem, w miarę etatyzacji przemysłu, poszczególne zespoły konstrukcyjne.
Rynek pionierski ma jeszcze inne cechy, które warto sobie uświadomić.
Nie do końca kieruje się on kryteriami ekonomicznymi. Działają na nim entuzjaści realizujący swoje pasje życiowe i, w związku z tym, gotowi pracować
poniżej poziomu opłacalności. Bardzo niski jest próg kapitałowy wejścia na
taki rynek. W tej fazie stosunkowo łatwo jest dotrzymać kroku temu, co dzieje
się w krajach wyżej rozwiniętych, gdyż pomysły i inwencja liczą się najbardziej. Te szczególne cechy okresu pionierskiego są, siłą rzeczy, przejściowe.
Z czasem musi nastąpić profesjonalizacja rynku, kiedy entuzjazm wygasa,
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a dochodzą do głosu moce produkcyjne i zasoby kapitałowe. Wtedy też musi
się ujawnić realna różnica między krajami bardziej i mniej rozwiniętymi. Faza
pionierska jest jednak szczególnie twórcza i rozsądne władze nie powinny dążyć
do jej szybkiego wygaszenia. Jednym z przejawów tej twórczej atmosfery była
nieprawdopodobnie duża liczba oryginalnych konstrukcji i prototypów1.
O kształcie oferty decydował jedyny odbiorca, czyli wojsko. Trzeba przyznać, że władze wojskowe potrafiły prowadzić w tym zakresie dość rozsądną
politykę (może poza czasami, gdy na czele lotnictwa stał gen. Włodzimierz Zagórski). W latach 20. starano się składać zamówienia w kilku różnych wytwórniach prywatnych. Kupowano też licencje, które, poza doraźną produkcją, miały
na celu podniesienie kwalifikacji kadr. W latach 30. zrezygnowano z licencji
i przestawiono się na rodzime konstrukcje. Równocześnie podjęto akcję nacjonalizacji wytwórni. W obliczu słabości rodzimego kapitału prywatnego było to
niezbędne. Zarazem jednak dbano, by poszczególne wytwórnie nadal konkurowały ze sobą. Wojsko, mając pozycję monopolistyczną po stronie popytu, nie
było zainteresowane budową monopolu po stronie podaży. Rywalizację między
biurami konstrukcyjnymi podtrzymywano poprzez ogłaszanie konkursów i takie
lokowanie stosunkowo ograniczonych zamówień, by poszczególne firmy
utrzymać przy życiu, ale też żadnej z nich nie pozwolić na zdobycie dominacji.
Pod koniec lat 30. zaczęły się ujawniać słabości rynku pionierskiego i bariery, które utrudniały przejście do nowoczesnej, masowej produkcji. Jedną
z barier był kapitał. Drugą były silniki. Znacznie łatwiej być pionierem w budowie płatowców niż silników. Trudną do przekroczenia barierą było też
przejście z konstrukcji mieszanych na całkowicie metalowe. Tej przeszkody,
której istotą było przejście od indywidualnego montażu poszczególnych maszyn, z których każda był nieco inna, do technologii taśmy produkcyjnej, polski przemysł lotniczy nie przekroczył aż do wybuchu wojny.
U schyłku dwudziestolecia międzywojennego przemysł ten zatrudniał 12–
13 tys. osób. W okresie międzywojennym wyprodukował łącznie ok. 4100 samolotów, w tym ok. 1100 na licencji i ok. 1400 szybowców2. W jego rozwoju
można wyróżnić kilka etapów3.
1

Najpełniejszy ich przegląd dał A. Glass, Polskie konstrukcje lotnicze 1893–1939,
Warszawa 1977.
2
J. Babiejczuk, J. Grzegorzewski, Polski przemysł lotniczy 1945–1973, Warszawa
1974, s. 19.
3
A. Glass, dz. cyt., s. 16 i n.
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I. Okres 1918–1923
Przed 1921 r. polskie lotnictwo wojskowe4 rozwijało się w sposób chaotyczny, dyktowany przez ograniczone możliwości i wielkie potrzeby czasu
wojny. Bardziej systematyczna praca organizacyjna stała się możliwa w okresie pokoju. W latach 1920–1922 dowódcą lotnictwa był generał Gustaw Macewicz5. Stworzył on podstawy pokojowej organizacji lotnictwa, tworząc trzy
pierwsze pułki lotnicze: 1. w Warszawie, 2. w Krakowie i 3. w Poznaniu.
Skromne możliwości finansowe nie pozwalały na tworzenie szerszych planów.
W latach 1919–1920 potrzeby lotnictwa wojskowego zaspokajane były przez
wykorzystanie zdobycznego sprzętu niemieckiego i austriackiego (ok. 600
samolotów, ale tylko mniej niż 50 zdolnych do lotu), import samolotów
z alianckiego demobilu wojennego (ok. 500 samolotów) oraz 155 samolotów
pozostających w dyspozycji Armii Hallera.
Produkcją nowych samolotów na licencji miały się początkowo zająć Centralne Warsztaty Lotnicze w Warszawie. Była to instytucja wojskowa utworzona w 1918 r. na Polu Mokotowskim na zrębach działającej tu w latach 1910–
1912 firmy „Aviata” i uruchomionej w 1916 r. przez Niemców wytwórni samolotów „Albatros”. W okresie wojny polsko-radzieckiej okazało się jednak,
że firma jest na tyle zaabsorbowana bieżącymi remontami (ok. 250 samolotów), że nie ma mocy pozwalających na podjęcie produkcji nowych maszyn.
Do rezygnacji z tych planów przyczyniła się też spektakularna katastrofa prototypu wzorowanego na niemieckim „Hanowerze” samolotu CL-II, w której
zginął konstruktor Karol Słowik. Katastrofa, której świadkiem był Józef Piłsudski, wpłynęła na jego negatywny stosunek do lotnictwa w późniejszych latach.
W tej sytuacji licencyjną produkcję nowych samolotów podjęły prywatne
Zakłady Mechaniczne „Plage i Laśkiewicz” w Lublinie. Firma, która wcześniej
zajmowała się budową kotłów, należała początkowo do Kazimierza Arkuszewskiego i Romana Laśkiewicza. Emil Plage był jednym z pionierów lotnictwa
4

L. Bartel, J. Chojnacki, T. Królikiewicz, A. Kurowski, Z historii polskiego lotnictwa
wojskowego 1918–1939, Warszawa 1978, s. 23 i n.
5
Określenia „dowódca lotnictwa” używamy tu w znaczeniu uproszczonym
i potocznym, nie chcąc wnikać w przemiany struktur organizacyjnych najwyższych
władz wojskowych. Patrz szerzej: L. Bartel, J. Chojnacki, T. Królikiewicz, A. Kurowski,
dz. cyt., s. 93 i n.
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i właśnie jego wejście do firmy zmieniło jej charakter. W lutym 1920 r. wojsko
zamówiło w niej 300 samolotów myśliwskich Ansaldo Balilla i liniowych –
Ansaldo A-300. Kiedy seryjne samoloty zaczęły wchodzić do służby, wydarzyła
się cała seria katastrof. Okazało się, że maszyny te, które szybko zyskały sobie
miano „latających trumien”, pod względem technologicznym nie dorównywały włoskim pierwowzorom. Zadecydował niższy poziom kwalifikacji polskiego
personelu fabryki. Do 1924 r., kiedy to wstrzymano produkcję, wytworzono
jedynie ok 120 samolotów obu typów. Potem produkowano na licencji samoloty liniowe Potez.
Całkowicie nieudanym przedsięwzięciem okazała się Spółka Akcyjna
Francusko-Polskie Zakłady Samochodowe i Lotnicze, zwana popularnie „Francopol”. W oparciu o kapitał francuski firma ta podjęła budowę fabryki samolotów i silników na Okęciu. Fabryka nie rozpoczęła jednak produkcji. W 1924
r. zmodyfikowano umowę polsko-francuską, zastępując budowę zakładów
zakupem gotowych samolotów we Francji.

II. Okres dominacji francuskiej 1923–1926
Dwaj kolejni dowódcy lotnictwa: w latach 1923–1924 francuski generał
Armand Leveque i w latach 1924–1926 generał Włodzimierz Zagórski spełniali swą misję na dwa różne sposoby. Leveque przyczynił się do uzyskania
przez Polskę pożyczki we Francji i dokonał zakupu kilkuset gotowych samolotów. Pozostawił po sobie plan rozbudowy lotnictwa do 50 eskadr wyposażonych w prawie 600 samolotów. Dzięki licencjom francuskim ożywił polskie
wytwórnie lotnicze (Plage i Laśkiewicz w Lublinie i „Samolot” w Poznaniu).
Utworzył też 4. pułk lotniczy w Toruniu. Pod względem organizacyjnym lotnictwo polskie kopiowało wzory francuskie. Rozsądne plany Leveque’a zostały
przekreślone przez jego następcę, gen. Włodzimierza Zagórskiego. Przedstawił on plan rozbudowy lotnictwa do 200 eskadr. Zakupy we Francji zwiększył
o 683 samoloty, w wytwórniach krajowych zamówił kolejne ponad 400 maszyn. Na taką rozbudowę lotnictwa nie było Polski stać choćby ze względów
kadrowych. W efekcie duża część tego sprzętu leżała nierozpakowana
w skrzyniach w Bydgoszczy i Toruniu. Zamulenie lotnictwa ogromną liczbą
często przestarzałych już w momencie zakupu maszyn skazywało je na stop-
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niowe „starzenie się” w przyszłości6. Zagórski utworzył też dwa kolejne pułki
lotnictwa: 6. we Lwowie i 11. (późniejszy 5.) w Lidzie.
Podlaska Wytwórnia Samolotów (PWS) była prywatną firmą założoną
w 1923 r. w Białej Podlaskiej z inicjatywy Witolda Rumbowicza i Stanisława
Rosenwertha-Różyczki. W pierwszych latach istnienia PWS produkowała na
licencji francuskiej kolejne typy francuskich samolotów liniowych Potez.
W sumie wyprodukowano 340 samolotów tego typu w Białej Podlaskiej i 250
w firmie Plage i Laśkiewicz w Lublinie. Własne biuro konstrukcyjne PWS powstało dopiero w 1926 r. Spółka Akcyjna „Samolot” powstała w 1923 r.
w Poznaniu z inicjatywy Czesława Wawrzyniaka. Budowała na licencji samoloty szkolne Henriot. W sumie wyprodukowano tam 215 maszyn tego typu.
Od początku firma miała własne biuro konstrukcyjne kierowane przez Ryszarda Bartla.

III. „Rayskie czasy lotnictwa polskiego”
Epokę obejmującą lata 1926–1939 Marian Romeyko określił mianem
„rayskich czasów lotnictwa polskiego”. Na czele lotnictwa stał w tym czasie
generał Ludomir Rayski, który był realizatorem polityki marszałka Józefa Piłsudskiego. Piłsudski lotnictwa nie lubił. Warto pamiętać, że spośród polskich
formacji zbrojnych podczas I wojny światowej Legiony były jedyną, która nie
posiadała własnego lotnictwa. Środowisko legionowe nie miało tradycji lotniczych. Jedynym przypadkiem legionisty-lotnika był Janusz de Beaurain. Na
obrzeżach tego środowiska funkcjonował Ludomir Rayski, który miał skomplikowane losy wojenne z uwagi na swoje tureckie obywatelstwo. W maju
1926 r. lotnictwo dowodzone przez Zagórskiego stanowczo wsparło zbrojnie
stronę rządową, a piłsudczycy nie mieli prawie żadnych wpływów w tym rodzaju sił zbrojnych. Na to nakładały się anachroniczne poglądy Piłsudskiego.
Z wojskowego punktu widzenia sprowadzał on rolę lotnictwa jedynie do obserwacji i rozpoznania. Za takimi poglądami szły konkretne decyzje. Według
Rayskiego wobec słabości polskiego lotnictwa powinno ono mieć w miarę
6

Kuriozalny był zakup 32 wielkich bombowców Farman Goliath, które nie mieściły
się w żadnym hangarze w Polsce, a równocześnie, jako wykonane z drewna i płótna, nie
mogły stacjonować pod gołym niebem.
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uniwersalny charakter. Ograniczano zatem liczbę eskadr myśliwskich i bombowych na rzecz uniwersalnych eskadr liniowych. W drugiej połowie lat 30.
zostały one wyposażone w samoloty PZL 23 „Karaś”. Kolejną ideą tandemu
Piłsudski–Rayski było utworzenie plutonów lotnictwa towarzyszącego. Piłsudski uważał, że eskadry, jako stosunkowo duże formacje, podczas wojny mogą
współpracować z wojskiem na szczeblu armii. Lotnictwo towarzyszące, podzielone na znacznie mniejsze plutony, miało być przydzielane do dywizji
i brygad. Weryfikacja tych pomysłów we wrześniu 1939 r. wypadła negatywnie. Z punktu widzenia rozwoju przemysłu „rayskie czasy” dadzą się podzielić
na kilka podokresów.
III.A. Lata 1926–1930

W tym okresie, wobec masowych zakupów gotowych samolotów, nastąpiło wyhamowanie produkcji licencyjnej. PWS kontynuowała produkcję Potezów, ale była to aktywność wygasająca. Zapasy zgromadzone przez Zagórskiego rozładowywano stopniowo aż do 1931 r. Po 1927 r. Rayski zaczął popierać
polskie wytwórnie i polskie konstrukcje. Zamawiano stosunkowo krótkie serie, by uniknąć „zamulenia” lotnictwa sprzętem jednej generacji. Była to
słuszna polityka, szkodliwy był natomiast nacisk na prototypy samolotów
liniowych i rozpoznawczych.
Firma Plage i Laśkiewicz budowała na licencji holenderskiej bombowce
Fokker VII (31 sztuk), pojawiły się też rodzime konstrukcje – samoloty łącznikowe R-VIII i R-X (w sumie 10 sztuk).
Centralne Zakłady Lotnicze w Warszawie w 1928 r. zostały przekształcone
w Państwowe Zakłady Lotnicze. Kiedy w 1930 r. na skutek pożaru zakończyła
działalność Spółka Akcyjna „Samolot” w Poznaniu, ocalały sprzęt został przejęty przez PZL i przewieziony na Pole Mokotowskie. Dyrektorem PZL został
Witold Rumbowicz. W 1928 r. zakupiono we Francji licencję na całkowicie
metalowy myśliwiec Wibauld. Wyprodukowano go zaledwie 25 sztuk, ale stał
się on dla polskich konstruktorów dobrą szkołą w zakresie samolotów metalowych. Rozpoczęto prace nad podobnym całkowicie polskim samolotem
myśliwskim (PZL-P-1), którego konstruktorem był Puławski.
Podlaska Wytwórnia Samolotów w 1928 r. zaczęła budować na licencji
czechosłowackiej PWS-A „Avia” (50 sztuk), który stał się inspiracją dla konkurencyjnego wobec PZL-1 samolotu myśliwskiego PWS-10. Samolot ten był
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konstrukcji mieszanej, co przesądziło o tym, że wojsko wybrało metalowy PZL.
Zabezpieczając się jednak przed porażką tego ostatniego, wojsko zamówiło
na wszelki wypadek kilkadziesiąt sztuk PWS. W wytwórni powstały też pierwsze całkiem polskie konstrukcje Ryszarda Bartla (BM-4 i BM-5).
Na ten czas datują się początki jeszcze jednej prywatnej firmy lotniczej.
Z Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Politechniki Warszawskiej w 1930 r. utworzono na Okęciu warsztaty lotnicze, które z czasem przekształciły się w Zakłady RWD. U schyłku lat 20. powstały pierwsze konstrukcje: JD-2, PS-1, RWD-1.
Po likwidacji „Francopolu” Departament Żeglugi Powietrznej Ministerstwa
Spraw Wojskowych ogłosił przetarg na podjęcie w Polsce produkcji silników
lotniczych. Wygrały go Zakłady „Skoda”, które w 1926 r. otworzyły na Okęciu
własną wytwórnię.
III.B. Lata 1931–1934

Lata wielkiego kryzysu gospodarczego nie przyniosły spadku produkcji
lotniczej. Pomimo redukcji wydatków budżetowych budżet wojskowy podlegał ochronie za sprawą Piłsudskiego, a polityka wobec lotnictwa weszła
w fazę popierania polskich konstrukcji. Roczna produkcja samolotów wzrosła
ze 127 w 1930 r. do 437 w 1935 r. W tym czasie powstały rodzime konstrukcje
samolotów wojskowych, które weszły do produkcji seryjnej. W PZL wyprodukowano 130 sztuk myśliwca P-7, a następnie 275 sztuk P-11 różnych typów.
W Zakładach Plage i Laśkiewicz produkowano głównie samoloty rozpoznawcze R-XIII i R-XIV (w sumie 285 sztuk). Firma RWD weszła na rynek całym szeregiem interesujących prototypów. Prawdziwym hitem okazał się samolot
RWD-8. Wyprodukowano go 100 sztuk w macierzystym zakładzie i 500 sztuk
na licencji w zakładach PWS. PWS wypuściły ponadto 80 sztuk myśliwskiego
PWS-10 oraz kilkadziesiąt sztuk PWS-14 i PWS-16. Dały się zauważyć tendencje do etatyzacji przemysłu lotniczego. W 1932 r. państwo przejęło Podlaską
Wytwórnię Samolotów.
III.C. Lata 1935–1939

Po śmierci Piłsudskiego Rayski częściowo wyzwolił się z dotychczasowego
sposobu myślenia i postanowił dowartościować lotnictwo bombowe, czego
efektem była produkcja „Łosi”. Rayski uznał, że samoloty myśliwskie P-7 i P-11
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są na tyle nowoczesne, że lotnictwo myśliwskie może poczekać na swoją kolej
w ramach modernizacji. Utworzony w 1936 r. Komitet do Spraw Uzbrojenia
i Sprzętu (KSUS) ustalił kierunki rozwoju lotnictwa. W 1934 r. powstała nowa
wytwórnia PZL na Okęciu. W 1935 r. upaństwowiono zakłady „Skoda”, a w
1936 wojsko świadomie doprowadziło do bankructwa Zakłady Plage i Laśkiewicz, by następnie je przejąć i przekształcić w Lubelską Wytwórnię Samolotów (LWS). Zakłady płatowcowe podporządkowane zostały PZL Wytwórni
Płatowców nr 1 na Okęciu, a przemysł silnikowy PZL – Wytwórni Silników nr 1
również na Okęciu. PWS specjalizowała się w samolotach konstrukcji mieszanej, a LWS stanowiła konkurencyjne wobec PZL biuro konstrukcyjne. Mimo
etatyzacji władze dbały o to, by biura konstrukcyjne nadal rywalizowały ze sobą.
Rywalizacja warszawskiego „Łosia” i lubelskiego „Żubra” była dobrym tego
przykładem. Seryjnie produkowano, również na eksport, samolot liniowy
PZL 23 „Karaś” i jego zmodyfikowaną wersję PZL-43 (w sumie ok 300 maszyn).
Wielkie sukcesy odnosiły zakłady RWD, dla których znakomitą reklamą
były sukcesy sportowe polskich pilotów. Wiele wskazuje na to, że plany etatyzacji przemysłu lotniczego w dalszej kolejności przewidywały nacjonalizację
również tej firmy.

IV. Rok 1939. Krótka epoka generała Zająca
W marcu 1939 r. na czele lotnictwa polskiego Rayskiego zastąpił generał
Józef Zając7. Na nim też ciąży odpowiedzialność za bezpośrednie przygotowanie lotnictwa do wojny i za sposób jego użycia podczas kampanii wrześniowej.
Zając uznał, że rozbudowa lotnictwa bombowego nie stanowi priorytetu
obronności wstrzymał produkcję „Łosi”. Uważał, że z powodzeniem zastąpi je
lotnictwo liniowe, w którym zamierzał „Karasie” zastąpić nowocześniejszymi
i znacznie tańszymi od „Łosi” „Sumami”, co jednak było możliwe dopiero za
dwa lata. Położył też nacisk na rozbudowę lotnictwa myśliwskiego, w ostatniej
chwili dając jednak pierwszeństwo samolotom P-11 przed nowymi „Jastrzębiami”. Rozpoczęto też rozmowy na temat zakupu w Wielkiej Brytanii dużej
partii samolotów, co jednak nie zostało zrealizowane przed wybuchem wojny.
7

Formalnie rzecz biorąc, Zając był inspektorem lotnictwa, a jego dowódcą był gen.
Władysław Kalkus. Zając jednak stawał się dowódcą w czasie wojny.
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Bezpośrednio przed wojną przygotowywano uruchomienie kolejnych wytwórni, tym razem w ramach budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Powstała zatem PZL-Wytwórnia Płatowców nr 2 w Mielcu i PZL-Wytwórnia
Silników nr 2 w Rzeszowie. Przewidywano też budowę nowych zakładów PWS
w Białej Podlaskiej i filii warszawskich zakładów silnikowych „Avia” w COP.
Efektem miało być podwojenie mocy produkcyjnych polskiego przemysłu
lotniczego do poziomu ok 900 sztuk rocznie. W latach 1937–1938 roczna
produkcja samolotów utrzymywała się na poziomie powyżej 400 sztuk. O ile
w latach 20. dominowały samoloty budowane na licencji, o tyle już w następnej dekadzie zdecydowanie przeważały maszyny konstrukcji rodzimej.
Tabela 1. Łączna produkcja samolotów głównych wytwórni lotniczych
Wytwórnia

Liczba wyprodukowanych maszyn

Plage i Laśkiewicz/LWS
Samolot
PWS
CWL-PZL
RWD

810
303
1426
1192
302

RAZEM

3937

Źródło: A. Glass, dz. cyt., s. 37.

Do tego dorobku należy dodać liczne rozproszone wytwórnie szybowców,
niezliczone prototypy budowane przez amatorów oraz Wytwórnię Balonów
w Legionowie.
Początki cywilnej komunikacji lotniczej w Polsce przypadają na rok 1919.
Powstał wówczas pomysł utworzenia Polskiego Towarzystwa Żeglugi Napowietrznej. Jego głównym udziałowcem miały być brytyjskie linie lotnicze
Handley Page Transport. Eksploatowały one wielkie bombowce z I wojny
światowej Handley Page 0/400. Wojna 1920 r. i wygórowane żądania finansowe strony brytyjskiej przekreśliły te plany. W 1921 r. na czas trwania Targów
Poznańskich powołano przedsiębiorstwo lotnicze „Aero-Targ” Sp. z. o.o. Towarzystwo uruchomiło połączenia na trasie Poznań–Warszawa i Poznań–
Gdańsk. Następne kilka lat należało do prywatnych kompanii lotniczych. Charakterystyczne było to, że powstawały one poza Warszawą i budowały połączenia ze stolicą od strony ośrodków prowincjonalnych. W 1922 r. za organi-
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zację komunikacji lotniczej zabrali się przedsiębiorcy naftowi, którzy postanowili uruchomić komunikację lotniczą na trasie Borysław–Lwów–Warszawa–
Gdańsk. Utworzono spółkę z o.o. „Polska Linia Lotnicza Aerolloyd”. Początkowo cały personel latający składał się z pilotów niemieckich. Pamiętajmy, że
lotnictwo podlegało ograniczeniom na mocy traktatu wersalskiego. Dla zdemobilizowanych pilotów niemieckich możliwość pracy w „Aerolloydzie” była
atrakcyjna. Wystarczy wspomnieć, że szefem obsługi technicznej firmy był
Erich Milch, późniejszy feldmarszałek Luftwaffe i zastępca Hermanna Göringa.
Z czasem personel znacznie się spolonizował. W maju 1925 r. firma została
przekształcona w spółkę akcyjną pod nazwą Polska Linia Lotnicza „Aerolot”.
W 1925 r. powstało poznańskie przedsiębiorstwo lotnicze „Aero” Komunikacja Powietrzna SA, które uruchomiło połączenie Poznań–Warszawa z koncesją
na przyszłe połączenie do Berlina w momencie, kiedy stosunki polsko-niemieckie na to pozwolą. W 1926 r. zaczęto organizować kolejne przedsiębiorstwo – Katowickie Towarzystwo Lotnicze Śląskie, które miało uruchomić
komunikację na linii Warszawa–Katowice.

V. Lotnictwo cywilne
Z czasem tendencje etatystyczne nie ominęły też lotnictwa cywilnego.
W 1928 r. wygaszono koncesje prywatnych linii lotniczych: „Aerolot” i „Aero”,
tworząc w to miejsce Linie Lotnicze „Lot” z udziałem kapitału państwowego
i samorządowego. W ciągu paru lat „Lot” wyrósł na prężne, nowoczesne
przedsiębiorstwo dysponujące nowoczesnymi samolotami. Rozwój siatki połączeń limitowany był nie przez bariery techniczne czy organizacyjne, lecz przez
czynniki polityczne. „Lot” nie stał się natomiast klientem polskiego przemysłu
lotniczego. Kupował gotowe, sprawdzone samoloty zagraniczne. Próby konstrukcji rodzimego samolotu tej klasy nie wyszły poza fazę prototypu.

VI. Propaganda lotnicza
Cechą charakterystyczną „rayskich czasów” była propaganda lotnicza
w społeczeństwie. Służyła temu Liga Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej (LOPP) oraz spektakularne sukcesy sportowe polskich lotników. W 1932 r.
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załoga RWD-6: inż. Stanisław Wigura i kpt. Franciszek Żwirko wygrali prestiżowe zawody Challange. Rocznica zwycięstwa – 28 sierpnia – stała się
świętem polskiego lotnictwa. Obaj piloci zginęli już miesiąc później
w katastrofie pod Cieszynem, co uczyniło z nich ikony kultury masowej
tamtej epoki. Sukces upoważniał Polskę do organizacji następnego Challange'u, który odbył się na Polu Mokotowskim w 1934 r. Pierwsze miejsce zajęła znów polska załoga – kpt. Jerzy Bajan i Gustaw Pokrzywka.
Niestety, w tym czasie zwyciężyła już koncepcja „umasowienia” lotnictwa kosztem wyczynu, dlatego nie skorzystano z przywileju organizacji
następnej edycji zawodów. Nie mniejsze były sukcesy polskich baloniarzy, którzy czterokrotnie (w latach 1933, 1934, 1935 i 1938) wygrywali
zawody o Puchar Gordon-Benetta. Propaganda lotnicza stała się jednym
z filarów (obok morskiej uprawianej przez Ligę Morską i Kolonialną) propagandy „mocarstwowej”. Tym większym wstrząsem dla społeczeństwa
stała się ujawniona w 1939 r. słabość polskiego lotnictwa.

VII. Czas próby
Niezależnie od doraźnych, niekiedy błędnych decyzji podejmowanych w nerwowej atmosferze 1939 r. lotnictwo zostało do wojny przygotowane na tyle, że nie dało się zaskoczyć pierwszymi uderzeniami Niemców8. Ukryte na lotniskach polowych samoloty przystąpiły do działań
obronnych. Naprawdę intensywne, a przy tym dość skuteczne były one
jednak tylko 1 września. Potem dowództwo polskie uznało, że taki poziom strat, jaki odnotowano w pierwszym dniu wojny, jest nie do zaakceptowania. Przez kolejne dni lotnictwem gospodarowano oszczędnie.
Dobrze ilustruje to zestawienie sprzętu, który był do dyspozycji 1 września, z tym, który po 17 września ewakuowano do Rumunii.
8

W literaturze, zwłaszcza zagranicznej, pokutuje przekonanie, że większość
lotnictwa polskiego została zniszczona w pierwszym dniu wojny na lotniskach. Nie
odpowiada ono prawdzie. Nie badałem sprawy źródłowo, ale sądzę, że głównym
propagatorem tej tezy była historiografia radziecka, która bezrefleksyjnie przenosiła na
opis kampanii wrześniowej doświadczenia radzieckie z 1941 r.
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Tabela 2. Bilans ewakuacji lotnictwa polskiego w 1939 r.
Rodzaj samolotów
„Łosie”
„Karasie”
Samoloty myśliwskie
Samoloty rozpoznawcze
Razem samolotów wojskowych
Samoloty LOT-u

w linii 1.09.39
36
118
159
84
398
26

ewakuowane
22
18
43
14
97
16

% ewakuowanych
61
15
27
17
24
62

Źródło: I. Koliski, Regularne jednostki Wojska Polskiego (lotnictwo). Formowanie,
działania bojowe, organizacja, uzbrojenie, metryki jednostek lotniczych, Warszawa
1978, passim.

Można stwierdzić, że lotnictwem polskim podczas kampanii wrześniowej
gospodarowano oszczędnie, w przewidywaniu długotrwałej wojny i kłopotów
z uzupełnieniami. Wiele przemawia za racjonalnością takiej metody. Również
z punktu widzenia roli, jaką polscy lotnicy odegrali w późniejszych fazach
wojny, taktyka tego rodzaju da się obronić. Doraźnie jednak absencja lotnictwa polskiego i oddanie panowania w powietrzu Niemcom wywoływały rozgoryczenie, tym bardziej dojmujące, że kontrastujące z mocarstwową propagandą lotniczą lat 30.9 Przytoczone dane pozwalają też na weryfikację
celowości rozbudowy lotnictwa liniowego. Łatwo zauważyć, że największe
straty ponieśli piloci „Karasi”, spełniający na swoich praktycznie bezbronnych
i powolnych maszynach zadania co najwyżej rozpoznawcze.

VIII. Dziedzictwo
Najtrwalszym dorobkiem lotnictwa międzywojennego okazali się ludzie.
Po pierwsze – zastęp świetnie wyszkolonych pilotów, którzy zdobyli sobie
zasłużoną sławę, walcząc podczas II wojny światowej10. Po drugie – wielu
9

Wszyscy pamiętają balladę z filmu Zakazane piosenki z frazą „a naszych orłów
jakoś nie było”. Ten rodzaj krytyki lotników polskich został wyciszony po 1956 r.
10
Wielką rolę w rehabilitacji polskich lotników w oczach opinii publicznej odegrała
książka Arkadego Fiedlera Dywizjon 303, kilkakrotnie wydana konspiracyjnie w kraju.
Niestety, ze względów bezpieczeństwa pozmieniano tam nazwiska pilotów, przez co
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wybitnych konstruktorów. Wymienić to trzeba przede wszystkim Zygmunta
Puławskiego, twórcę udanych samolotów myśliwskich, jego następcę Wsiewołoda Jakimiuka, Stanisława Praussa, twórcę „Karasia”, Jerzego Dąbrowskiego, twórcę „Łosia”, jego współpracownika Franciszka Misztala, Zbysława Ciołkosza, twórcę bombowca „Żubr” i rozpoznawczej „Mewy”, Ryszarda Bartla,
stojącego na czele środowiska lubelskiego, Stanisława Cywińskiego, odgrywającego podobną rolę w Białej Podlaskiej, Stanisława Rogalskiego, Stanisława
Wigurę i Jerzego Drzewieckiego, których nazwiska zostały uwiecznione
w nazwie RWD, Szczepana Grzeszczyka, Wacława Czerwińskiego czy Antoniego Kocjana, konstruktorów szybowców, Stanisława Nowkuńskiego, konstruktora silników, i wielu innych.
Dzieje lotnictwa polskiego podczas wojny są powszechnie znane i nie
zamierzamy tu ich referować. Na dwa aspekty warto jednak zwrócić uwagę.
W 1941 r., po układzie Sikorski-Majski, kiedy przystąpiono do tworzenia Armii
Polskiej w ZSRR, zapadła decyzja o ewakuacji do Wielkiej Brytanii wszystkich
marynarzy i lotników. Armia Polska w ZSRR miała składać się wyłącznie
z wojsk lądowych. O ile trudno dyskutować z ewakuacją marynarzy, o tyle
całkowita ewakuacja lotników budzi wątpliwości. Armia była na tyle dużą
formacją, że powinna mieć jakieś własne lotnictwo. Zarazem do tego, by stosunkowo niewielkimi siłami demonstrować swą obecność na jakimś teatrze
działań wojennych, lotnictwo nadaje się wyjątkowo dobrze. Wiedzieli o tym
Wolni Francuzi, wysyłając na front wschodni pułk lotniczy „NormandieNiemen”. Z tego punktu widzenia decyzję z 1941 r. można uznać za pochopną. W październiku 1944 r. Stalin przystąpił do tworzenia lotnictwa polskiego
w ten sposób, że rozformował radziecką 6 Armię Lotniczą i na jej bazie utworzył Lotnictwo Polskie. Decyzję tę trzeba rozpatrywać w kontekście tzw. zwrotu październikowego. Po nieudanej misji Churchilla i Mikołajczyka w Moskwie
znikły ostatnie szanse na porozumienie między ZSRR i rządem londyńskim.
Stalin wiedział odtąd, że sam będzie tworzył struktury satelickiego państwa
polskiego. Dopóki istniała szansa na porozumienie z rządem londyńskim, taka
metoda tworzenia polskiego lotnictw nie byłaby konieczna. Te dwie decyzje
przesądziły o tym, że ciągłość personalna polskiego lotnictwa wojskowego
została przerwana. Lotnicy polscy w większości pozostali na emigracji. Nieludzie w kraju obeznani ze środowiskiem lotniczym odnieśli wrażenie, że to nie są
osoby wywodzące się z przedwojennego lotnictwa polskiego, tylko polonijni ochotnicy.
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liczni, którzy powrócili do kraju, padli ofiarą stalinowskich represji. Tyko niewielu z nich odnalazło swe miejsce w szeregach lotnictwa po 1956 r.
Nieco lepiej przedstawiała się sytuacja konstruktorów lotniczych. Niektórzy, jak Dąbrowski czy Ciołkosz, pozostali na emigracji, zdobywając sobie
mocną pozycję w amerykańskim przemyśle lotniczym. Większość konstruktorów lotniczych znalazła się w kraju i próbowała kontynuować przedwojenną
aktywność. Pierwsze lata powojenne zaowocowały szeregiem interesujących
konstrukcji. Czasy stalinowskie przyniosły centralizację i przymusową recepcję
wzorów radzieckich, ale październik 1956 r. rozpoczął pozytywny przełom.
Przemysł lotniczy wkroczył w okres październikowy z silnymi atutami. Były to:
możliwości produkcyjne rozbudowane w stopniu znacznie przekraczającym
poziom przedwojenny i liczny zastęp wybitnych konstruktorów. Nie bez znaczenia były takie niewymierne czynniki, jak nadzieje na szerszy zakres suwerenności kraju i związany z tym entuzjazm. Na krótko powróciła przedwojenna pionierska atmosfera twórcza. Opracowano szkolny samolot odrzutowy
TS-11 „Iskra”. Na fali sukcesu przygotowano projekt samolotu ponaddźwiękowego TS-16 „Grot”. Rozpoczęto prace nad czterosilnikowym samolotem
pasażerskim MD-12, którego prototyp oblatano w 1959 r. Pracowano nad
samolotami pionowego startu i lądowania, śmigłowcami i rakietami. W 1963 r.
wymuszona przez Rosjan dymisja charyzmatycznego dowódcy lotnictwa
gen. Jana Freya-Bieleckiego i niechęć, jaką Władysław Gomułka żywił wobec
lotnictwa, przesądziły jednak o ostatecznej pacyfikacji środowiska konstruktorów lotniczych11. Wyjątkiem pozostał skupiony w Bielsku-Białej przemysł szybowcowy, który długo jeszcze zachował cechy rynku pionierskiego.
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Aviation of the Second Republic of Poland and its heritage
Summary
Aviation in the Second Polish Republic played a special role. It was one of the
symbols of modern times. In the 1930s it became one of the pillars of superpower
propaganda. The basis for the development of aviation has become a modern aviation
industry focused on the supply of aircraft for the army. It was a new, pioneering
industry. Despite its relatively small scale, it has become a driving force for
modernization, arousing great interest in the public. At the end of the interwar period,
this industry employed 12–13 thousand people. In the interwar period, he produced
a total of approx. 4,100 aircraft, including approx. 1,100 under license and approx.
1,400 gliders. People turned out to be the most enduring legacy of the aviation of the
Second Republic of Poland. First – a host of well-trained pilots who earned their welldeserved fame during World War II. Secondly – a number of outstanding designers
who, also after the war, played an important role not only in the Polish aviation
industry.
Key words: aviation, Second Republic of Poland, aviation industry, aircraft production,
Polish aircraft structures
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Elektryfikacja,
przemysł elektrotechniczny i elektroniczny
w Centralnym Okręgu Przemysłowym

Wprowadzenie
Dzieje rozwoju ludzkości nierozerwalnie łączą się z postępowymi przemianami o charakterze społecznym, gospodarczym i politycznym. Gdy ich
tempo wyraźnie przyśpiesza w stosunku do poprzedzającego długotrwałego
okresu stabilności i gdy pojawiają się zarówno w kontekście ilościowym, jak
i jakościowym pewne nowe zjawiska pchające w kierunku szeroko rozumianego rozwoju, mamy wówczas do czynienia ze zjawiskiem modernizacji. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. umożliwiło Polakom obranie
roli decydentów w obszarze samodzielnego rozwoju, na przeszkodzie czemu
stawały jednak czynniki wynikłe z samego opóźnienia rozwoju wobec krajów
Zachodniej Europy, a nawet z nierównomierności rozwoju poszczególnych
części Rzeczypospolitej. Dlatego też szukano intensywnie najbardziej racjonalnych i dostosowanych do warunków Polski form przyspieszenia modernizacji kraju. Najważniejszym przedsięwzięciem gospodarczym II Rzeczypospolitej okazała się budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP), która
mimo iż brutalnie przerwana przez wybuch II wojny światowej, stała się bezsprzecznie w powszechnej świadomości społecznej i historycznej wizytówką
modernizacji międzywojennej Polski. Budowę COP ogłoszono oficjalnie co
prawda na początku 1937 r., jednakże pierwsze objęte jego zasięgiem elementy przemysłu i infrastruktury powstawały jeszcze w latach 20. w ramach
tzw. trójkąta bezpieczeństwa (głównie branży zbrojeniowej) na terenie Zagłębia Staropolskiego. W obręb COP-u zaliczono m.in. jeden z największych zakładów powstałych w II Rzeczypospolitej – Państwową Fabrykę Związków
Azotowych (PFZA) w Mościcach koło Tarnowa, otwartą w 1930 r. Rozwijały się
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również zakłady przemysłowe powstałe jeszcze w okresie zaborów. Ważną
cechą COP była wielobranżowość inwestycji. Realizacja tego projektu wypływała z wielu przesłanek, z których najważniejsze miały charakter obronny,
gospodarczy oraz społeczny1. Teren COP objął łącznie 46 powiatów (w tym
dwa grodzkie) z województw kieleckiego, lubelskiego, krakowskiego i lwowskiego. Jego terytorium podzielono na 3 rejony funkcjonalne: „A” – kielecki
(surowcowy), „B” – aprowizacyjny (lubelski) oraz najważniejszy z nich „C” –
sandomierski (przemysłu przetwórczego)2.
Za istotne wyznaczniki modernizacji w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce należy uznać proces elektryfikacji oraz rozwój przemysłu
elektrotechnicznego i elektronicznego czy też szeroko rozumianych branż
przemysłu związanych z elektrycznością, których rozwój wymagał stosowania
zazwyczaj wysokich naówczas technologii. Ważnym aspektem określającym
do pewnego stopnia miarę postępu w skali naszej części Europy w okresie
dwudziestolecia międzywojennego było chociażby stopniowe wypieranie
w elektrowniach i przemyśle tłokowych silników parowych na rzecz dużo bardziej wydajnych turbin parowych, a także wdrożenie produkcji tych ostatnich.
Polska wraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej pod względem poziomu
elektryfikacji była co prawda zapóźniona względem krajów zachodnich
o 30 lat, rozwój jednak w tej dziedzinie był dla naszego kraju w stosunku do
jego możliwości w miarę dynamiczny i wytrzymywał wahania koniunkturalne.
Dotyczyło to głównie elektryfikacji przemysłu, chociaż również w świadomości społeczeństwa rodziło się powoli zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Postulaty związane z dostarczeniem elektryczności lub poprawą w tym
aspekcie zgłaszane były często w trakcie objazdów premiera Felicjana Sławoja
1

M. Kuniński. Wizje modernizacji Polski i ich realia [w:] Drogi do nowoczesności:
idea modernizacji w polskiej myśli politycznej, red. J. Kłoczkowski, M. Szułdrzyński,
Kraków 2006, s. 175, 178–180; P. Grata, Centralny Okręg Przemysłowy [w:] Historia
polskich okręgów i regionów przemysłowych, red. Ł. Dwilewicz, W. Morawski, t. I, Warszawa 2015, s. 75–101; P. Koryś, Jak zbudować szklane domy? O polskich próbach
polityki modernizacji od upadku I Rzeczypospolitej do dzisiaj [w:] Modernizacja Polski.
Kody kulturowe i mity, red. J. Szomburg, Gdańsk 2008, s. 18; W. Musiał, Modernizacja
Polski. Polityki rządowe w latach 1918–2004, Toruń 2013, s. 151.
2
H. Radocki, Centralny Okręg Przemysłowy w Polsce. Geneza – terytorium – ludność – gospodarstwo – miasta – COP jako teren inwestycyjny – znaczenie i zadania
COP. Mapy orientacyjne, tablice, Warszawa 1939, s. 26, 65–66
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Składkowskiego w drugiej połowie lat 30. Zakres rozwoju dziedzin związanych
z elektrotechniką był znaczącym wyznacznikiem poziomu innowacji wdrażanych w gospodarce i społeczeństwie. W przypadku Polski omawiane w artykule branże przemysłu elektrotechnicznego rozwijały się w okresie dwudziestolecia najdynamiczniej spośród wszystkich pozostałych3. Racjonalne wydaje
się zatem podjęcie próby ukazania dokładnych aspektów modernizacji na
przykładzie wskazanych w tytule artykułu gałęzi i ich rozwoju na terenie COP,
które zgodnie ze złożonym planem inwestycyjnym ściśle wiązały się z budową
okręgu centralnego.

Inwestycje elektryfikacyjne w COP
Główny zakres inwestycji elektryfikacyjnych w COP realizowały trzy ważne przedsiębiorstwa. W pierwszym rzędzie należy wspomnieć o Zjednoczeniu
Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego SA (ZEORK). Związek powstał jeszcze w 1928 r. Finalnie działał nie tylko na terenie kieleckiej części COP, ale
również w części województwa warszawskiego i lubelskiego. Elektrownia
fabryczna w Mościcach należąca do Zjednoczonych Fabryk Związków Azotowych (ZFZA) w Mościcach i Chorzowie w 1934 r. otrzymała pierwsze ponadlokalne uprawnienia elektryfikacyjne. W 1937 r., wyodrębniona wcześniej jako
Okręgowy Zakład Elektryczny Tarnów (OZET), została przekształcona w spółkę
akcyjną. W 1935 r. utworzono Lubelski Międzykomunalny Związek Elektryfikacyjny „Lubzel” (LUBZEL), który objął południową część województwa lubelskiego. Sieć energetyczna na terenie południowej Lubelszczyzny mogła być
utworzona głównie dzięki nadwyżkom energetycznym elektrowni miejskich
3

J. Żarnowski, Polska 1918–1939. Praca – technika – społeczeństwo, Warszawa
1999, s. 79–80, 95, 120, 140–141; J. Kaliński, Przyspieszenia wzrostu w dziejach gospodarczych Polski [w:] Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków. Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą. Spotkanie IV, red. E. Kościk, T. Głowiński, Wrocław 2009, s. 34; R. Macyra,
Potencjał energetyczny i jego wykorzystanie w II Rzeczypospolitej [w:] Dwa dwudziestolecia. Geopolityka – państwo – społeczeństwo, red. P. Hauser, W. Mazurczak, Poznań
2010, s. 149; Koniunktura gospodarcza Polski w liczbach i wykresach w latach 1928–
1938. Zeszyt specjalny, „Koniunktura Gospodarcza” 1938, nr 12, s. 26; R. Górecki, Gospodarczy dorobek Polski w latach 1918–1938, Rzym 1946, s. 152.
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w Lublinie i Zamościu. Można wspomnieć również o czwartym podmiocie,
którego znaczenie było jednak mniejsze aniżeli trzech powyższych – Podkarpackim Towarzystwie Elektrycznym (PTE) działającym w południowej – przygranicznej części COP. Ponadto poza zasięgiem związków na terenie COP działały różnej wielkości elektrownie lokalne. Dotyczyło to m.in. takich miast jak:
Radom, Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Opoczno, Puławy4.
Bezsprzecznie najważniejszą i przełomową nie tylko w skali elektroenergetyki COP, ale i całej Polski była budowa w latach 1935–1937 linii bardzo
wysokiego napięcia 150 kV między Starachowicami a Mościcami. Inwestycja
miała charakter wybitnie strategiczno-wojskowy, gdyż budowana była na
zlecenie Ministerstwa Spraw Wojskowych. Jedynie 13% kosztów całej budowy wydano za granicą na zakup surowców, niektórych specjalnych urządzeń
oraz na opłatę licencji. Na wewnętrzne potrzeby pracowników obsługujących
linię Mościce–Starachowice zastosowano po raz pierwszy w Polsce zaprojektowany przez Państwowy Instytut Telekomunikacyjny system komunikacji
telefonicznej przy użyciu samoczynnych urządzeń nadawczo-odbiorczych
wysokiej częstotliwości. W 1937 r. rozpoczęto budowę linii 150 kV Starachowice–Warszawa. Zainicjowano też prace nad budową linii przesyłowych Rzeszów–Mościce oraz Mościce–Rożnów. Przystąpiono m.in. do projektowania
linii Warszawa–Lublin–Nisko–Starachowice oraz Rzeszów–Nisko5.
4

Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), Ministerstwo Skarbu w Warszawie (dalej
MS), sygn. 59; Mapa elektryfikacji COP, bk.; Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. ZEORK, Rola S.A. ZEORK przy elektryfikacji COP, bk.; Archiwum
Państwowe (dalej AP) w Lublinie, Lubelski Międzykomunalny Związek Elektryfikacyjny
„Lubzel” w Lublinie (dalej LUBZEL), sygn. 16; Lubelski Międzykomunalny Związek Elektryfikacyjny. Rok I. Sprawozdanie i bilans na dzień 31.III.1937 r., k. 3–4; AP w Kielcach,
Zakład Energetyczny Okręgu Wschodniego w Skarżysku-Kamiennej, sygn. 2; Rozwój
działalności spółki „ZEORK”, k. 164. J. Gołębiowski, COP. Dzieje industrializacji w rejonie
bezpieczeństwa 1922–1939, Kraków 2000, s. 185; K. Sułek, I. Tomaszewska, A. Okła,
Monografia ZEORK 1928–2008, Skarżysko-Kamienna 2008, s. 11–12.
5
AAN, MS, sygn. 59; Sprawozdanie Spółki Akcyjnej „Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.” za rok administracyjny 1938, bk.; Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. ZEORK, Rola S.A. ZEORK przy elektryfikacji
COP, bk.; Centralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne (dalej CAWWBH), Sekretariat Komitetu Obrony Rzeczypospolitej, sygn. I.303.13.168; Protokół VII
posiedzenia Komitetu Technicznego Budowy Elektrycznej Linii Przesyłowej 150 kV Mościce–Rzeszów–Nisko, bk. 17–19; H. Kühn, Komunikacja telefoniczna Mościce-
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Na terenie COP tworzono liczne połączenia doprowadzające energię
elektryczną do poszczególnych ośrodków. Wśród najważniejszych inwestycji
można wymienić linię budowaną przez ZEORK 33 kV Starachowice – Ostrowiec – Sandomierz – Stalowa Wola (częściowo poprzez modernizację istniejących odcinków), realizowaną przez OZET linię Mościce–Dębica–Rzeszów
oraz tworzoną przez LUBZEL linię 30 kV Lublin–Kraśnik6. Najważniejszym celem w pierwszym etapie elektryfikacji COP było dostarczenie odpowiedniej
ilości energii elektrycznej do powstających zakładów przemysłowych7.
W latach tworzenia COP udało się dostarczyć energię elektryczną do niemal
wszystkich najważniejszych zakładów i innych obiektów powstających w ramach okręgu centralnego, głównie w rejonie „C”: do Państwowej Fabryki
Celulozy w Niedomicach, Zakładów Południowych w Stalowej Woli, Fabryki
Gum Jezdnych „Stomil” w Dębicy, Zakładów Chemicznych „Dębica” SA, Państwowych Zakładów Lotniczych w Rzeszowie i Mielcu, Fabryki Obrabiarek
„H. Cegielski” w Rzeszowie, Walcowni Metali Kolorowych w Pustyni, Fabryki
Materiałów Wybuchowych „Lignoza” S.A. w Pustkowie, Fabryki Porcelany
Technicznej inż. Stanisława Syski w Boguchwale, Warszawskiej Odlewni Metali
Półszlachetnych Erazma Mieszczańskiego i Tadeusza Jaroszewskiego w Gorzycach, Fabryki Amunicji nr 2 w Dąbrowie-Borze, Państwowych Zakładów Telei Radiotechnicznych Oddziału w Poniatowej (PZT), Państwowych Wytwórni
Prochu (PWP) nr 5 w Krajowicach, Fabryki Obrabiarek „Nowy Sanok” w SanoStarachowice na przewodach wysokiego napięcia 150 kV, „Przegląd Elektrotechniczny”
1938, z. 12, s. 350; I. Kuliński, Elektryfikacja w Centralnym Okręgu Przemysłowym na
przykładzie działalności Spółki Akcyjnej Okręgu Radomsko-Kieleckiego ZEORK w latach
1928–1939, „Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej" R. VI, 2015, s. 189; Kredyt francuski na elektryfikację COP-u. Budowa elektrowni w Lublinie i Starachowicach, „Codzienna Gazeta Handlowa” 1939, nr 118, s. 1.
6
AP w Kielcach, Zakład Energetyczny Okręgu Wschodniego w Skarżysku-Kamiennej, sygn. 2; Sprawozdanie Spółki Akcyjnej ZEORK S.A. za rok administracyjny
1937 r., bk. 168–169; Inwestycje energetyczne i morskie. Przemówienie Pana Ministra
Przemysłu i Handlu Antoniego Romana, wygłoszone na posiedzeniu Komisji Budżetowej
Sejmu dn. 29 stycznia 1938 r., „Polska Gospodarcza” 1938, z. 6, s. 207; A. Sypek, 100
lat energetyki tarnowskiej 1910–2010, Tarnów 2010, s. 69; R. Drozd, M. Gędek, Dzieje
energetyki między Wisłą a Bugiem. 75 lat Lubzelu, Lublin 2002, s. 60.
7
K. Siwicki, Zagadnienie organizacji gospodarki energetycznej w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Nadbitka z „Techniki Cieplnej”, Warszawa 1937, s. 1.
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ku, terenów budowy Fabryki Amunicji (FA) nr 5 i elektrowni w Jawidzu, Szkoły
Pilotów Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej im. Marszałka Edwarda
Rydza-Śmigłego w Świdniku wraz z miejscowym lotniskiem oraz terenów nowej planowanej dzielnicy Sandomierza. W kolejnym etapie zamierzano zapewnić dostawę energii elektrycznej m.in. na teren budowy Fabryki Wyrobów Blaszanych „Bagran” w Milejowie, budowy Głównej Składnicy Sanitarnej
nr 2 w Kraśniku, Składnicy Paliwa Lotniczego w Szastarce, na budowę podobnej składnicy w Rzeczycy, na teren budowy Wytwórni Samochodów Towarzystwa Przemysłowego Lilpop, Rau i Loewenstein w Lublinie oraz Fabryki Wyrobów Włókienniczych „Jankowski i Wścieklica” w Trawnikach8. W grupie
8

J. Gołębiowski, dz. cyt., s. 184–186; Kapitał państwowy w spółkach prawa handlowego u schyłku Drugiej Rzeczypospolitej. Szczegółowe sprawozdanie z działalności przedsiębiorstw o kapitale mieszanym za rok 1937 wzgl. 1937/1938, wstęp i oprac. J. Gołębiowski,
Kraków 2004, s. 117; AAN, MS, sygn. 27: Sprawozdanie i bilans S.A. OZET za 1938 r., k. 192;
AP w Kielcach. Oddział w Sandomierzu, Akta miasta Sandomierza, sygn. 985: Sprawozdanie
z przebudowy sieci elektrycznej w m. Sandomierzu, s. 14; AP w Lublinie, LUBZEL, sygn. 6:
Protokół z posiedzenia Rady Związku odbytego 31 I 1938 r., k. 93: sygn. 7: Protokół z posiedzenia Rady Związku odbytego dnia 10 III 1939 r., k. 33; sygn. 9: Protokół z posiedzenia
Zarządu odbytego w dniu 14 IX 1938 r., k. 81; Protokół z posiedzenia Zarządu odbytego
w dniu 23 XI 1938 r., k. 101–102; Protokół z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 11 I
1939 r., k. 111; Protokół z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 24 II 1939 r., k. 115; Protokół z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 27 VI 1939 r., k. 131; sygn. 18: Lubelski Międzykomunalny Związek Elektryfikacyjny. Rok III. Sprawozdanie i bilans na dzień 31.III 1939 r.,
Lublin 1939, k. 3–4, sygn. 63: Pismo dyrektora inż. J. Czerwińskiego do Wydziału Przemysłowego Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego z 10 VI 1939 r., bk.; AP w Rzeszowie, Odlewnia
Metali Półszlachetnych E. Mieszczański, T. Jaroszewski i S-ka w Gorzycach, sygn. 1: Sprawozdanie techniczne ze zbadania stanu budowy fabryki we wsi Gorzyce pow. Tarnobrzeskiego wojew. Lwowskiego stanowiącej własność „Warszawskiej Odlewni Metali Półszlachetnych E. Mieszczański i T. Jaroszewski i Ska. Spółka z ogr. odp. w Warszawie ul. Leszno N119", k. 5; AP w Rzeszowie. Oddział w Sanoku, Zjednoczone Fabryki Maszyn, Kotłów i Wagonów – L. Zieleniewski i Fitzner Gamper S.A. Fabryka Sanocka, sygn. 33: Pismo Podkarpackiego Towarzystwa Elektrycznego do Zakładów Zieleniewskiego w Sanoku z 1 V 1939 r.
w sprawie zasilania prądem elektrycznym nowej fabryki w Sanoku, k. 14; CAW-WBH,
Gabinet Ministra Spraw Wojskowych, sygn. I.300.1.645: Notatka. Stan robót w Poniatowej wg danych Biura Przemysłu Wojennego, bk.; W. Günther, Elektryfikacja Centralnego Okręgu Przemysłowego, „Przegląd Elektrotechniczny" 1939, z. 3, s. 57–58;
M. Pepera, A. Mikrut, Spojrzenie wstecz [w:] 50-lecie ZTS „Gamrat-Erg” w Jaśle, „Przemysł Chemiczny” 1987, nr 3, s. 118.

Wojciech Chudzik

380

zakładów i obiektów planowanych dopiero do zelektryfikowania sporo znajdowało się na terenie Lubelszczyzny, co mogło świadczyć z jednej strony
o stopniowym rozwoju energetyki lubelskiej, z drugiej strony zaś o przesuwaniu się ciężaru uprzemysłowienia z najsilniej dotychczas industrializowanego
rejonu „C”.
Według danych Biura Planowania Krajowego przy gabinecie Ministra
Skarbu w latach 1937–1938 utworzono i uruchomiono w COP 350 km linii
30 kV. We wskazanym okresie na elektryfikację o zasięgu okręgowym wydano
w COP 14,5 mln zł, przy czym łącznie z inwestycjami w poprzednich latach
było to 23,5 mln zł. Łatwo zatem zauważyć, że inwestycje elektryfikacyjne
w okresie COP były bardziej intensywne aniżeli wcześniej9.
Największym i najważniejszym zakładem energetycznym budowanym na
potrzeby COP była hydroelektrownia i zapora w Rożnowie o mocy 50 MW
wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w Czchowie, który miał być wyposażony
w turbozespół o mocy 10 MW. Elektrownia wodna w Rożnowie rozpoczęła
pracę dopiero w okresie II wojny światowej. W przyszłości planowano również budowę zapór z hydroelektrowniami w Czorsztynie na Dunajcu oraz
w Solinie, Myczkowcach i Lesku-Łukawicy na Sanie. W dalszej perspektywie
brano pod uwagę wybudowanie zapory i hydroelektrowni w Popowie na Wiśle – 40 km poniżej Sandomierza10. Ważnym elementem rozwoju systemu
elektroenergetycznego COP stała się budowa elektrowni, których działanie
miało opierać się na węglu i gazie ziemnym. W umowach zawartych między
Ministerstwem Przemysłu i Handlu a francuskim przedsiębiorstwem Societé
9

Inwestycje publiczne w COP. Z materiałów Biura Planowania przy Gabinecie Ministra Skarbu, „Polska Gospodarcza” 1938, z. 48, s. 1716.
10
S. Jarząbek, Budowa zbiornika zakładu wodno-elektrycznego w Rożnowie. Odbitka z miesięcznika „Cement” Warszawa 1937–38, Warszawa 1938, s. 5, 7; 75 lat
Elektrowni Rożnów, red. Z. Paruch, M. Nowak, M. Nowakowski, M. Kałyniuk, Rożnów
2017, s. 6; H. Herbich, Zapora i zakład wodno-elektryczny w Rożnowie, „Polska Centralna” 1939, nr 1, s. 12; tenże, Znaczenie zakładu wodno-elektrycznego w Porąbce
w gospodarce wodnej i energetycznej [w:] Elektryfikacja ziemi krakowskiej. Materiały
Komisji Energetyczno-Elektryfikacyjnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Kraków 1937, s. 100; 710 milionów kilowatt-godzin rocznie po 4 do 10 groszy kilowatt
mogłoby dać pięć centralnych elektrowni wodnych, „Czas” 1938, nr 190, s. 10; J. Obrąpalski, Zagadnienia energetyczne Polski w dobie dzisiejszej, „Życie Techniczne” 1938,
z. 1–2, s. 10.
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Generale de Construction Electriques et Mecaniques „Alsthom” z Belfort
zaplanowano utworzenie trzech dużych elektrowni cieplnych: w Stalowej
Woli o mocy 40 MW (z dalszą rozbudową do mocy 80 MW), Jawidzu o mocy
40 MW oraz Stykowie koło Starachowic o mocy 20 MW. Udało się wybudować i uruchomić jedynie elektrownię w Stalowej Woli. W przypadku dwóch
pozostałych rozpoczęto i realizowano prace inwestycyjne, czego dowodzą
nieukończone obiekty przemysłowe położone w Stykowie nieopodal linii kolejowej na trasie Starachowice – Ostrowiec Świętokrzyski oraz zachowany
w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie dziennik budowy elektrowni
w Jawidzu, który rozpoczyna się datą 7 czerwca 1939 r.11
W związku z dynamicznym rozwojem systemu elektroenergetycznego
COP rodziły się pytania o dalsze losy istniejących elektrowni miejskich oraz
innych zakładów energetycznych znacznie mniejszych od tych budowanych
w ramach COP. Podkreślano wprawdzie perspektywy rozwoju niektórych istniejących elektrowni, takich jak elektrownia miejska w Przeworsku, Miejski
Zakład Energetyczny w Przemyślu czy też Elektrownia w Kielcach S.A. Ponadto
rozbudowano elektrownię miejską w Zamościu oraz planowano rozbudowę
elektrowni miejskiej Lublinie. Obie do momentu utworzenia elektrowni
w Jawidzu były najważniejszymi zakładami energetycznymi LUBZEL. Pojawiły
się ponadto plany rozbudowy elektrowni miejskiej w Janowie Lubelskim.
W przypadku innych istniejących do tej pory zakładów energetycznych podkreślano jednak, że czeka je nieuchronna likwidacja ze względu na rozwój
dużych elektrowni, nieopłacalność produkcji i przestarzałe wyposażenie oraz
znaczący wzrost zapotrzebowania na elektryczność. Dokonano np. likwidacji
elektrowni miejskiej w Mielcu w związku z rozwojem OZET. Podkreślano konieczność likwidacji elektrowni przynależnej do Przetwórni Mięsnej w Dębicy
oraz elektrowni miejskiej w Tarnobrzegu. Władze Tarnobrzega miały podjąć
11

AAN, MS, sygn. 3: „Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Skarbu” 1939, nr 5,
k. 24–25; AP w Lublinie, Lubzel, sygn. 66: Dziennik robót – Jawidz; Współczesne fotografie przedstawiające nieukończone obiekty elektrowni w Stykowie, czerwiec 2018 r.;
W COP powstaje wielka elektrownia, „Dziennik Bydgoski" 1938, nr 55, s. 7; Pożyczka francuska dla Polski, „Kurjer Warszawski” – wydanie poranne 1938, nr 66, s. 5;
Dwie nowe wielkie elektrownie dla Centralnego Okręgu Przemysłowego, „Wschód”
1939, nr 133, s. 1; A. Szlęzak, Elektrownia Stalowa Wola 1938–1998, Stalowa Wola
1998, s. 11, 13; D. Garbacz, Elektrownia Stalowa Wola 1938–2008, Stalowa Wola
2008, s. 35.
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decyzję o budowie nowej elektrowni. Interesująca w kontekście elektryfikacji
COP była sytuacja elektrowni miejskiej w Rzeszowie, która już na samym początku 1937 r. wobec wieści o rozbudowie przemysłu w mieście starała się ze
zrozumiałych w kontekście dochodów miasta względów bronić własnego
interesu i postulować potrzebę dalszego rozwoju i modernizacji. W prasie
jednak podkreślano, iż wegetacja elektrowni miejskiej Rzeszowa jest bezzasadna wobec rozbudowy dużych zakładów energetycznych COP i stopniowej
ekspansji OZET12.
W sferze modernizacyjnego wpływu budowy COP trzeba dodać, iż nie
tylko elektryfikacja podążała za rozwojem przemysłu, jak podano we wcześniejszych przykładach, ale również odwrotnie, nowi inwestorzy zgłaszali się
bowiem do związków elektryfikacyjnych z wnioskami o dostęp do sieci energetycznych, aczkolwiek w tym przypadku decydowały również względy związane z zagrożeniem wojennym oraz uznaniem COP za praktyczny „rejon bez12

AAN, MS, sygn. 27: Sprawozdanie i bilans S.A. OZET za 1938 r., k. 195; AP w Lublinie, Urząd Wojewódzki w Lublinie 1919–1939 [1940–1944] (dalej UWL). Wydział
Komunikacyjno-Budowlany, sygn. 5.5.976: Projekt rozbudowy elektrowni w Janowie
Lubelskim; AP w Rzeszowie, Zakład Energetyczny w Rzeszowie, sygn. 10: Zarząd Miejski
w Rzeszowie, Ogólny opis rozbudowy elektrowni pod względem technicznym, rentowności i finansowym, 1 II 1937 r., k. 27–31; Pismo Zarządu Miejskiego w Rzeszowie do
Wydziału Przemysłu i Handlu Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego z 20 II 1937 r., k. 70–
78; Pismo Zarządu Miejskiego w Rzeszowie do Dyrekcji Zjednoczonych Fabryk Związków Azotowych w Mościcach i Chorzowie z 16 II 1937 r., k. 79–82; Referat Zarządu
Miejskiego w Rzeszowie w sprawie najkonieczniejszych potrzeb miasta Rzeszowa wygłoszony na ratuszu miejskim w dniu 17 VI 1938 r., k. 222; Dorobek inwestycyjny Miasta w ostatnim pięcioleciu, „Tygodnik Przemyski” 1939, nr 20, s. 1; Elektrownia w Kielcach i jej rola w elektryfikacji COP-u, „Codzienna Gazeta Handlowa” 1939, nr 118, s. 7;
Poświęcenie elektrowni miejskiej w Przeworsku, „Codzienna Gazeta Handlowa” 1939,
nr 82, s. 11; Wielkie możliwości rozwojowe Zamościa, „Codzienna Gazeta Handlowa”
1939, nr 118, s. 14; J. Czerwiński, Postępy elektryfikacji południowej części województwa lubelskiego w latach 1936–1938, „Przegląd Elektrotechniczny” 1939, z. 12, s. 584;
T. Zych, Inwestycje COP w powiecie tarnobrzeskim, „Afisz” 2007, nr 28(56), s. 11; Najpilniejsze potrzeby inwestycyjne miast COP, „Samorząd Miejski” 1939, nr 3, s. 262;
J. Stachiewicz, 90 lat Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A., Rzeszów 2000,
s. 62–83; Elektryfikacja Rzeszowa, „Tygodnik Społeczno-Gospodarczy COP” 1938,
nr 26, s. 8; Elektryfikacja Tarnobrzega, „Tygodnik Społeczno-Gospodarczy COP" 1939,
nr 27–28, s. 8; M. Altenberg, Elektryfikacja lokalna a okręgowa [w:] Elektryfikacja ziemi
krakowskiej..., s. 76–79.
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pieczeństwa". Wskazany proces widoczny był na przykładzie LUBZEL.
W związku z pierwotnym zamiarem utworzenia zakładów w Lubartowie
o warunki dostawy energii elektrycznych zawnioskowały Zjednoczone Zakłady
Materiałów Wybuchowych i Azotu SA w Łaziskach Górnych. Inwestycję ostatecznie zlokalizowano w Puławach. O podobną informację zwróciło się
w związku z planem budowy oddziału Towarzystwo dla Produkcji i Sprzedaży
Tlenu i Gazów Przemysłowych Polski Tlen sp. z o.o. Firma ta początkowo zamierzała utworzyć swój oddział w Dębicy, jednakże władze wojskowe zasugerowały jej Świdnik. Firma Markowicz i Landau, będąca właścicielem fabryki
juty, zgłosiła w LUBZEL zamiar zakupu starej elektrowni w Zakrzówku z zamiarem zorganizowania tam nowej wytwórni. Firma była zainteresowana dostarczeniem przez LUBZEL energii elektrycznej. Przedsiębiorca o nazwisku Hubert
z Kościana w związku z budową w Kraśniku zakładu dla potrzeb wojskowych
również zwrócił się z zapytaniem o możliwość elektryfikacji nowej placówki
przemysłowej. Wydział Powiatowy w Lublinie wystąpił z prośbą o elektryfikację Motycza m.in. w związku z budową fabryki przetworów owocowych.
Z prośbą o złożenie oferty na dostawę energii elektrycznej zgłosiło się przedsiębiorstwo „Siła i Światło” SA w związku z planowanym przeniesieniem
fabryki kabli do Lubartowa. O ofertę dostawy energii elektrycznej zawnioskowały również: Polskie Zakłady Chemiczne „Nitrat” w Niewiadowie (planowany zakład pod Krasnymstawem), Fabryka Pędni i Maszyn „Benn” z Bielska (planowany zakład w Trawnikach), Fabryka Tlenu i Przetworów
Chemicznych dla Przemysłu Metalowego „Sawia” inż. Antoniego Jezierskiego z Czempina (planowany zakład w Konopnicy) oraz Zakłady Przemysłu
Lnianego „Wilamowice” z Bielska (planowany zakład na terenie majątku
Lubańki koło Krasnegostawu)13.
Rozwój elektryfikacji w COP, mimo iż w skali historycznej mierzonej
w dziesiątkach lat zaledwie rozpoczęty, już przed wybuchem II wojny świato13

AP w Lublinie, Lubzel, sygn. 9: Protokół z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu
31 V 1938 r., k. 55; Protokół z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 2 VIII 1938 r.,
s. 54–55; Protokół z posiedzenia Zarządu odbytego 13 IV 1939 r., k. 121; Protokół
z posiedzenia Zarządu odbytego w dn. 9 V 1939 r., k. 125–127; Protokół z posiedzenia
Zarządu odbytego w dniu 27 VI 1939 r., k. 132–133; Protokół z posiedzenia Zarządu
odbytego w dn. 12 VIII 1939 r., k. 145–147; Nowa fabryka tłuszczów, „Polska Zbrojna"
1939, nr 41, s. 4; Z. Dziemianko, Przemysł zbrojeniowy w Centralnym Okręgu Przemysłowym, Toruń 2007, s. 170.
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wej pozostawił swoje namacalne efekty, o czym można dowiedzieć się z relacji lub wspomnień. W swoim referacie dyrektor LUBZEL inż. Jan Czerwiński
wskazał na realny wpływ elektryfikacji na tereny wiejskie: „Kiedy tworzyliśmy
Związek było dużo pesymistów twierdzących, że wieś Lubelszczyzny nie dorosła do elektryfikacji. Mogę skonstatować, że mylili się. Te wsie, które są naszymi abonentami, są najlepszymi płatnikami i to w 100% i konsumpcja
zwiększa się z miesiąca na miesiąc. Z elektrycznością na te wsie wchodzi radjo. W pierwszym rzędzie wchodzą silniki rolnicze, tworzy się nowy przemysł
przetwórczy, jednym słowem rozwija się życie gospodarcze. A przecież samorząd powiatowy zainteresowany jest w rozwoju tego życia, gdyż to powoduje
podniesienie kultury, a co zatem idzie, zwiększa i dochody tego samorządu.
Przykład Komarów, Tyszowce, Zubowice, które już przygotowują się do stworzenia nowych przedsiębiorstw”14.

Budowa COP czynnikiem rozwoju
krajowego przemysłu elektrotechnicznego
i elektronicznego
Elektryfikacja i inne inwestycje prowadzone w ramach COP bez wątpienia
przyczyniały się do wzmożonego rozwoju krajowego przemysłu elektrotechnicznego, co wyraźnie widoczne jest w przypadku linii przesyłowej 150 kV
Mościce–Starachowice. Na jej potrzeby Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński SA w Żychlinie rozpoczęły produkcję pierwszych w historii polskiego
przemysłu elektroenergetycznego transformatorów o napięciu 150 kV i mocy
11000 oraz 12000 kVA na licencji szwajcarskiej firmy Brown Boveri & Cie
z Badeny. W reklamie przedsiębiorstwa z sierpnia 1939 r. oznajmiono o produkcji transformatorów 25000 kVA dla napięć 220 kV. Udział w zapewnieniu
odpowiednich przyrządów pierwszej w Polsce linii 150 kV miała również Fabryka Aparatów Elektrycznych (FAE) K. Szpotański i S-ka SA w Warszawie,
która produkowała na wskazany cel wyłączniki małoolejowe 150 kV na licencji
francuskiej firmy Ateliers de Constructions Electriques de Delle oraz odłączniki 150 kV. W związku z tym przedsiębiorstwo utworzyło m.in. laboratorium
14

AP w Lublinie, UWL. Wydział Ogólny, sygn. 1.195: Sprawy elektryfikacji. Referat
wygłoszony na Zjeździe Powiatów przez p. inż. Czerwińskiego, k. 82.
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najwyższych napięć oraz oddział fabryczny w Międzylesiu. Przedsiębiorstwo
należące do Kazimierza Szpotańskiego wykonywało dla zakładów COP urządzenia rozdzielcze, jak to było w przypadku Fabryki Materiałów Wybuchowych
Lignoza S.A. w Pustkowie. Firma zamierzała utworzyć nowe oddziały fabryczne
na terenie COP, m.in. w Kielcach, Lublinie i Sandomierzu, czego ze względu na
wybuch II wojny światowej nie udało się zrealizować15. Według wspomnień
Czesława Mejro „Po fabryce w Międzylesiu była już w przygotowaniu fabryka
w Kielcach, gdzie miała być produkowana aparatura elektryczna do samochodu
chevrolet (licencję na ten samochód miała firma Lilpop, Rau i Loewenstein)”16.
Niewykluczone, że nowo tworzona fabryka miała w przyszłości kooperować
z powstającą w Lublinie nową fabryką samochodów – jedną z inwestycji COP.
Najważniejszym zakładem omawianych branż w COP był wspomniany już
oddział PZT w Poniatowej. Zakład był filią centralnego przedsiębiorstwa w Warszawie. W zakładzie planowano produkcję, głównie na potrzeby wojska, aparatów i materiałów elektrotechnicznych, telegraficznych, telefonicznych, radiowych oraz części zamiennych do nich, narzędzi i przyrządów precyzyjnych oraz
sygnałowych i niektórych podzespołów do łącznic. Z dostępnych materiałów
15

AP w Rzeszowie, Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pustków" w Pustkowie, sygn.
170: Projekt urządzenia rozdzielczego 390/220 V. FAE K. Szpotański i S-ka S.A., k. 78;
Dokumenty poświęcone FAE K. Szpotański i S-ka S.A. w Warszawie udostępnione przez
Pana Zbigniewa Filingera: W. Szumilin, Udział przemysłu polskiego przy realizacji budowy linii przesyłowej 150 kV Mościce–Starachowice, „Przegląd Elektrotechniczny”
1937, nr 8, s. 486–493; 2; E. Jarzyński, 150000 woltów napięcia roboczego w Polsce,
„Wiadomości Elektrotechniczne” 1936, z. 10, s. 71; „Wiadomości Elektrotechniczne”
1937, nr 12, s. 327; Z. Gogolewski, Pierwsze krajowe transformatory 150 kV, „Przegląd
Elektrotechniczny” 1937, nr 12, s. 343–347; K. Szpotański i S-ka S.A. na wystawie elektromechanicznej w Katowicach, czerwiec 18–29 1939, Katowice–Warszawa 1939, s. 1–
2, 4; „Przegląd Techniczny" 1939, nr 6, s. 83; Podróż do źródeł polskiej elektroenergetyki, Warszawa 2006, s. 12–13; D. Kowalczewski, Rzut oka na przemysł aparatów elektrycznych prądu silnego w Polsce, „Przegląd Elektrotechniczny” 1939, z. 10, s. 341;
J. Hickiewicz, Kazimierz Tadeusz Szpotański (1887–1966). Patron 2014 Roku,
http://sep.com.pl/pdf/inne/Kazimerz_Szpotanski.pdf (dostęp: 18.01.2020); K. Szpotański, Oddział FAE w Międzylesiu, 20.IV.1939–20.IV.1944 r., [mps]; Notatka na temat
historii FAE Szpotański i S-ka S.A., [mps]; Specjalny dodatek poświęcony COP, „Polska
Zbrojna”, sierpień 1939, s. 17.
16
E. i J. Ostrowscy, Czesław Mejro – świadectwo czasów 1908–1986, Warszawa
2020, s. 50.
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wynika, że PZT wygrały ogłoszony przez Polskie Radio konkurs na tani radioodbiornik dla mieszkańców wsi. Wskazywano na zamiar jego produkcji m.in.
w oddziale w Poniatowej. Zakład udało się uruchomić niedługo przed wybuchem II wojny światowej17. Z Wełnowca do Radomia postanowiono przenieść
Wytwórnię Telefonów i Sygnałów Kolejowych „Telsyg” SA, która została utworzona wcześniej, po wejściu w porozumienie Śląskiej Fabryki Telefonu w Wełnowcu oraz Polskiej Akcyjnej Spółki Elektrycznej „Ericsson" w Warszawie. Według jednej z publikacji przedmiotem produkcji zakładu radomskiego, który
rozpoczął pracę 20 grudnia 1938 r., były: aparaty biurkowe i ścienne automatyczne i ręczne typu Ericsson, specjalne aparaty podsłuchowe oraz do
rozmów zwykłych, aparaty szeregowe, monterskie, przenośne, telefoniczne
ręczne z tarczą numerową, skrzynki rozdzielcze słupowe do wprowadzania
przewodów międzymiastowych, odgromniki, tablice rozdzielcze, łącznice
telefoniczne ręczne, telegraficzne, urządzenia sygnalizacji kolejowej, aparatura sygnalizacyjna kontrolna i alarmowa oraz akumulatory żelazo-niklowe.
Według innego opracowania produkowane miały być centrale automatyczne SALME, centrale abonenckie z wybierakami, ręczne centrale międzymiastowe, urządzenia do zabezpieczenia ruchu kolejowego oraz urządzenia
przewidziane dla elektryfikowanego Warszawskiego Węzła Kolejowego.
Sporą część wyrobów radomskiego zakładu zamierzano eksportować na
Bliski Wschód i Bałkany. Pierwszy kontrakt podpisano w 1938 r. z Bułgarią18.
17

Historia elektryki polskiej, t. III: Elektronika i telekomunikacja, Warszawa 1974,
s. 809; Informacje o gminie. Historia, http://um.poniatowa.pl/informacje-o-gminie/
historia (dostęp: 18.01.2020); AAN, MS, sygn. 5896; Pismo PZT do Departamentu Podatkowego Ministerstwa Skarbu z 7 IV 1939 r., s. 161; Historia, http://www.historia
radia.neostrada.pl/Historia.html (dostęp: 19.01.2020); Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Kadencja V. Sesja zwyczajna r. 1938/39. Druk nr 100. Część 15. Sprawozdanie Komisji
Budżetowej o preliminarzu budżetowym Ministra Poczt i Telegrafów na rok 1939/40.
Sprawozdawca poseł Józef Sanojca, Warszawa 1939, s. 7; A. Dębski, Z dziejów Poniatowej. Fakty i wspomnienia [w:] 25 lat miasta Poniatowa. Fakty, wspomnienia, fotografie, Poniatowa 1987, s. 3.
18
A. Duszyk, Szwedzi w Radomiu, czyli rzecz o radomskiej inwestycji „Ericssona"
[w:] Radom i region w Centralnym Okręgu Przemysłowym, red. A. Duszyk, „Biuletyn
Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego” 2007, z. 1–4, s. 101; Radomska
Wytwórnia Telefonów 1938–1968, Radom 1968, s. 13; Ericsson. 100 lat w Polsce, Warszawa 2005, s. 92; Działalność Ericssona w COP [w:] Specjalny dodatek poświęcony
COP, „Polska Zbrojna”, sierpień 1939, s. 26.
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Według 179 numeru „Codziennej Gazety Handlowej” z 9 sierpnia 1938 r. przy
poparciu Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz Polskiego Radia miała powstawać w okolicach Leżajska nowa wytwórnia radioodbiorników i lamp radiowych.
Dzięki temu dla społeczeństwa miał zostać udostępniony tańszy aparat radiowy. Ponadto produkcja leżajskiego zakładu miała uniezależnić Polskę od zagranicznych firm w tej dziedzinie. O innej lokalizacji podobnego zakładu wzmiankowała „Polska Jutrzejsza Gospodarcza”. W gazecie poinformowano, że pod
Radomiem powstawała fabryka, w której miała rozpocząć się produkcja lamp
radiowych. Miały być one oparte na licencji amerykańskiej. Miały być tańsze
od lamp produkowanych przez monopolistów o 75%. Dzięki tej inwestycji
rynek miał uniezależnić się od przedsiębiorstwa Philips. W materiałach archiwalnych brakuje jednak informacji o dwóch ostatnich wskazanych planach
inwestycyjnych19.
Szansę na rozwój uzyskała branża akumulatorowa. Z inicjatywy Oscara
Schmidta, założyciela Polskiej Spółki dla Przemysłu Gumowego S.A. w Sanoku, dzięki przychylności ze strony akcjonariuszy wskazanej spółki oraz pozyskaniu od nich środków finansowych została utworzona Sanocka Fabryka
Akumulatorów. Uruchomienie nastąpiło w kwietniu 1936 r. Produkowano
w niej akumulatory na licencji „Varty” oraz własnej marki „SFA”. Ogólnie
były to w przypadku „Varty”: akumulatory ołowiowe: starterowe do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów w blokach ebonitowych
i skrzynkach drewnianych z naczyniami ebonitowymi, akumulatory motocyklowe, do radioodbiorników bateryjnych, do telefonów i telegrafów;
w przypadku „SFA”: akumulatory stacyjne z płytami wielkopowierzchniowymi i skrzynkowymi, trakcyjne do wozów motorowych, dla lokomotyw
i wozów elektrycznych, dla wózków trakcyjnych oraz akumulatory do oświetlania wagonów kolejowych20. Polskie Towarzystwo Akumulatorowe SA
(PETEA) posiadające wytwórnię w Białej rozpoczęło budowę nowego zakładu w Tarnobrzegu. Do fabryki planowano doprowadzić energię elektryczną
z elektrowni w Stalowej Woli. W czerwcu 1939 r. w „Przeglądzie Elektro19

Nowa fabryka radioodbiorników i lamp radiowych w COP, „Codzienna Gazeta
Handlowa" 1938, nr 179, s. 3; Nowa fabryka lamp radiowych w COP. Lampy nowej
produkcji będą tańsze o 75 proc., „Polska Jutrzejsza Gospodarcza” 1938, nr 39, s. 3.
20
„Sanok" Polska Spółka dla Przemysłu Gumowego S.A. Sanocka Fabryka Akumulatorów S.A. [w:] Przemysł, budownictwo, inwestycje. Dodatek do „Biuletynu Giełdowego”, Warszawa 1939, s. 22, 25–26.
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technicznym” pojawiła się reklama PETEA wskazująca na istniejące fabryki
w Białej i Tarnobrzegu. W reklamie podkreślono, że przedsiębiorstwo wyrabiało akumulatory do wszelkiego przeznaczenia21. Zapis dokumentu z zasobu do Archiwum Państwowego w Poznaniu wskazuje, iż w ostatnich tygodniach przed wybuchem II wojny światowej Stanisław Janiszewski,
kierownik oddziału Polskiego Związku Przemysłowców Metalowych w Sandomierzu, prawdopodobnie w towarzystwie założyciela zakładów „Centra”
w Poznaniu Andrzeja Kaczmarka, przeprowadził objazd po terenie COP
w celu wyboru terenu pod budowę nowej fabryki akumulatorów wraz
z magazynami, którą planowała wskazana firma22. W „Codziennej Gazecie
Handlowej” z sierpnia 1938 r. zamieszczono informację o zakupie przez firmę z Katowic kierującą fabryką akumulatorów i elementów elektrycznych
terenów w Sarzynie pod budowę nowego zakładu przemysłowego23.
W 1938 r. w Kielcach inż. i pilot Czesław Wawrzyniak, wcześniej inicjator
utworzonej w Poznaniu fabryki samolotów „Samolot” SA, założył w Kielcach
Fabrykę Świec Motorowych i Iskrowników. Fabryka współpracowała z zakładami lotniczymi i motoryzacyjnymi. Planowano jej dalszą rozbudowę
i powiększenie personelu pracowniczego24.
Interesującą kwestią jest mało znana produkcja Zakładów Południowych w Stalowej Woli, w świadomości historycznej powszechnie kojarzonych z produkcją sprzętu artyleryjskiego i stali szlachetnej. W końcu 1938 r.
w zakładach stalowowolskich rozpoczęto produkcję pierwszych w Polsce
turbin promieniowych typu przeciwbieżnego według licencji szwedzkich
zakładów Svenska Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström w Finspong pod
nazwą „POLSKA TURBINA STAL". Już wcześniej wskazany sprzęt – zapewne
21

Fabryka akumulatorów w COP, „Polska Zbrojna" 1938, nr 339, s. 4; 50 lat Fabryki Akumulatorów w Bielsku-Białej 1922–1972, red. J. Kliś, Bielsko-Biała 1973, s. 12;
„Przegląd Elektrotechniczny" 1939, z. 12, [b.n.s.].
22
AP w Poznaniu, Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu, sygn. 1486: Pismo
Stanisława Janiszewskiego do Komisji Międzyorganizacyjnej dla Spraw Delegatury
Wielkopolskich Kół Gospodarczych w Poznaniu z 7 VII 1939 r., k. 215.
23
Jak sfery gospodarcze Wielkopolski i Śląska interesują się COP'EM, „Codzienna
Gazeta Handlowa” 1938, nr 194, s. 3.
24
J. Gołębiowski, dz. cyt., s. 172; Historia rozwoju Sp. Akc. „Samolot", „Lotnik"
1925, nr 4–5 (21–22), s. 3, 5; Fabryka świec lotniczych „C. Wawrzyniak", „Gazeta Kielecka" 1938, nr 21, s. 3.
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zakupywany w rodzimych zakładach – znalazł swoje szerokie zastosowanie
w przemyśle oraz elektrowniach publicznych i prywatnych (m.in. w elektrowniach miejskich w Częstochowie i Wilnie, Kujawskiej Elektrowni Okręgowej we Włocławku czy w Fabryce Papieru i Tektury S.W. Niemojowski
w Bielsku). Wyłączne przedstawicielstwo w sprzedaży turbogeneratorów
posiadało Polskie Towarzystwo Elektryczne ASEA SA25.
W Zamościu planowano ulokować oddział Fabryki Artykułów Elektrotechnicznych inż. Ciszewski i S-ka. Zarząd Miejski w Zamościu zaproponował
odsprzedanie przedsiębiorstwu 1 ha terenu nieopodal ul. Lipskiej. Ze względu
na wybuch II wojny światowej nie udało się zrealizować tego przedsięwzięcia26. Jak już wcześniej wspomniałem, w Lubartowie planowano utworzyć
Fabrykę Kabli należącą do spółki akcyjnej „Siła i Światło”27. Inne dostępne
w opracowaniach informacje sugerują, iż w Lubartowie miała być budowana
druga fabryka kabli, choć charakter tych informacji może sugerować związki
ze wspomnianą spółką „Siła i Światło”. Wedle opracowań w 1938 r. na zamówienie władz wojskowych miano otworzyć fabrykę kabli koło Lubartowa. Na
tę inwestycję dokonano zakupu 20 ha terenu. Udziałowcami nowej fabryki
miały być fabryki kabli z Krakowa, Ożarowa i Bydgoszczy. Ta ostatnia przynależała do przedsiębiorstwa „Kabel Polski” SA, którego prawie wszystkie zagraniczne akcje w latach 1938–1939 wykupiła spółka „Siła i Światło”28.
W ramach COP rozwijał się przemysł ceramiczny, którego zakłady mogły
prowadzić produkcję m.in. na potrzeby inwestycji elektryfikacyjnych. Inż.
25

Polska Turbina Stal, Stalowa Wola 1939, s. 3, 20–22; Korzyści stosowania turbin
syst. Ljungströma, „Wiadomości Elektrotechniczne" 1938, nr 11, s. 355; J. Chwalibóg,
Wystawa elektromechaniczna SEP w Katowicach, „Wiadomości Elektrotechniczne”
1939, z. 7, s. 219; „Przegląd Elektrotechniczny” 1939, z. 5, s. 153; „Biuletyn Koła Elektryków Studentów Politechniki Warszawskiej” 1939, nr 6, s. 214; „Przegląd Techniczny”
1939, nr 9, s. 151.
26
AP w Zamościu, Akta miasta Zamościa 1810–1952, sygn. 56; Protokół posiedzenia Magistratu m. Zamościa z dnia 30 VI 1939 r., k. 329; J. Gołębiowski, dz. cyt., s. 172;
27
AP w Lublinie, Lubzel, sygn. 9; Protokół z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu
27 VI 1939 r., k. 132; Jan Stanisław Jastrzębski herbu Ślepowron 1892–1940,
http://lubartow.pl/informator/102380/2015_Jastrzebski (dostęp: 27.01.2020).
28
J. Chamot, Towarzystwo Akcyjne „Kabel Polski”, „Kronika Bydgoska” 1968–
1970, t. IV, s. 122–123, 136; Historia elektryki polskiej, t. IV: Przemysł i instalacje elektryczne, Warszawa 1972, s. 157.
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Stanisław Syska w związku ze znacznym zapotrzebowaniem na izolatory wysokich napięć podjął się utworzenia nowego zakładu w Boguchwale – Fabryki
Porcelany Technicznej. Produkcja izolatorów bazowała na licencji francuskiej
firmy Compagnie Générale D'electro-Céramique. Kadra techniczna boguchwalskiego zakładu pochodziła z istniejących fabryk ceramicznych
w Chodzieży i Ćmielowie. W ramach wspomnianej dziedziny wytwórczości
miał powstać inny zakład. Otóż nieopodal Łańcuta Dobrzechowskie Zakłady
Ceramiczne budowały fabrykę, której przedmiotem produkcji miała być ceramika ogniotrwała na potrzeby elektrotechniki29.
„Elektrobudowa” Wytwórnia Maszyn Elektrycznych S.A. z Łodzi zamierzała utworzyć w Radomiu oddział fabryczny. W literaturze przedmiotu podaje się, że miała być to fabryka silników elektrycznych lub fabryka transformatorów wysokonapięciowych. Zakład miał być przeniesiony z Łodzi
i zatrudniać 1500 pracowników30. Z materiałów prasowych oraz jednego
z opracowań można zaczerpnąć informacji na temat powstawania w Radomiu zakładu produkcji elektrycznych pieców przemysłowych. W jednym
przypadku podano, iż zakład miał należeć do Radomskiej Spółki Hartowniczej. W materiałach reklamowych ogłaszano istnienie przedsiębiorstwa
Inż. Adam Sierzputowski i S-ka Sp. z o.o. „Technika Hartownicza”. W jednym
przypadku ogłoszono istnienie oddziału w Radomiu. Firma miała produkować m.in. piece konstrukcji Siemens-Schuckert. Z innych źródeł można do
się wiedzieć, iż w Radomiu powstawała wytwórnia elektrycznych pieców
beztransformatorowych, używanych do hartowania stali. Wytwórnię tę
miano oprzeć na licencji wynalazku polskich inżynierów pod kierunkiem
wspomnianego A. Sierzputowskiego – asystenta Politechniki Warszawskiej.
Wynalazek ten miał stanowić zupełny przewrót w technice budowy pieców
29

ZAPEL. Jubileusz 70-lecia Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej w Boguchwale
1939–2009, Rzeszów 2009, s. 11–14; W. Jawczak, „ZAPEL”. Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej im. L. Waryńskiego w Boguchwale k. Rzeszowa, Warszawa 1972, s. 7; Potęga inicjatywy prywatnej rośnie na terenie COP-u. Uruchomiono 50 nowych fabryk,
„Czas” 1938, nr 358, s. 9; Kalendarz „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” 1939,
s. 130–131; E.P., Dorobek gospodarczy Centralnego Okręgu Przemysłowego w 1938 r.,
„Codzienna Gazeta Handlowa" 1939, nr 2, s. 4.
30
Nowa fabryka w Radomiu, „Codzienna Gazeta Handlowa” 1938, nr 177, s. 4;
E. Grauze, Przemiany w gospodarce i infrastrukturze Radomia w okresie istnienia COP
[w:] Radom i region..., s. 46; J. Gołębiowski, dz. cyt., s. 172.
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do hartowania stali. W Anglii planowano ponadto utworzyć konsorcjum dla
eksploatacji polskiego patentu w krajach Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Przewidywano, że wynalazek będzie stosowany w polskim przemyśle stalowym i chemicznym i w większości krajów europejskich 31. Niezależnie od szczegółów i rozbieżności powyższych informacji wydaje się, iż
dotyczą one z pewnością jednego tworzonego w Radomiu zakładu.
Wśród niezrealizowanych w COP zamiarów utworzenia zakładów produkcji wyrobów związanych z elektrycznością należy wymienić plan przeniesienia do COP Fabryki Elektrotechnicznej inż. Adolfa Horkiewicza
z Warszawy. Brano również pod uwagę translokację do COP z Warszawy
Wytwórni Aparatów Elektrycznych K. i W. Pustoła. Produkowano w niej
m.in. wózki elektryczne z hydraulicznie podnoszoną platformą 32. Na podstawie informacji prasowej z marca 1939 r. według programów i informacji
Biura Planowania Krajowego na terenie COP przewidywano utworzenie
nowych zakładów przemysłu elektrotechnicznego w Rzeszowie, Chełmie,
Lublinie, Mielcu, Radomiu i Opolu Lubelskim33.
Rozwój elektryfikacji i przemysłu elektrotechnicznego w COP stanowił
niewątpliwie ważny, noszący znamiona modernizacji czynnik rozwoju
szkolnictwa zawodowego. Na potrzeby przyszłych kadr tworzonego oddziału PZT w Poniatowej planowano otwarcie Gimnazjum Mechanicznego
w Kazimierzu Dolnym na zrębach istniejącej szkoły stolarskiej. Warto również wspomnieć, iż w 1935 r. w ramach Prywatnej Męskiej Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej im. St. Syroczyńskiego w Lublinie powstało Gimnazjum Mechaniczne, zaś w 1937 r. Gimnazjum Elektryczne. Obie szkoły
otrzymały prawa szkół państwowych. Rozpoczęto prace nad dobudową
31

Kalendarz..., s. 130; Radomskie ABC, cz. 2, oprac. J. Sekulski, „Bibliotekarz Radomski"
2006, nr 2 (52), s. 47; „Przegląd Techniczny” 1939, nr 9, s. 150; „Przegląd Elektrotechniczny” 1939, z. 5, s. 107, s. 4; COP rośnie. Wzmaga się tempo inwestycyj prywatnych, „Polska
Zbrojna” 1938, nr 179, s. 4; Prywatne inwestycje w COP, „Głos Gospodarczy” 1938, z. 8,
s. 315; To i owo, „Pionier Rodzimego Przemysłu” 1938, nr 22, s. 15.
32
Historia elektryki polskiej, t. III: Elektronika i telekomunikacja, Warszawa 1974,
s. 819; J. Pustoła, Wspomnienia o przemyśle elektrotechnicznym XX wieku, Kiełpin
2011, s. 20–21.
33
Program rozbudowy przemysłu elektrotechnicznego oparty o współpracę
z przemysłem angielskim, „Codzienna Gazeta Handlowa” 1939, nr 67, s. 1.
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nowego gmachu dla projektowanego Prywatnego Gimnazjum Mechanicznego i Elektrycznego w Lublinie. Autorem projektu budynku był słynny
lubelski architekt Tadeusz Witkowski. Tworzenie szkół w Kazimierzu Dolnym i Lublinie przerwał wybuch II wojny światowej34.

Zakończenie
Niniejsze studium prowadzi do kilku wniosków. Oczywiście trudno jest
ocenić pewne kwestie poprzez pryzmat wybuchu największego konfliktu
zbrojnego w historii świata i przerwania rozwoju przemysłowego kraju. Przede wszystkim dość mocny był związek tworzenia COP z pionierską – okręgową
elektryfikacją jego terenu. Na podstawie dostępnych źródeł można stwierdzić, iż jakaś część polskiej wsi miała szansę pozyskać pierwszy raz w swojej
historii energię elektryczną. Wraz z elektryfikacją rozwijały się zakłady przemysłowe wielu branż, a wśród nich takie, które produkowały wyroby wykorzystujące na różne sposoby energię elektryczną. W dużym wymiarze omawiany przemysł korzystał z rozwiązań zagranicznych, aczkolwiek również i z
rodzimych zdobyczy techniki bądź niewątpliwie z udoskonaleń rozwiązań
zagranicznych. Niestety, wiele planowanych inwestycji nie udało się zrealizować ze względu na atak III Rzeszy i ZSRR. Wiele zakładów, które powstały
w okresie COP, przelało innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie
na objęte projektem tereny, dotychczas dziewicze pod tym względem. Niewątpliwie ważnym aspektem modernizacyjnym wskazanych gałęzi gospodarki
było też tworzenie szkół kształcących w dziedzinie elektryczności.
34

AP w Lublinie, Wydział Powiatowy w Puławach, sygn. 1.4: Architekt Karol Siciński,
Plan sytuacyjny projektow. Gimnazjum Mechanicznego w planie zabudowy miasta, k. 2;
Pismo Banku Gospodarstwa Krajowego do Wydziału Powiatowego w Puławach z 12 V
1939 r., k. 79; Pismo Zarządu Miejskiego w Kazimierzu Dolnym do Wydziału Powiatowego
w Puławach z 13 IV 1939 r., k. 80; sygn. 45: Pismo Zarządu Towarzystwa Pryw. Szkoły Stolarskiej w Kazimierzu Dolnym do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego w Lublinie z 2 V
1938 r., bk.; tamże, UWL. Wydział Komunikacyjno-Budowlany; sygn. 5.5.1491: Projekt
Prywatnego Gimnazjum Elektrycznego, Gimnazjum Mechanicznego w Lublinie. M. Tomikowska-Iwanow, B. Filipowska, Zarys historii Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie,
https://zsen.lublin.eu/nasza-szkola/historia (dostęp 29.01.2020); H. Danczowska, Architekt
Tadeusz Witkowski 1904–1986. Kalendarium życia i twórczości, Lublin 2009, s. 153.
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Electrification, elektrotechnic and electronic industry
in the central industrial region
Summary
The goal of this article is an attempt to highlight the modernisations processes in the
Second Polish Republic based on electrification, growth of the electrotechnical and
electronic industry in the Central Industrial Region (abv. COP). Electrifiction and prolification
of electric power which was conducted in this region due to industrialization was a major
turning point in economical and, subsequently, societal processes in the industrialized
regions. Electrification of COP also caused progress in the national industrial sector.
Electrotechnical branches of industry were the fastest developingbranches in Poland. Their
progress was also planned in the region. Most of them were envisioned as private
companies own by national capital. Some of them were build and they played an important
role in developing an innovative manufacturing methods in a modern industry. Most
investment plans were cut short by the beginning of the Second World War.
Key words: Central Industrial Region, Second Polish Republic, electrification, electrotechnical industry, electronic industry
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województwa warszawskiego (1927–1939)

Inicjatywy modernizacji kolei w odrodzonej Polsce
Do ważnych determinant unowocześnia II Rzeczypospolitej należała rozbudowa kolei i jej elektryfikacja. Rozbudowa była ściśle skorelowana z koniecznym procesem integracji rozdzielonej przez 123 lata niewoli przestrzeni
gospodarczej Polski i tworzeniem nowego potencjału ekonomicznego. Jedna
z pierwszych linii kolejowych połączyła w 1921 r. Kutno ze Strzałkowem, tworząc optymalne połączenie między Warszawą a Poznaniem. W celu ominięcia
terytorium Wolnego Miasta Gdańska wybudowano linię kolejową Kokoszki–
Gdynia, która gwarantowała bezpośrednie dostawy dla budowanego portu.
Wiele inwestycji realizowano na terenie Górnego Śląska w celu stworzenia
jednolitej sieci kolejowej pozwalającej na wywóz węgla i innych produktów
przemysłowych bez korzystania z tranzytu przez terytorium Niemiec. Z innych
ważnych linii kolejowych zbudowanych w okresie międzywojennym należy
wymienić odcinki: Sandomierz–Grębów, dzięki któremu powstało bezpośrednie połączenie Warszawy ze Lwowem, oraz Warszawa–Radom i Miechów–
Kraków, tworzące magistralę Warszawa–Kraków. Największą jednak inwestycją kolejową w Polsce międzywojennej była kolej łącząca Śląsk z Gdynią. Magistrala miała olbrzymie znaczenie dla wywozu za granicę produktów górnośląskich, a przede wszystkim węgla dominującego w polskim eksporcie.
Ważne miejsce w planach inwestycyjnych Polskich Kolei Państwowych
(PKP) zajmował węzeł warszawski. Do końca 1938 r. wykonano dwutorową
linię przechodzącą przez centrum miasta z tunelem, wiaduktem na Solcu
i mostem przez Wisłę. Linia średnicowa wymusiła potrzebę wprowadzenia
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elektrowozów do przetaczania pociągów dalekobieżnych między stacjami
Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia oraz elektryfikacji linii dojazdowych do stolicy. W latach 1936–1937 uruchomiono trakcję elektryczną na
odcinkach Otwock–Warszawa–Żyrardów i Warszawa – Mińsk Mazowiecki,
usprawniając podmiejski ruch pasażerski. Wojna przerwała dalszą elektryfikację węzła warszawskiego i uniemożliwiła podjęcie podobnych prac na wybranych liniach międzymiastowych1.
Działania PKP na rzecz modernizacji kolei poprzedziły inicjatywy kapitału
prywatnego zmierzające do budowy podmiejskich, elektrycznych kolei dojazdowych. Do głównych inwestorów należała grupa przemysłowców łódzkich,
która jeszcze przed I wojną światową stworzyła sieć kolei elektrycznych łączących Łódź z Aleksandrowem, Konstantynowem, Pabianicami, Rudą Pabianicką
i Zgierzem2. Łódzcy przemysłowcy byli także zainteresowani budową podobnych kolei w rejonie Warszawy. W 1912 r. uzyskali od władz carskich koncesję
na budowę kolei elektrycznej z Warszawy do Modlina przez Łomianki oraz
z Warszawy do Żyrardowa przez Grodzisk Mazowiecki3. Do realizacji projektów przystąpiono już w odrodzonej Polsce, wykorzystując nowo powstałe
struktury kapitałowe.
W niespełna miesiąc po formalnym uzyskaniu niepodległości, 5 grudnia
1918 r., utworzono Zgrupowanie Elektryfikacyjne Sp. Akcyjna „Siła i Światło”
w Warszawie jako pierwszą spółkę akcyjną w odrodzonym państwie. Celem
Zgrupowania była budowa i eksploatacja przedsiębiorstw związanych z branżami elektroenergetyczną i elektrotechniczną oraz przejęcie od obcego kapitału firm energetycznych. Pierwszą Radę Zarządzającą Spółki stanowili Józef
Englich (przewodniczący), Tadeusz Sułowski (dyrektor zarządzający), Stanisław Karłowski, Maciej ks. Radziwiłł, Antoni Stamirowski, Andrzej Wierzbicki
oraz Wiesław Gerlicz, budowniczy i dyrektor łódzkich podmiejskich kolei elektrycznych. Reprezentował on przemysłowców łódzkich, którzy zrzekli się posiadanych koncesji kolejowych na rzecz „Siły i Światła” SA. Początkowo kapitał
1

M. Auguściuk i in., Elektryfikacja PKP na przełomie wieków XX i XXI. W siedemdziesiątą rocznicę elektryfikacji PKP, Warszawa 2010, s. 16; S. M. Koziarski, Sieć kolejowa Polski w latach 1918–1992, Opole 1993, IŚ, s. 10 i n.
2
T. Pietras, Dziś prawdziwych tramwajów już nie ma…, http://warsztathistoryka.
uni.lodz.pl/aleksandrow/tramwaje.pdf (dostęp: 20.08.2019).
3
Do 1928 r. oficjalna nazwa miasta: Grodzisk.

Janusz Kaliński

400

zakładowy spółki w wysokości 10 mln marek polskich gwarantowany był
przez rodzime instytucje finansowe – Bank Handlowy w Warszawie i Bank
Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu. W latach inflacji kapitał akcyjny
spółki sięgnął 1,3 mld marek. W warunkach kryzysu walutowego w Polsce
spółka, współpracując z The British Engineers and Traders Syndicate Ltd.
i Trust Métallurgique Belge-Français w Brukseli, pozyskała kapitał brytyjski
i belgijski, stając się wielkim koncernem, któremu podlegało 13 przedsiębiorstw, m.in. elektrownie, firmy elektryfikacyjne, koleje dojazdowe, tramwaje i fabryka kabli. „Siła i Światło” SA, dysponując po reformie walutowej kapitałem akcyjnym w wysokości 2,6 mln zł, zaś w 1928 r. – 5,2 mln zł,
kontrolowała przedsiębiorstwa o łącznym kapitale 46,5 mln zł. W 1920 r.
w spółce utworzono Wydział Kolejnictwa, którego kierownictwo objął Tadeusz Baniewicz, doświadczony pracownik kolei w Petersburgu oraz budowniczy
warszawskich tramwajów elektrycznych. Pod jego kierunkiem opracowywano
koncepcję utworzenia sieci kolejowej wykorzystującej prąd elektryczny wytwarzany w Elektrowni Okręgowej w Pruszkowie, wchodzącej w skład koncernu „Siła i Światło”. W pierwszej kolejności, w nawiązaniu do planów
przedwojennych, zamierzano połączyć Warszawę z Modlinem oraz Warszawę
z Żyrardowem4.
Inwestowanie w koleje dojazdowe budziło opory dyrektora finansowego
spółki Janusza Regulskiego, który wyrażał obawy co do pozyskania odpowiednich kapitałów oraz opłacalności przedsięwzięcia w warunkach niskiego
zaludnienia terenów, które miały być skomunikowane ze stolicą. Okazały się
one słuszne w przypadku połączenia Warszawy z Modlinem, którego budowę
rozpoczęto w 1922 r. i prowadzono do 1929 r. W następnym roku władze
spółki zadecydowały o przekazaniu PKP zbudowanego odcinka do Łomianek
z odgałęzieniem do magazynów wojskowych w Palmirach. Wbrew założe4

R. Grodzicki, Siła i Światło, https://www.podkowianskimagazyn.pl/nr54/silaswiatlo.htm (dostęp: 20.08.2019); Z. Landau, Siła i Światło S.A. [w:] Encyklopedia historii
gospodarczej Polski do 1945 r., O–Ż, red. A. Mączak, Warszawa 1981, s. 263; Historia
EKD/WKD, https://www.wkd.com.pl/o-wkd/historia-ekd-wkd.html (dostęp: 4.09.2019);
Siła i Światło S.A., „Przegląd Elektrotechniczny” 1932, nr 19, s. 599 i n.; Rynek akcyjny,
„Przegląd Elektrotechniczny” 1928, nr 1, s. 23; J. Regulski, Blaski i cienie długiego życia,
Warszawa 1980, s. 273; G. Dróżdż, Siła i Światło – biznes i patriotyzm, https://slideplayer.pl/slide/57935/ (dostęp: 20.08.2019); Janusz Regulski, https://www.ip sb.nina.
gov.pl/a/biografia/janusz-regulski?print (dostęp 20.08.2019).
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niom nie został on zelektryfikowany i do II wojny światowej służył głównie
przewozom towarowym5.

Projekt i budowa Elektrycznych Kolei Dojazdowych
Odmiennie potoczyły się losy projektu kolei dojazdowej z Warszawy przez
Grodzisk Maz. w kierunku Żyrardowa, której celem było przejęcie ruchu
podmiejskiego z należącej do PKP kolei z Warszawy w kierunku Łodzi, Katowic
i Krakowa (d. Kolej Warszawsko-Wiedeńska). Po przedstawieniu planowanej
inwestycji władzom rządowym minister komunikacji Julian Eberhardt sprzeciwił się budowie linii równoległej do istniejącej magistrali, częściowo wykorzystującej jej tereny. Zażądał odsunięcia nowej kolei od trasy Warszawa–
Kraków, w kierunku południowym, na odległość nie mniejszą niż 2 km. Oznaczało to skierowanie szlaku przez tereny słabo zamieszkane i peryferia największych miast pasma Pruszkowa i Grodziska Maz., co nie gwarantowało
odpowiedniego natężenia ruchu i rentowności. Czynnikiem pozytywnym była
oferta ministra dotycząca państwowego zabezpieczenia kredytów na budowę
kolei elektrycznej6.
Zapowiedź władz przełamała opór dyr. Regulskiego, a w ramach grupy
„Siła i Światło” SA powstała w 1922 r. spółka akcyjna Elektryczne Koleje Dojazdowe SA (EKD SA). Jej zarząd stanowili Tadeusz Sułowski – prezes, Alfons
Kühn – wiceprezes, Tadeusz Baniewicz, Kazimierz Gayczak, Szymon Landau
i Janusz Regulski. Dyrekcją kierował do 1947 r. Baniewicz, który zorganizował
przedsiębiorstwo przy współpracy Wiktora Przelaskowskiego i Tadeusza Regulskiego (brata Janusza Regulskiego). Kapitał zakładowy spółki, ustalony
w markach polskich, po reformie walutowej z 1924 r. wynosił 500 000 zł,
z czego 40% udziałów miała spółka „Siła i Światło”, 25% Bank Związku Spółek
Zarobkowych, a pozostała część akcji należała do drobnych akcjonariuszy.
W 1927 r. spółka-matka „Siła i Światło” SA podniosła kapitał zakładowy
EKD SA do 1 500 000 zł. Kapitał własny nie był wystarczający do realizacji celu
5

I. Osłowska, Janusz Regulski (1887−1983). Szkic biograﬁczny, „Niepodległość
i Pamięć” 2017, nr 4, s. 137; J. Regulski, Blaski…, s. 274; T. Gawroński, Elektryczne Koleje Dojazdowe: zarys historii i działalności linii Warszawa – Grodzisk Maz., Podkowa
Leśna 1997, s. 7 i n.
6
J. Regulski, Blaski…, s. 274.
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spółki, jakim była budowa kolei elektrycznej z Warszawy do Żyrardowa. Trudno było zdobyć odpowiednie środki finansowe na ubogim rynku krajowym.
Z pomocą pospieszyła spółka Siła i Światło SA, większościowy udziałowiec
EKD SA, wykorzystując swoje koneksje międzynarodowe. W 1923 r. wynegocjowała u wspomnianego The British Engineers and Traders Syndicate Ltd
kredyt towarowy w wysokości 1 250 000 funtów sterlingów, gwarantowany
przez rząd brytyjski, a przeznaczony na zakupy urządzeń i sprzętu elektrotechnicznego, w tym taboru i akcesoriów kolejowych, w przedsiębiorstwach
zrzeszonych w brytyjskim syndykacie. Dwa lata później spółka Siła i Światło SA
uzyskała z tego samego źródła kredyt gotówkowy w wysokości 220 000 funtów sterlingów. Kredyty wykorzystywano za pośrednictwem specjalnie utworzonej spółki The Power and Traction Finance Co (Poland) Ltd. Dodatkowo
zarząd EKD SA otrzymał w 1924 r. gwarancje rządowe na emisję obligacji
o łącznej wartości 275 000 funtów sterlingów. Pozyskane środki przeznaczono
na zakupy taboru i urządzeń trakcyjnych na rynku brytyjskim i szwedzkim7.
Dostęp do kapitałów zagranicznych był ważnym argumentem dla uzyskania
przez EKD SA pod koniec 1924 r. koncesji rządowej na budowę i eksploatację
przez 55 lat normalnotorowej (o rozstawie szyn 1435 mm) kolei elektrycznej
z Warszawy do Żyrardowa przez Grodzisk Maz.8
W 1925 r. podjęto prace projektowe i geodezyjne związane z wytyczeniem odcinka z Warszawy do Grodziska Maz. długości 32,4 km, na którym
miał się odbywać masowy podmiejski ruch pasażerski. Zdecydowano się na
7

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 listopada 1924 r. o udzieleniu poręki
państwowej za spłatę kapitału i odsetek obligacyj spółek akcyjnych „Tramwaje Elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskiem S.A.” i „Elektryczne Koleje Dojazdowe S.A.”, DzU
1924, nr 98, poz. 910; Działalność spółek akcyjnych, „Przegląd Elektrotechniczny”
1928, nr 24, s. 572 i n.; J. Grzelak, 55 lat Elektrycznej Kolei Dojazdowej Warszawa —
Grodzisk Mazowiecki, „Trakcja i Wagony" 1983, nr 4–5, s. 97–102; O. Koszutski, Jubileusz 80-lecia kolejki E.K.D, https://www.podkowianskimagazyn.pl/nr58/kolejka.htm
(dostęp: 5.09.2019); Tramwaj podmiejski – Warszawska Kolej Dojazdowa, Muzeum:
Izba Tradycji EKD/WKD (Grodzisk Mazowiecki), http://polaneis.pl/miejsca/tramwajpod-miejski-warszawska-kolej-dojazdowa-muzeum-izba-tradycji-ekd-wkd-grodzisk-mazowiecki (dostęp: 2.09.2019).
8
Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 listopada 1924 r. w sprawie
udzielenia koncesji na budowę i eksploatację kolei elektrycznej użytku publicznego
z Warszawy przez Grodzisk do Żyrardowa, DzU 1924, nr 100, poz. 924.
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maksymalne wprowadzenie kolei elektrycznej do centrum miasta. Jako stację
końcową wybrano skrzyżowanie ul. Nowogrodzkiej z Marszałkowską w pobliżu Dworca Głównego PKP. Taka lokalizacja umożliwiała bardzo dobre skomunikowanie z transportem miejskim i kolejowym. Kolej, przebiegająca ulicami
Nowogrodzką, Tarczyńską, Niemcewicza i Szczęśliwicką do granicy miasta,
zaprojektowana została w systemie tramwajowym, a dalej w kierunku Grodziska Maz. według parametrów kolei normalnotorowej. Przechodzić miała m.in.
przez miejscowości Szczęśliwice, Salomea, Opacz, Malichy, Tworki, Pruszków,
Komorów, Nową Wieś, Otrębusy, Podkowę Leśną, Kady i Jordanowice. Na
główny punkt dyspozycyjny wybrano Komorów, znajdujący się w połowie
projektowanego odcinka, gdzie zaprojektowano trzykilometrową łącznicę do
stacji PKP w Pruszkowie. W Grodzisku Maz. zlokalizowano lokomotywownię
i warsztaty remontowe z myślą o ich wykorzystaniu przy przedłużeniu kolei do
Żyrardowa9.
Odcinek od Warszawy do Podkowy Leśnej Głównej (ok. 25 km) zaprojektowano jako linię dwutorową, natomiast z Podkowy Leśnej Głównej do Grodziska Maz. (ok. 7 km) ograniczono do jednego toru, z rezerwą terenową na
dobudowanie w przyszłości drugiego toru. Zasilanie sieci trakcyjnej prądem
stałym o napięciu 600 V gwarantowało jej bezpośrednie powiązanie z elektrownią pruszkowską przez podstacje trakcyjne w Kazimierówce i Szczęśliwicach. Szczególną wagę przywiązywano do bezpieczeństwa ruchu, projektując
dla odcinków podmiejskich automatyczną sygnalizację świetlną i samoczynną
blokadę liniową, sygnalizację dźwiękową i świetlną na przejazdach oraz autonomiczną sieć telefoniczną. Wszystkie te urządzenia zamówiono w Szwecji.
Nowoczesna infrastruktura dawała możliwość kursowania pociągów w przedziałach 2–3 min, z maksymalną prędkością 60-–70 km/godz. (na terenie
Warszawy – 40 km/godz.). W praktyce rozważano dojście do 10-minutowych
odstępów między pociągami10.
Przy wykupie potrzebnych na inwestycję gruntów pojawiały się trudności
związane z niechęcią lub wysokimi wymaganiami finansowymi właścicieli, ale
także zrozumienie i przykłady perspektywicznego spojrzenia. Problemy stwarzał właściciel dóbr Reguły Ludwik Trylski, kompromis osiągnięto przez obiet9

Historia EKD/WKD, https://www.wkd.com.pl/o-wkd/historia-ekd-wkd.html (dostęp: 4.09.2019).
10
Tamże.
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nicę zbudowania bocznicy towarowej na potrzeby dużego gospodarstwa hodowlanego. Natomiast Stanisław Wilhelm Lilpop, znany przemysłowiec
i właściciel Podkowy Leśnej, nie tylko szybko wyraził zgodę na poprowadzenie
kolei przez jego nieruchomości, ale dodatkowo podarował grunt (7,5 ha) pod
przyszłe przystanki. Z życzliwością potraktowali projekt kolei właściciele Michałowic. W maju 1926 r., po wykupie podstawowej części gruntów i wykonaniu prac wstępnych, przystąpiono do budowy linii i prowadzono ją od Komorowa zarówno w kierunku Warszawy, jak i Grodziska Maz. Dla dowozu
dużej ilości materiałów budowlanych wykorzystywano łącznicę z Komorowa
do stacji PKP Pruszków11.
Tabor dla nowej linii, 20 wagonów silnikowych i 20 doczepnych, zamówiono w angielskich zakładach English Electric Company Ltd Car Works
w Preston. Można je było konfigurować w składy jedno-, dwu- i trzywagonowe. Pojazdy charakteryzowały się wysokim poziomem estetyki, funkcjonalnością i nowoczesnością konstrukcji. Były ogrzewane i wyposażone w hamulce
powietrzne Westinghouse’a, mogły się poruszać z maksymalną prędkością
konstrukcyjną 82 km/godz. Opisał je Mirosław Sznajder: „wagony w środku
przypominały raczej przedwojenny, stylowy salonik – ze swoimi lśniącymi
okuciami, ozdobami i lampionami z mosiądzu, z mahoniowymi ścianami
i tymi niezrównanymi drzwiami, opatrzonymi w szkło z secesyjnym ornamentem”. EKD posiadała także parowóz obsługujący łącznicę Komorów–Pruszków
oraz używany do prac remontowych wymagających wyłączenia napięcia12.
Dnia 11 grudnia 1927 r. oddano do użytku od razu cały odcinek linii EKD
od ulicy Marszałkowskiej w Warszawie do przystanku Grodzisk EKD zlokalizowanego w pobliżu lokomotywowni i warsztatów mechanicznych. Koszt budowy w wysokości 26,7 mln zł pokryty został w większości z kredytów zagranicznych oraz sprzedaży obligacji. W pierwszym rozkładzie jazdy znalazło się
tylko 6 par kursów dziennie, a pociągi z Warszawy do Grodziska Maz. kursowały co godzinę, pokonując trasę w 66 min. Początkowo kursował jeden wagon, z czasem tworzono składy dwu- i trzywagonowe, a cena biletu normal11

T. Gawroński, dz. cyt., s. 12 i n.; Historia EKD/WKD, https://www.wkd.com.pl/owkd/historia-ekd-wkd.html (dostęp: 4.09.2019).
12
T. Gawroński, dz. cyt., s. 20; Cyt. za: M. Moroz, EKD i jej związki z Ochotą,
http://www.fotoochota.waw.pl/ekd-i-jej-zwiazki-z-ochota-2 (dostęp: 5.09.2019); Siła
i Światło..., s. 601.
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nego wynosiła 2,10 zł. Stosowano liczne ulgi w przypadku biletów jednorazowych (dla dzieci i młodzieży, wojskowych i urzędników państwowych)
oraz korzystną taryfę przy zakupie biletów okresowych, powrotnych, weekendowych i wycieczkowych. W 1928 r., w pierwszym pełnym okresie funkcjonowania kolejki13, przewieziono 1,16 mln pasażerów. W kolejnych latach
ich liczba powoli rosła, dochodząc do 1,70 mln w kryzysowym 1932 r. Przychody ze sprzedaży biletów nie były w stanie pokryć ponoszonych kosztów.
Za tę sytuację obwiniano niską frekwencję pasażerów, związaną ze słabym
zaludnieniem terenów, przez które przebiegała kolejka. Trzeba też dodać, że
taryfa przewozowa (7 gr za km) była wyższa niż w przypadku kolei państwowych14.
Wszystko jednak wskazywało na rosnącą aktywizację terenów objętych
oddziaływaniem kolei. Pasażerowie cenili sobie komfort podróżowania
i punktualność pociągów. Tak o EKD pisała córka dyr. Baniewicza Krystyna
Michałowska: „[Mój ojciec] dużo podróżował – do Anglii, Belgii, Niemiec
– i był bardzo dobrze obeznany z nowoczesną komunikacją. Dlatego nasza
EKD z samego założenia miała być «europejska». Lekkie wagony, umundurowani pracownicy, estetyczny wygląd stacji, czystych i ukwieconych, ogłaszanie
nazw przystanków… Wszystko było nastawione na nowoczesny i solidny sposób pracy. Obsługa została specjalnie przyuczona do opieki nad pasażerami
i do uprzejmości. Wszelkie usterki były w porę usuwane, wszystkie remonty
odbywały się nocą, nie było zatrzymywania ruchu. Pociągi były punktualnie
wypuszczane z zajezdni. Mój ojciec odznaczał się niesłychaną dyscypliną wewnętrzną i tego samego wymagał od swych pracowników. Wszystko musiało
działać be zarzutu”15.
13

Kolejką powszechnie nazywano EKD, w odróżnieniu od równolegle przebiegającej linii kolejowej PKP.
14
Historia EKD/WKD, https://www.wkd.com.pl/o-wkd/historia-ekd-wkd.html (dostęp: 4.09.2019); O. Koszutski, Jubileusz 80-lecia…, https://www.podkowianskimagazyn.pl/nr58/kolejka.htm (dostęp: 5.09.2019); Po nowym torze, „Echo Pruszkowskie” z 18 IX 1927 r.; Ze spółek akcyjnych, „Przegląd Elektrotechniczny” 1930, nr 11–12,
s. 288.
15
K. Michałowska, Życie z kolejką [w:] Wukade 1927–2002. Wspomnienia, dokumenty, zdjęcia wydane w 75-ecie uruchomienia EKD/WKD, Podkowa Leśna 2002,
s. 89.
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Rozbudowa kolei i intensyfikacja przewozów
Rosnące poparcie społeczne dla EKD i przychylność władz państwowych
skłoniły jej zarząd do kontynuowania budowy, z korektą pierwotnych planów.
Niezbędne było pozyskanie odpowiednich środków finansowych oraz zgody
Ministerstwa Komunikacji na zbliżenie torów EKD do PKP. Podobnie jak
w latach wcześniejszych postanowiono skorzystać z kapitału zagranicznego,
mimo że w 1930 r. obciążenie spółki z tytułu pożyczek zagranicznych wynosiło
394 091 funtów sterlingów (17 142 415 zł). Tym razem sięgnięto po kapitał
belgijski, wykorzystując współpracę koncernu Siła i Światło SA z Trust Métallurgique Belge-Français. Jej owocem była powstała w 1927 r. spółka Société
Belgo-Polonaise de Force et de Traction Electriques (Sobelpol). Celem Sobelpolu, zdominowanego przez stronę polską, było pozyskiwanie kapitału na
rynku belgijskim dla przedsiębiorstw skupionych w koncernie Siła i Światło SA.
W 1936 r. EKD SA, dysponując gwarancją rządową, przeprowadziło emisję
obligacji na sumę 10 mln franków belgijskich (57 tys. funtów sterlingów),
przeznaczoną na budowę odcinka EKD z Podkowy Leśnej do Milanówka16.
Pod wpływem starań zarządu EKD SA w 1932 r. nastąpiła zmiana zapisów
koncesji, która oznaczała rezygnację z przedłużenia kolei z Grodziska Maz. do
Żyrardowa, a podjęcie budowy jednotorowego odgałęzienia z rejonu przystanku Szczęśliwice do dworca PKP Włochy o długości 2,1 km oraz jednotorowego przedłużenia trasy kolei od przystanku Podkowa Leśna Główna do
dworca PKP w Milanówku o długości 4,6 km i od przystanku Grodzisk EKD,
którego nazwę zmieniono na Wozownia EKD, do dworca PKP w Grodzisku
Maz. o długości 1,5 km17. Odcinki do Włoch i Grodziska Maz. oddano do
użytku w 1932 r., zaś do Milanówka kolejka dotarła w 1936 r.18
16

G. Dróżdż, dz. cyt.; Publikacje urzędowe, „Monitor Polski” 1936, nr 48; Działalność spółek…, s. 572 i n.; „Rocznik Kolejowy” 1930, s. 529.
17
Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1932 r. o zmianie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 listopada 1924 r. w sprawie udzielenia
koncesji na budowę i eksploatację kolei elektrycznej użytku publicznego z Warszawy
przez Grodzisk do Żyrardowa i o nadaniu koncesji na budowę i eksploatację odgałęzień
wymienionej kolei do Włoch i Milanówka tudzież o jej przedłużenie do stacji kolei państwowych w Grodzisku, DzU 1932, nr 46, poz. 343.
18
Przystanki EKD w 1939 r. w Warszawie: Marszałkowska, Nowogrodzka/Chałubińskiego, Nowogrodzka/Żelazna, Nowogrodzka/Tarczyńska, Niemcewicza/ Grójecka,
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Mapa nr 1. Trasa Elektrycznych Kolei Dojazdowych w 1940 r.
Źródło: Materiały Izby Tradycji EKD/WKD w Grodzisku Mazowieckim

Kolejka na trasie Warszawa–Włochy kursowała zasadniczo co 20 min,
a czas przejazdu wynosił 22 min. Bilet normalny kosztował 35 gr. Na nowym
odcinku kolejki w Grodzisku wprowadzono taryfę miejską wynoszącą 20 gr za
bilet normalny. Całą trasę z Grodziska Dworzec PKP do Warszawy kursujące
Niemcewicza/Szczęśliwicka, Szczęśliwicka/Barska, Szczęśliwicka/Częstochowska, Polski
Dworek i Granica Miasta; poza miastem: Szczęśliwice, Raków, Salomea, Opacz, Michałowice, Reguły, Malichy, Tworki, Pruszków, Komorów, Nowa Wieś, Otrębusy, Podkowa
Leśna Wschodnia, Podkowa Leśna Główna, Podkowa Leśna Zachodnia, Kazimierówka,
ul. Okrężna, ul. Piaskowa, ul. Nadarzyńska, Wozownia EKD, Radońska/Sienkiewicza,
plac Marszałka Piłsudskiego, 11 listopada/Przechodnia, Dworzec PKP Grodzisk Maz.;
Wiktoryn, ul. Graniczna, ul. Fabryczna, ul. Piastowska i Dworzec PKP Włochy; Turczynek, Milanówek-Grudów, ul. Graniczna, ul. Prosta i Dworzec PKP Milanówek. R. Stankiewicz, M. Stiasny, Atlas linii kolejowych Polski 2011, Rybnik 2011, bp.; Materiały Izby
Tradycji EKD/WKD w Grodzisku Maz.
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co godzinę pociągi pokonywały w wydłużonym czasie 80 min, za niezmienioną cenę biletu. Czas bezpośredniego przejazdu z Milanówka do Warszawy
wynosił 67 min, a cena biletu normalnego 1,40 zł. Za bilet w ramach osiedla
należało zapłacić 10 gr. Celem zwiększenia częstotliwości połączeń z Milanówka do Podkowy Leśnej do 2–3 na godzinę na trasie wprowadzono dodatkowe składy jednowagonowe umożliwiające przesiadkę w Podkowie Leśnej
Zachodniej na pociągi do Warszawy i Grodziska Maz. W rezultacie przed wybuchem wojny do Milanówka docierało 20 par pociągów dziennie. Powstanie
węzłów przesiadkowych w Grodzisku Maz., Milanówku i we Włochach stało
się dużym udogodnieniem dla pasażerów, którzy mogli wybierać z dwóch
ofert przewozowych, świadczyła o tym m.in. wielka popularność linii Warszawa–Włochy. Dla wygody pasażerów uruchomiono kilka pospiesznych kolejek
niezatrzymujących się na przystankach w pobliżu Warszawy. Pod koniec lat
30. podjęto prace budowlane nad połączeniem Komorowa z Mszczonowem,
umożliwiającym dojazd do Warszawy mieszkańcom m.in. Nadarzyna i Radziejowic. Prac przerwanych wraz z wybuchem wojny później już nie kontynuowano. W sferze planów pozostało odgałęzienie kolei z Podkowy Leśnej do
Błonia przez Brwinów19.
Rozbudowa osiedli leżących przy EKD i nowe inwestycje spowodowały
wzrost miejsc w pociągach i częstotliwości kursowania pociągów. Powszechnie stosowano składy trójwagonowe, a częstotliwość w godzinach szczytu na
odcinku Warszawa – Podkowa Leśna zeszła do 10 min. Udogodnieniem dla
pasażerów była cykliczność odjazdów pociągów w stałych odstępach czasowych, a przede wszystkim wymuszone wielkim kryzysem gospodarczym kilkuprocentowe obniżenie cen biletów (z 2,10 zł do 1,85 zł za całą trasę z Warszawy do Grodziska Maz.). Redukcja taryf zaowocowała w latach 1933–1934
ponad trzydziestoprocentowym wzrostem wpływów i blisko pięćdziesięcioprocentowym wzrostem przewozów. Przewozy pasażerów dalej systematycznie rosły, osiągając w 1939 r. liczbę 4,23 mln, co oznaczało prawie czterokrot19

J. Grzelak, dz. cyt., s. 97–102; I. Osłowska, dz. cyt., s. 138; S. Werner, Widziane
z Brwinowa [w:] Wukade 1927–2002…, s. 95; Historia EKD/WKD, http://www.wkd.
com.pl/aktualnosci/878-spacerem-wzdluz-dawnego-i-obecnego-przebiegu-linii-ekd-wkdod-milanowka-do-podkowy-lesnej.html (dostęp: 4.09.2019); „Monitor Polski” 1931,
nr 270; „Monitor Polski” 1936, nr 48; Materiały Izby Tradycji EKD/WKD w Grodzisku Maz.
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ny progres w stosunku do 1928 r. EKD wprowadziły także przewozy drobnicy
w wagonach towarowych włączanych w skład pociągów pasażerskich. Było to
duże udogodnienie dla przedsiębiorców i ludności zaopatrującej się w Warszawie. Dzięki łącznicy do Pruszkowa wagonami PKP dostarczano materiały
budowlane, węgiel i inne towary do osiedli położonych wzdłuż EKD. Mimo
wyraźnego ożywienia przewozów w latach 30. wpływy ze sprzedaży usług nie
pokrywały wydatków EKD, głównie związanych z zaciągniętymi kredytami.
Rosnące zobowiązania sprawiały, że stopniowo właścicielem kolei stawało się
państwo, które było gwarantem jej zobowiązań20.
Ocena EKD nie może ograniczać się do wyników finansowych przedsięwzięcia. Bardziej istotny był jego niepodważalny wpływ na ukształtowanie nowoczesnego zespołu osiedli zachodniego pasma województwa
warszawskiego. Nawiązywały one do idei miasta-ogrodu, którą wiąże się
z angielskim urbanistą Ebenezerem Howardem (1850–1928). W projektach osiedli mieszkaniowych próbował on skutecznie łączyć elementy
miejskie z wiejskimi, a aktywność z zakorzenieniem, wszystko w celu stworzenia przestrzeni przyjaznej człowiekowi. Howard wykorzystywał piękno
przyrody i czyste powietrze jako zachęty do dopływu kapitału, organizowania dogodnej komunikacji, budowy infrastruktury miejskiej, tworzenia
ładnej i funkcjonalnej zabudowy oraz elementów życia społecznego. Koncepcja miasta-ogrodu, adresowana do ludzi zamożnych, spotkała się ze
znacznym zainteresowaniem. Przed wybuchem II wojny światowej zrealizowano dwa projekty Howarda, miasta-ogrody Letchworth i Welwyn
w pobliżu Londynu21. Jego idea szybko dotarła do Polski, gdzie skutecznie
propagował ją dr Władysław Dobrzyński, który przy Warszawskim Towarzystwie Higienicznym utworzył w 1909 r. „delegację do spraw miast
ogrodów”. Jego działalność stała się impulsem do powstania lub prze20

T. Gawroński, dz. cyt., s. 24 i n.; J. Grzelak, dz. cyt., s. 97–102; A. Kotuszewski,
W. Witek, 75 lat EKD/WKD w służbie dla Warszawy oraz pasma zachodniego aglomeracji warszawskiej, „Transport Miejski” 2003, nr 1, s. 25; Materiały Izby Tradycji
EKD/WKD w Grodzisku Maz.
21
M. Czarnecka, Idea miasta-ogrodu a turystyka kulturowa – studium przypadku
dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/426/404, s. 78 i n. (dostęp: 7.09.2019); Ebenezer Howard, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ebenezer_Howard (dostęp: 5.09.2019).

Janusz Kaliński

410

kształcenia zgodnie z koncepcją miast-ogrodów szeregu osiedli podwarszawskich (Konstancin, Ząbki), a także warszawskich (Żoliborz Oficerski)22.

Miasta-ogrody związane z Elektrycznymi Kolejami
Dojazdowymi
Wielkim zwolennikiem idei miasta-ogrodu był Lilpop, który jeszcze przed
I wojną światową dążył do jej urzeczywistnienia na gruntach folwarku Wilhelmów koło Brwinowa. W 1909 r. powołał w miejsce folwarku osadę Podkowa Leśna, której nazwa nawiązywała do kształtu otaczających ją lasów.
Przekształcenie osady w miasto-ogród było bezpośrednio związane z budową
EKD i stanowiło integralny element tego przedsięwzięcia. Inicjatywa należała
do Lilpopa, koncernu Siła i Światło SA i Banku Związku Spółek Zarobkowych,
założycieli w 1925 r. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Miasto-Ogród
Podkowa Leśna. W zarządzie zasiadali Baniewicz, Lilpop i Regulski, jednak to
na Regulskim spoczęła większość obowiązków związanych z prowadzeniem
spółki. Jego zasługi przyniosły mu przydomek ojca chrzestnego Podkowy Leśnej. Lilpop sprzedał spółce Miasto-Ogród Podkowa Leśna podstawową część
swoich gruntów, odłączywszy od nich kilkanaście hektarów, na których pobudował dużą willę dla córki i zięcia, znanego literata, Jarosława Iwaszkiewicza,
który nadał posiadłości nazwę Stawisko. W Stawisku zamieszkał pod koniec
życia Lilpop. Podstawowym zadaniem spółki Miasto-Ogród Podkowa Leśna
było urządzenie zalesionego terenu o powierzchni 290 ha, przylegającego do
projektowanej kolei. Spółka zamówiła projekt miasta-ogrodu i przystąpiła, za
pomocą prywatnej agencji, do parcelacji gruntów oraz wyznaczenia i sprzedaży działek o wielkości od 1000 do 6000 m2. Ich nabywcami byli zamożni
przedstawiciele świata kultury i finansów, którzy zazwyczaj inwestowali
w „drugą rezydencję”. W grudniu 1927 r. spółka Miasto-Ogród Podkowa Leśna sp. z o.o. została rozwiązana, a jej majątek podzielono między Lilpopa –
40%, koncern Siła i Światło – 36% i Bank Związku Spółek Zarobkowych – 24%.
Jednocześnie powołano Zarząd Dóbr Podkowa Leśna, który kontynuował
22

T. Barucki, Podkowa Leśna. Podwarszawskie miasto-ogród: studium przypadku,
http://www.bryla.pl/bryla/1,85301,14801285,Podkowa_Lesna_podwarszawskie_miasto
_ogrod.html (dostęp: 6.09.2019).
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działalność statutową spółki. W 1934 r. Podkowa Leśna otrzymała status
gromady, co było powodem nieskutecznego sprzeciwu mieszkańców wobec
zrównania miasta-ogrodu ze wsią. Prawa miejskie zostały przyznane miejscowości dopiero w 1968 r.23
Twórcą planu urbanistycznego Podkowy Leśnej z 1925 r. był warszawski
architekt Antoni Jawornicki, który przyjął charakterystyczny Howardowski –
radialno-półkolisty układ ulic. Jawornicki jako oś projektu wyznaczył kolejkę
z trzema przystankami: Podkowa Leśna Wschodnia, Podkowa Leśna Główna
i Podkowa Leśna Zachodnia. Centralnym punktem miasta-ogrodu była stacja
Podkowa Leśna Główna, ku której zmierzały drogi z sąsiednich miejscowości
oraz koncentrycznie od strony północnej i częściowo południowej poprowadzone ulice. W jej pobliżu przewidziano tereny przeznaczone na obiekty użytku publicznego (kościół, policja, usługi). Dawne zabudowania folwarczne zostały wykorzystane na siedzibę administracji osiedla. W pobliżu przystanku
Podkowa Leśna Zachodnia zlokalizowano duży park ze stawem i budynkiem
dla Klubu Sportowego (nazywanym kasynem), zaprojektowanym przez Juliusza Dzierżanowskiego, kortami tenisowymi i boiskiem. Plany po wielu dyskusjach zostały przyjęte przez władze spółki, jak i administracyjne, a oddanie do
użytku EKD przyspieszyło budownictwo mieszkaniowe, którego nie zatrzymał
kryzys lat 20. Do wybuchu wojny plan urbanistyczny w podstawowej części
został zrealizowany24.
Zabudowa osiedla była regulowana przepisami ustalonymi przez spółkę
Miasto-Ogród Podkowa Leśna dotyczącymi wielkości działek, stosunku zabudowy do powierzchni nieruchomości oraz stanu zadrzewienia. Związane to
było z fundamentalnymi cechami miasta-ogrodu, jak też uwzględniało brak
miejskich wodociągów i kanalizacji. Restrykcyjnie traktowano lokalizowanie
działalności gospodarczej na terenie osiedla, co ograniczało możliwości pracy
na miejscu (poza częścią wolnych zawodów). W rezultacie w toku realizacji
23

M. Konopka-Wichrowska, Historia Podkowy Leśnej, http://www.podkowalesnatppl.pl/historia-podkowy-lesnej/ (dostęp: 6.09.2019); O. Koszutski, Historia, http://podkowalesna.pl/miasto-ogrod/miasto-ogrod-aktualnosci/historia/ (dostęp: 6.09.2019);
J. Kubiak, K. Rudziński, Urbanistyka Podkowy Leśnej [w:] Podkowa Leśna i Stawisko:
szkice z dziejów, Podkowa Leśna 2000, s. 17.
24
M. Konopka-Wichrowska, dz. cyt.; Działalność spółek…, s. 573; J. Regulski,
Blaski…, s. 286; Przewodnik po kolei elektrycznej Warszawa–Grodzisk, Warszawa
1929.
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projektu odstąpiono od Howardowskiej koncepcji uniwersalnego miastaogrodu na rzecz przesłania „pracować w mieście, mieszkając na wsi”. Domy
dawały przegląd międzywojennej architektury polskiej, reprezentowanej
m.in. przez Lucjana Korngolda, Bohdana Lacherta, Macieja Nowickiego, Józefa Szanajcę i Brunona Zborowskiego. Były wśród nich wille drewniane, m.in.
w stylu zakopiańskim i dworkowym, murowane dworki i budynki nurtu art
déco, a także nawiązujące do architektury modernistycznej25. Życie Podkowy
Leśnej nie ograniczało się do aktywności stałych mieszkańców, z których wielu
dojeżdżało do pracy w Warszawie. Miejscowość stała się modnym letniskiem
dla stolicy, miejscem spotkań towarzyskich, rekreacji i zabawy. Jak pisała Anna
Majewska, przedwojenna „Podkowa Leśna stanowiła najbardziej luksusowe
osiedle w okolicach Warszawy”26.
Równocześnie z Podkową Leśną powstało miasto-ogród Włochy otaczające
rozgałęzienie linii kolejowej z Warszawy do Krakowa i Poznania, dopiero od
1932 r. jego rozwój związany był z EKD. Odgałęzienie kolejki utworzyło linię
tramwajową z przystankami Wiktoryn, ul. Graniczna, ul. Fabryczna, ul. Piastowska i Włochy Dworzec PKP. Projekt osiedla, autorstwa Franciszka Krzywdy-Polkowskiego, powstał w 1928 r. w związku z parcelacją majątku holenderskiej
rodziny Koelichenów. W pełni nawiązywał do idei Howarda, preferując niską
zabudowę z rynkiem, parkami, gmachami publicznymi i dzielnicą przemysłową.
Budowniczym osiedla był Wacław Dąbrowski, który aktami darowizny przekazywał działki pod obiekty użyteczności publicznej. Bliskość Warszawy i dobre
połączenie kolejami PKP i EKD zachęciły zamożnych mieszkańców przeludnionej stolicy do zamieszkania we Włochach. Przyciągała ich zieleń platanów
i starodrzewów oraz liczne zbiorniki wodne. Tętnił życiem park i pałacyk Koelichenów, zachęcały do korzystania kino-teatr i obiekty sportowe27.
25

T. Barucki, dz. cyt.; M. Konopka-Wichrowska, dz. cyt.; J. Kubiak, K. Rudziński,
dz. cyt., s. 25.
26
A. Majewska, Budowa elektrycznej kolei dojazdowej determinantą rozwoju strefy podmiejskiej Warszawy, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki: Teoria i Historia”
2013, z. 2, s. 99–100.
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Idea Howarda zainspirowała twórców osiedla Komorów, właściciela
gruntów Józefa Markowicza i mierniczego inżyniera Tadeusza Szymańskiego.
Jeszcze przed I wojną światową przystąpili oni do parcelacji i sprzedaży leśnych działek budowlanych pod zabudowę willową. Inwestycja nabrała
rozmachu w 1923 r., kiedy sprzedano 76 działek Stowarzyszeniu Spółdzielczemu „Strzecha Polska” zrzeszającemu osoby związane ze środowiskiem
pedagogicznym, warszawską inteligencję i pruszkowskich urzędników. Zasadnicze znaczenie dla powstania osiedla miało uruchomienie EKD. W 1928
r. pojawiło się określenie Miasto-Ogród Komorów (oficjalna nazwa Komorów-Wille), a nowa parcelacja objęła obszar 80 ha między torami kolei
a Komorowem-Wsią. W aktach notarialnych działek, o średniej wielkości
1100 m2, zastrzeżono, że mogą być one wykorzystane tylko na budowę domu mieszkalnego. Markowicz przekazał Gromadzie Komorów 7 ha gruntów
z przeznaczeniem na plac targowy, kościół, skwer, szkołę, urząd gminny oraz
plac sportowy i zieleniec, a jego nazwisko nosiła główna ulica osiedla
(obecnie ul. 3 Maja). Pozostawiono rezerwę gruntową pod budowę odgałęzienia EKD do Nadarzyna i Mszczonowa28.
Właściciele ziemscy, którzy na przełomie XIX i XX w. przystąpili do założenia osiedla Milanówek przy linii kolejowej warszawsko-wiedeńskiej, ok. 25 km od Warszawy, przypisali mu funkcję letniskową. Nie ukrywali, że wzorcem dla tworzenia Milanówka był Konstancin, mający sławę letniska dla ludzi zamożnych. Podczas parcelowania gruntów leśnych i rolnych
pod osadę zdecydowanie odrzucali zagospodarowanie przemysłowe. Decydującą rolę w powstaniu osiedla odegrali Michał Lasocki, właściciel dóbr
Milanówek, i architekt Władysław Adolf Kozłowski. Charakter osiedla był
typowy dla miasta-ogrodu, mimo że źródła nie wskazują na nawiązanie
twórców do idei Howarda. Duże leśne działki przeznaczono pod budowę
willi dla letników i coraz liczniejszych stałych mieszkańców Milanówka. Rekrutowali się oni spośród ludzi zamożnych: przedsiębiorców, kupców, inżynierów, prawników, lekarzy i urzędników. Liczną grupę stanowili przedstawiciele życia kulturalnego, jak znany rzeźbiarz Jan Szczepkowski. Do początku
lat 30. powstało blisko 700 budynków mieszkalnych, w tym dwa całoroczne
pensjonaty (Kresy i Zosin), a w sezonie letnim w Milanówku przebywało ok.
28

A. Majewska, dz. cyt., s. 101–102; T. Terlecki, Historia Komorowa, http://komorow.pl/historia-komorowa (dostęp: 9.09.2019).
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2000 letników. Rozwinęła się infrastruktura handlowo-gastronomiczna
i usługowa, powstały teatr letni, kino, kąpieliska i korty tenisowe29.
EKD dotarły do Milanówka w 1936 r. od strony Podkowy Leśnej. Kolejka
zdecydowanie poprawiła komunikację z Warszawą, zwłaszcza że do 1937 r.
nie była zelektryfikowana trasa PKP. Z dojazdów do stolicy, a także do miejscowości położonych przy liniach PKP i EKD korzystała duża część mieszkańców Milanówka związana z Warszawą miejscem pracy lub nauką. W osiedlu
wbrew założeniom pojawił się przemysł, konkretnie Centralna Doświadczalna
Stacja Jedwabnictwa, a produkowany przez nią jedwab naturalny rozsławił
z czasem Milanówek30. EKD szczególne znaczenie miały dla południowej części Milanówka, którą połączyły z Warszawą, Grodziskiem Maz. przez Podkowę
Leśną oraz stacją PKP Milanówek. Cztery mało oddalone od siebie przystanki:
Milanówek Grudów, ul. Graniczna, ul. Prosta i Rynek, uczyniły z tego odcinka
kolei trasę tramwajową. Wpłynęło to na aktywizację terenów oddalonych od
linii PKP, zwłaszcza wchodzących wcześniej w skład majątku Grudów31.
W Pruszkowie linia EKD przebiegała południowo-wschodnim skrajem
miasta, na czym zyskały grunty należące do rodziny hr. Potulickich. Na działkach wzdłuż ulicy Kraszewskiego, która łączyła przystanek EKD z centrum miasta, powstały okazałe kamienice czynszowe. Nad linią kolei przerzucono wiadukt umożliwiający bezkolizyjny dojazd do pobliskich Pęcic32. Budowa EKD
ożywiła projekt Miasta-Ogrodu Ostoja Pęcicka na gruntach Jadwigi Potulickiej
i Antoniego Marylskiego leżących w przeważającej części po drugiej stronie
kolei na zachód od drogi do Pęcic, w kierunku Komorowa. Projekt miasta-ogrodu opracował architekt Dionizy Olański, a plan sytuacyjny mierniczy
Józef Betnarski. W centrum osiedla zaprojektowano park, kościół i szkołę,
a pod budownictwo mieszkalne przygotowano 380 działek o powierzchni od
29

A. Góralski, Milanówek w latach 1808–1918 [w:] Zarys dziejów Milanówka, red.
A. Stawarz, Milanówek 1995; A. Stawarz, Milanówek w latach 1918–1939 [w:] Zarys
dziejów…, s. 17 i n.
30
J. Kaliński, Przemysł jedwabiu naturalnego w Milanówku [w:] Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, red. W. Morawski, A. Zawistowski, Warszawa 2008, s. 67–74.
31
Z. Żuławska, Milanówek 1899–1939. Dokumenty i wspomnienia, Milanówek
1999, s. 30; Muzeum EKD/WKD, https://www.polskieszlaki.pl/wycieczki/relacja,
1360,muzeum-ekd-wkd.html (dostęp: 7.09.2019).
32
M. Skwara, Historia Pruszkowa do roku 1945, Pruszków 2011, s. 154–155.
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750 do 2200 m2. Parcelację i sprzedaż działek prowadziło Stołeczne Towarzystwo Budowlane i Melioracyjne. Wielki kryzys gospodarczy i niesnaski między
właścicielami gruntów zahamowały sprzedaż działek i budownictwo, do 1938 r.
na osiedlu powstało 40 willi zamieszkałych przez ponad 280 osób. Przyspieszenie inwestowania na Ostoi, już jako dzielnicy Pruszkowa, przy zmienionych
założeniach urbanistycznych, nastąpiło w latach 60. i trwało w następnych
dekadach33.

Wpływ Elektrycznych Kolei Dojazdowych
na inne miasta i osiedla
EKD miały niewielki wpływ na rozwój Grodziska Maz., którego nowoczesny kształt związany był z Koleją Warszawsko-Wiedeńską. Mimo peryferyjnego położenia ostatniej stacji, lokomotywowni i warsztatów mechanicznych stały się one jednak czynnikiem aktywizacji zawodowej dla części
mieszkańców miasta, którzy zasilili załogę przedsiębiorstwa lub uzyskali
możliwość dojazdu do Warszawy. Przedłużenie kolejki do centrum Grodziska
Maz. sprawiło, że pełniła ona funkcję tramwaju z blisko położonymi przystankami: Radońska róg Sienkiewicza, plac Wolności (od 1935 r. plac Marszałka Piłsudskiego), ul. 11 Listopada róg Przechodniej i Grodzisk Dworzec
PKP, poprawiając komfort komunikacyjny w mieście. Cały odcinek kolejki
z Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. do końca II Rzeczypospolitej nie stał się
znaczącym czynnikiem urbanizacji przyległych terenów34.
Osiedle Michałowice powstało w związku z licytacją przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie zadłużonych dóbr hr. Barbary Grocholskiej.
W 1932 r. sprzedano pod parcelację 136 ha gruntów przylegających do
trasy EKD. Osią przyszłego osiedla była zielona aleja krzyżująca się z drogą
prowadzącą od powstałego w 1933 r. przystanku Michałowice do Raszyna. Zaprojektowano przy nich plac osiedlowy z obiektami usługowymi,
kościół, szkołę i tereny sportowe. Pierwsi mieszkańcy pojawili się
w 1934 r., a do wybuchu wojny wybudowano 50 domów. Zamieszkali
33

A. Majewska, dz. cyt., s. 101; M. Skwara, dz. cyt., s. 154–155.
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w nich głównie urzędnicy, przedsiębiorcy, rzemieślnicy, ludzie wolnych
zawodów oraz wojskowi35.
EKD prostopadle przecięła główną drogę Nowej Wsi, a jej przystanek wyznaczył nowe centrum wsi. Oddziaływanie kolejki sprawiło, że stopniowo
zabudowie zagrodowej zaczęły towarzyszyć budynki mieszkalne, lokalizowane
w kierunku atrakcyjnego Miasta-Ogrodu Komorów36.
Powstaniu EKD zawdzięczało rozbudowę osiedle Otrębusy, do którego
przybywali mieszkańcy większych miejscowości w poszukiwaniu ciszy i zieleni.
Rozbudowa nie przybrała jednak charakteru spójnego projektu urbanistycznego, ale jak pisała A. Majewska, osiedla „samorzutnego”. Na dużych działkach leśnych rezydencje budowali bogaci mieszkańcy Warszawy, m.in. aptekarz Antoni Manduk czy wytwórca wódek Stanisław Scholtze. Nie powiodły
się plany uczynienia z Otrębus ośrodka sanatoryjnego, którego zaczątkiem był
okazały budynek w pobliskim Karolinie. Z budynkiem związany był nowy rozdział w rozwoju Otrębus, kiedy obiekt w 1948 r. stał się siedzibą Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Ludzie związani z popularnym zespołem istotnie wpłynęli na powojenne zaludnienie miejscowości.

Zakończenie
Elektryczne Koleje Dojazdowe, jako pierwsza zelektryfikowana linia kolejowa w odrodzonej Polsce, z pewnością były symbolem dążeń elit II Rzeczypospolitej do nowoczesności. Wyrażała ją nie tylko pionierskość we wdrażaniu nowinek technicznych w postaci nowoczesnego taboru, systemów
zabezpieczenia ruchu i łączności, ale także dbałość o wygodę i kulturę obsługi
pasażerów oraz punktualność pociągów. Nowoczesność wnoszona przez EKD
wybiegała daleko poza działalność statutową przewoźnika, przyczyniając się
do urbanizacji związanych z nią terenów. Dobitnym tego świadectwem była
zrealizowana przy bezpośrednim udziale zarządu kolejki koncepcja miastaogrodu Podkowy Leśnej. EKD miały niewątpliwy wpływ na sukces innych
miast-ogrodów: Komorowa, Milanówka i Włoch, a także na rozwój osiedli
35

A. Majewska, dz. cyt., s. 101–102; Zarys historyczny miejscowości Michałowice,
https://www.biblioteka.michalowice.pl/historia-gminy/o-michalowicach/zarys-historycznymiejscowosci-michalowice (dostęp: 7.09.2019).
36
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Kazimierówka, Malichy, Michałowice, Nowa Wieś, Opacz, Otrębusy i Tworki.
W mniejszym stopniu odczuły efekty nowego połączenia kolejowego Grodzisk
Maz. i Pruszków, miasta, które rozwinęły się wcześniej w symbiozie z Koleją
Warszawsko-Wiedeńską. Wzmocniony przez budowę EKD rozwój pasma zachodniego województwa warszawskiego dowodził wizjonerstwa i skuteczności twórców kolejki. Obecnie jej otoczenie, mimo licznych perturbacji, jakie
przeszło po 1939 r., tworzy skupisko szeregu miast-ogrodów i osiedli-ogrodów
szybko rozwijających się, z rosnącą aktywnością społeczną mieszkańców. Na
podkreślenie zasługują wysokie pozycje na listach rankingowych gmin przylegających do kolejki (od 1947 r., po nacjonalizacji, nazywanej Warszawską Koleją Dojazdową). W końcu 2018 r. na blisko 2500 polskich gmin Podkowa Leśna zajmowała 14. miejsce, a Michałowice – 28. pod względem wysokości
dochodów budżetowych na jednego mieszkańca37.
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z Warszawy przez Grodzisk do Żyrardowa, DzU 1924, nr 100, poz. 924.
Ze spółek akcyjnych, „Przegląd Elektrotechniczny” 1930, nr 11–12.
Żuławska Z., Milanówek 1899–1939. Dokumenty i wspomnienia, Milanówek 1999.

Electric Commuter Railways (EKD)
as a factor of modernization west bands
of the Warsaw voivodeship (1927–1939)
Summary
Electric Commuter Railways (EKD) joined the center of Warsaw in 1927–1936 with
Grodzisk Mazowiecki, Komorów, Milanówek, Podkowa Leśna and Włochy. As the first
electrified railway line in the Second Polish Republic, they carried a large load of
novelty, expressed in modern infrastructure and rolling stock. To a large extent it was
associated with the successful involvement of capital and foreign technologies. The
creation of EKD has activated the areas of the western Warsaw band, in which
a number of garden cities have been established or developed that promote modern
urban solutions. Its communities have radiated a high level of professionalism and
culture.
Key words: Electric Commuter Railways (EKD) 1927–1939, Grodzisk Maz., Komorów,
Michałowice, Milanówek, Nowa Wieś, Ostoja Pęcicka, Otrębusy, Podkowa Leśna, Włochy
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Infrastruktura techniczna
miast województwa poznańskiego.
Postęp czy regres?

Koniec I wojny światowej, a de facto wybuch powstania wielkopolskiego
w grudniu 1918 r. i postanowienia traktatu wersalskiego z czerwca 1919 r.
doprowadziły do powrotu lwiej części byłej pruskiej prowincji poznańskiej
(Provinz Posen) w granice odradzającej się II Rzeczypospolitej. Z liczącej niemal 29 tys. km2 i 129 ośrodków miejskich prowincji w Polsce utworzono województwo poznańskie, które na terytorium 26,5 tys. km2 posiadało początkowo 118 gmin miejskich (w 1925 r. w całej II Rzeczypospolitej było 646
miast). Od razu trzeba jednak zaznaczyć, że jedno miasto, a mianowicie liczący w 1921 r. 928 mieszkańców Rychtal (Reichthal) w powiecie kępińskim,
w granice nowego województwa trafiło z powiatu namysłowskiego w pruskiej
rejencji wrocławskiej. Tym samym z dawnej Provinz Posen pochodziło
117 municypiów, a jedno przyłączono sztucznie z Dolnego Śląska. Pozostałe
12 gmin miejskich (w tym duża i ludna Piła – Schneidemühl) historycznej
prowincji poznańskiej znalazło się poza obszarem II Rzeczypospolitej, u zachodnich i północnych granic nowego województwa, wchodząc w skład powołanej do życia w 1922 r. pruskiej prowincji Marchia Graniczna Poznańskie –
Prusy Zachodnie (Grenzmark Posen-Westpreussen)1.
1

J. Wąsicki, Prowincja Grenzmark Posen-Westpreussen 1918–1933, Zielona Góra
1967, s. 33–34; A. Ptak, Wielkopolski samorząd okresu międzywojennego 1918–1939
[w:] Władza lokalna w procesie transformacji systemowej, red. J. Babiak, A. Ptak,
Poznań 2010, s. 38; H. Neubach, Provinz Schlesien [w:] Verwaltungsgeschichte Ostdeutschlands 1815–1945. Organisation – Aufgaben – Leistungen der Verwaltung, red.
G. Heinrich, F.-W. Henning, K.G.A. Jeserich, Stuttgart–Berlin–Köln 1993, s. 917; Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowany na podstawie wyników
pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30. września 1921 r. i innych źródeł
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Stan liczebny miast województwa poznańskiego w ciągu okresu międzywojennego dwukrotnie się zmienił. Pierwsza i to poważna zmiana nastąpiła
w 1934 r., kiedy to na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja
1934 r. zniesiono prawa miejskie 19 najmniejszych municypiów regionu i przekształcono je w gminy wiejskie. Prawa miejskie odebrano wówczas miasteczkom: Bnin, Budzyń, Dobrzyca, Gąsawa, Gębice, Jaraczewo, Kopanica, Mieścisko,
Nowe Miasto nad Wartą, Obrzycko, Piaski, Powidz, Rogowo, Rostarzewo, Rychtal, Ryczywół, Rynarzewo, Święciechowa i Zaniemyśl2. Tym samym liczba ośrodków municypalnych w Poznańskiem skurczyła się ze 118 do 99, aczkolwiek na
krótko przed wybuchem II wojny światowej doznała drugiej zmiany. Stało się
tak w następstwie reformy administracyjnej, która – pomimo protestów rodzimej ludności – z dniem 1 kwietnia 1938 r. skutkowała zmianą granic województwa. Z Poznańskiego wydzielono wówczas powiaty: bydgoski ziemski, bydgoski
miejski (grodzki), inowrocławski ziemski, inowrocławski grodzki, szubiński, wyrzyski oraz północno-wschodni fragment mogileńskiego z Kruszwicą, włączając
je – celem terytorialnego i gospodarczego wzmocnienia – do województwa
pomorskiego (obecnie woj. kujawsko-pomorskie), a równocześnie z województwa łódzkiego w dawnym Królestwie Polskim wykrojono powiaty: kolski, koniński, turecki oraz kaliski z miastem wydzielonym Kaliszem, przyłączając je do
poznańskiego (obecnie woj. wielkopolskie)3. W konsekwencji owej rekonstrukcji administracyjnej nowo wykreowane województwo liczyło w 1939 r.
28 347 km2 oraz 101 gmin miejskich, w tym dwie: Gniezno i Poznań, funkcjonujące na prawach powiatów miejskich (grodzkich)4.
Jak widać, niemal przez całe międzywojnie, czyli do 1938 r., województwo poznańskie obejmowało wyłącznie tereny byłej administracji pruskiej,
a dopiero w przededniu września 1939 r. powiększono je na wschodnich rubieżach o powiaty pozostające niegdyś pod panowaniem Romanowów. Ta
była przynależność do dwóch różnych kręgów kulturowych i cywilizacyjnych
urzędowych, Warszawa 1924, t. X: Województwo poznańskie, s. 29; „Rocznik Statystyki
Rzeczypospolitej Polskiej 1924”, R. 3, 1925, s. 136.
2
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zniesieniu ustroju miejskiego niektórych miast w województwie poznańskiem, DzU 1934, nr 48 poz. 422.
3
A. Ptak, dz. cyt., s. 38; Z. Dworecki, W odrodzonej Polsce [w:] Urząd wojewody
w Poznaniu. Od X wieku do współczesności, red. S. Sierpowski, Poznań 1997, s. 116–117.
4
Województwo poznańskie od 1.IV.1938 r. Mapa drogowa i samochodowa, Poznań 1938.
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światów znajdowała jaskrawe odzwierciedlenie w stanie infrastruktury technicznej miast, o czym doskonale przekonuje choćby fakt, iż spośród włączonych w 1938 r. 14 miast w powiatach: kolskim, konińskim, tureckim i kaliskim
tylko jedno, a mianowicie największy Kalisz, dysponowało gazem. Podobnie
było też z centralnym zaopatrzeniem w wodę, jedynie w Kaliszu w latach 30.
XX w. podjęto budowę i uruchomiono mechaniczny wodociąg; centralnego
systemu kanalizacyjnego z oczyszczalnią ścieków nie odnotowano nigdzie.
Nieco lepiej było tylko z energią elektryczną, gdyż elektrownie miejskie działały tu w kilku spośród 14 ośrodków (o czym jeszcze później)5.
Tymczasem w miastach byłego Wielkiego Księstwa Poznańskiego sytuacja
wyglądała zgoła odmiennie, a pozaborowa rzeczywistość szczególnie wyraziście odzwierciedlała się właśnie w poziomie i jakości infrastruktury technicznej. Oto bowiem na 129 municypiów dawnej Provinz Posen u progu I wojny
światowej gazem z własnej gazowni wytwórczej lub rozdzielczej (w prowincji
znajdował się jeden tego typu zakład w Ujściu, do którego gaz tłoczony był
z Piły) dysponowało aż 80 ośrodków (62%)6. Do 1918 r. bieżąca woda z centralnych wodociągów pojawiła się w 36 miastach (28%), a w ośmiu municypiach, choć bez dwóch dużych miast – Inowrocławia oraz Krotoszyna – działały
też kompleksowe systemy kanalizacyjne ze zmechanizowanymi i biologicznymi
oczyszczalniami ścieków. Kolejne kilka miast posiadało sieci kanalizacyjne
z osadnikami emskimi (tzw. studniami emskimi)7. W tym samym czasie
z energii elektrycznej korzystali już obywatele ok. 30 gmin miejskich8. W trzech
ośrodkach Poznańskiego, mianowicie Bydgoszczy, Inowrocławiu oraz Pozna5

S. Hyla [et al.], Gazownia Kaliska 1871–1996, Kalisz 1996, s. 5 i in.; W. Bonusiak,
Kalisz w latach 1918–1945 [w:] Dzieje Kalisza, red. W. Rusiński, Poznań 1977, s. 586;
K. Badziak, J. Baranowski, K. Polit, Powstanie i główne kierunki aktywności administracji
województwa łódzkiego w okresie międzywojennym [w:] Województwo łódzkie 1919–
2009. Studia i materiały, red. K. Badziak, M. Łapa, Łódź 2009, s. 88; Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowany na podstawie wyników pierwszego
powszechnego spisu ludności z dn. 30. września 1921 r. i innych źródeł urzędowych,
Warszawa 1925, t. I: Województwo łódzkie, s. 11 i in.
6
M. Urbaniak, Miejskie zakłady przemysłowe Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
Gazownie, Łódź 2011, t. 1: Zarys dziejów, s. 82 i in.
7
Statystyka wodociągów w Polsce za rok 1934/35, Warszawa 1937 (zestawienie
wodociągów) i na podstawie badań własnych.
8
„Preussische Statistik” 1919, t. 243, cz VI, tab. 2a, s. 37; obliczenia na podstawie
badań własnych.
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niu, na ulicach spotkać było można tramwaje elektryczne, a prawie w połowie
gmin miejskich (63 ośrodki) działały też komunalne rzeźnie9.
Widać tedy, że stan infrastruktury technicznej, względnie mediów kształtujących warunki socjalno-bytowe ludności miast utworzonego z końcem zaborów województwa poznańskiego wyraźnie odbiegał in plus od terenów byłej
administracji rosyjskiej czy austro-węgierskiej. Najlepszym bodaj dowodem
była tutaj statystka, a z niej wynikało, że wkrótce po zaborach, w początkach lat
20. XX w., na terytorium Rzeczypospolitej istniały 122 (czynne i nieczynne) gazownie, z których trzy funkcjonowały jako zakłady kolejowe (obsługujące stacje
PKP), a jedna znajdowała się nawet poza granicami kraju, w Czechosłowacji,
i zaopatrywała w gaz położony po polskiej stronie granicy Cieszyn. Wypada
zatem przyjąć, że charakter miejski miało łącznie 119 zakładów, z których
w województwie poznańskim znalazły się aż 64 (w rzeczywistości było ich 76,
gdyż w statystyce nie uwzględniono kilkunastu ośrodków dysponujących nieczynnymi lub zlikwidowanymi miniaturowymi gazowniami benzynowymi); drugie województwo o największej liczbie gazowni, czyli pomorskie, miało dysponować już tylko 19 zakładami, śląskie 10, a ostatnie 26 przedsiębiorstw było
rozsianych na pozostałym terenie Polski10. Niewiele inaczej było też w sferze
zaopatrzenia w wodę i to jeszcze w połowie lat 30. XX w. Na 636 miast i miasteczek Polski scentralizowane systemy wodociągowe istniały wówczas w 94 większych miastach (z ludnością 4,35 mln) oraz 26 miasteczkach (z 83 tys. mieszkańców). W sumie zatem na 120 zwodociągowanych ośrodków miejskich
Rzeczypospolitej (w tym też posiadających wodociągi grawitacyjne bez mechanicznych stacji pomp i zbiorników wyrównawczych) najwięcej, gdyż 35 (w tym
Miasteczko z wodociągiem grawitacyjnym) znajdowało się właśnie w województwie poznańskim. Notabene trwała już wtedy budowa wodociągu w Kaliszu, który niebawem znalazł się w granicach zrekonstruowanego województwa
poznańskiego11.
9

„Preussische Statistik” 1919, t. 243, cz. VI, tab. 2a; Bau, Einrichtung und Betrieb öffentlicher Schlacht- und Viehhöfe, red. H. Heiss, Berlin 1932, s. 9; T. Dohnalowa, Rozwój
transportu w Wielkopolsce w latach 1815–1914, Warszawa–Poznań 1976, s. 182–183.
10
Z. Budziński [i in.], Historia gazownictwa polskiego od połowy XIX wieku po rok
2000, red. A. Wójtowicz, B. Nawrocka-Fuchs, Warszawa 2002, s. 29.
11
Statystyka wodociągów w Polsce za rok 1934/35, Warszawa 1937 (zestawienie
wodociągów) i na podstawie badań własnych; K. Górski, Wodociągi w Polsce, „Gaz
i Woda” 1936, nr 6, s. 177.

Infrastruktura techniczna miast województwa poznańskiego...

425

Jak już wspomniano, w przededniu I wojny światowej na terenie prowincji poznańskiej było aż 80 miast dysponujących gazownią, przy czym w 19
z nich, tych najmniejszych, działały miniaturowe gazownie benzynowe i acetylenowa (w Opalenicy) wytwarzające gaz z powietrza przesycanego ekstraktami benzyny lub gaz acetylenowy z karbidu. Gazownia benzynowa działała
również od 1912 r. w dolnośląskim Rychtalu, włączonym teraz do Poznańskiego, a zatem łączna liczba tego typu obiektów w województwie sięgnęła 2012.
Dla większości tych miniaturowych i efemerycznych gazowni I wojna światowa oznaczała kres działalności, a nastąpił on de facto już w pierwszych latach
światowego konfliktu. Reglamentacja, a później całkowity brak drogocennej
benzyny, defekty precyzyjnych urządzeń technologicznych (wytwarzanych
tylko w Niemczech) i niedostatki fachowej obsługi, a niekiedy nawet zarekwirowane przez niemieckie wojsko pasy transmisyjne, jak było to w Osiecznej,
sprawiły, że po 1918 r. ledwie kilka zakładów benzynowych było zdolnych do
wznowienia produkcji. Nie sprzyjały temu również powojenny kryzys i trudności gospodarcze, aczkolwiek trzeba podkreślić, że w wypadku kilku lepiej zachowanych (m.in. w Miłosławiu, Raszkowie, Rychtalu i Skokach) w dwudziestoleciu międzywojennym podejmowano próby reaktywowania produkcji,
uruchamiając je nawet w krótkich przedziałach czasu. In finis jednak tylko jedna, czyli gazownia w Miłosławiu, prowadziła nieustannie wytwórczość gazu
benzynowego przez niemal cały badany okres (przed II wojną światową, w roku
etatowym 1936/1937, uruchomiono też na krótko zakład w Skokach)13.
Nie licząc gazowni miłosławskiej, pozostałe uległy sukcesywnej likwidacji,
a zatem w 19 ośrodkach (Gołańcz, Grabów nad Prosną, Jaraczewo, Kłecko,
Krzywiń, Mosina, Murowana Goślina, Nowe Miasto nad Wartą, Obrzycko,
Opalenica, Osieczna, Pogorzela, Raszków, Rychtal, Ryczywół, Rydzyna, Skoki,
Stęszew, Żerków), z których część w 1934 r. straciła zresztą prawa miejskie,
samorządy municypalne i ludność musiały pogodzić się z bezpowrotną utratą
12

M. Urbaniak, Miejskie zakłady przemysłowe Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
Gazownie, Łódź 2011, t. 2: Katalog, s. 17–18 i in.; Archiwum Państwowe w Kaliszu
(dalej: APK), Magistrat Rychtala, sygn. 59, k. 114.
13
J. Konopka, Gazownictwo polskie i jego rozwój w świetle liczb i wykresów, Warszawa 1928, s. 86–87; Statystyka gazowni w Polsce za rok 1936/37, Warszawa 1938,
s. 2–14; M. Urbaniak, Miejskie zakłady przemysłowe Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
Gazownie, Łódź 2011, t. 2: Katalog, s. 311.
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gazu wykorzystywanego do oświetlenia, gotowania, ogrzewania czy napędu
silników gazowych w różnego typu lokalnych warsztatach i zakładach rzemieślniczych. Strata ta była tym bardziej dotkliwa, że przy miniaturowych
gazowniach działały też publiczne łaźnie, szczególnie ważne w ośrodkach
pozbawionych centralnych wodociągów, a zlikwidowane teraz razem z gazowniami14.
Na unicestwieniu małych gazowni benzynowych i acetylenowej jednak
się nie skończyło, choć akurat ich likwidacja (ze względu na liczebność) była
bardzo widoczna (także w województwie pomorskim) i w związku z tym
wzbudziła nawet protesty Zrzeszenia Gazowników i Wodociągowców Polskich
oraz Związku Gospodarczego Gazowni i Wodociągów Polskich15. Do wyżej
wspomnianych trzeba doliczyć, w pierwszych latach 20. XX w., także cztery
większe gazownie węglowe działające jeszcze niedawno w Budzyniu, Mroczy,
Sierakowie oraz Wieleniu, miastach o kilkutysięcznym zaludnieniu16. Szczególnie wiele negatywnych emocji wzbudziła kasata gazowni w Wieleniu, która
– za sprawą prasy – odbiła się głośnym echem w całym województwie. Decyzja władz samorządowych o sprzedaży wyposażenia technologicznego zakładu żydowskiemu kupcowi Salomonowi Sanderowi z Kalisza spowodowała
publiczne wystąpienia, a o całej sprawie w „Kurierze Poznańskim” napisano
m.in.: „Niesłychanie krzyczącem i hańbiącem jest przytem to, że chwalebny
(!) zarząd miasta dobija targów z Żydami, pomijając oferty z strony polskiej.
Postąpiono tak w ubiegłym roku, sprzedając za 28 miljonów mk. elektrownię
Żydowi Sanderowi z Kalisza […] Obecnie temu samemu Żydowi zarząd miasta
sprzedał gazownię za 285 miljonów mk. […] Nabywca już rozpoczął pospiesznie rozbierać gazownię, już wagon części gazowni został załadowany i wywieziony. Zaniepokojone i oburzone do żywego obywatelstwo zebrało się wczoraj
na wiec, by zaprotestować przeciwko temu haniebnemu frymarczeniu dobrem publicznem, wyrazić zarządowi i radzie miasta nieufność i naradzić się
14

M. Urbaniak, Miejskie zakłady przemysłowe Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
Gazownie, Łódź 2011, t. 2: Katalog, s. 74 i in.
15
[?], Likwidacja gazowni w Poznańskiem i na Pomorzu, „Przegląd Gazowniczy
i Wodociągowy” 1924, nr 9, s. 267–268; A. Deblessem, Statystyka gazowni Państwa
Polskiego, „Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy” 1924, nr 11, s. 337–350.
16
Z. Budziński [i in.], dz. cyt.; M.K. Jeleniewski, Razem z gazem 150 lat, Bydgoszcz
2010, s. 67; [?], Likwidacja gazowni…, s. 267–268; A. Deblessem, dz. cyt., s. 337–350.
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nad sposobami zapobieżenia dalszej dewastacji miasta. […] Dodać należy, że
sprzedana Żydowi gazownia została zastawiona w ruchu przed kilku miesiącami
na skutek braku węgli (!). Prowadzono ją zaś tak niezdolnie, że od dłuższego
czasu przynosiła niedobory. Zarządowi miasta radzono sanację stosunków gazowni, na co zawsze odpierał, że bez pożyczki jest to niemożliwe. O otrzymanie
tej pożyczki nie zabiegał jednak nigdzie, choć był mógł ją uzyskać. Widać zarząd
miasta zanadto wbił sobie ćwieka w głowę w postaci Żyda Sandera”17.
Jak widać, już u progu niepodległości, względnie powrotu Wielkopolski
do II Rzeczypospolitej, z terenu województwa wymazano lub zostały wymazane w kolejnych latach 23 różnego typu zakłady gazownicze. Tym samym
z dobrodziejstwa gazu musiało zrezygnować kilkadziesiąt tysięcy ludzi w miastach. Do wybuchu II wojny światowej w 1939 r. zrezygnowały z niego jeszcze
dwa kolejne ośrodki: Ujście otrzymujące gaz z położonej po niemieckiej stronie granicy Piły (ok. 1936 r.) oraz Czempiń, gdzie gazownię węglową wyłączono z eksploatacji ok. 1937–1938 r. Powodem zaniechania produkcji gazu
w tym ostatnim było doprowadzenie doń w 1938 r. energii elektrycznej z linii
energetycznej Mosina–Śrem, zasilanej przez poznańską elektrownię18.
W konsekwencji negatywny bilans został powiększony do 25 ośrodków, które
w okresie międzywojennym rozstały się z gazem, a od razu dodam też, że
w tym samym czasie nie zbudowano i nie oddano do eksploatacji ani jednej
gazowni w innym municypium Poznańskiego.
Ostatecznie bilans gazownictwa miejskiego w województwie okazał się
jeszcze gorszy, albowiem wraz ze zmianą jego granic w 1938 r. kolejne ośrodki
dysponujące gazem przeszły do województwa pomorskiego. W przededniu
tej zmiany było jeszcze 51 miast z gazowniami, ale po zmianie dziewięć z nich:
Barcin, Bydgoszcz, Inowrocław, Kcynia, Kruszwica, Łabiszyn, Łobżenica, Nakło
nad Notecią i Solec Kujawski trafiło do województwa pomorskiego. Tymczasem z włączonych do poznańskiego powiatów wschodnich tylko jedno miasto, czyli Kalisz, dysponowało gazownią, a zatem w chwili wybuchu II wojny
światowej w województwie znajdowały się 43 czynne zakłady gazownicze, co
równało się ledwie 42,5% zgazyfikowanych ze 101 municypiów.
17

[?], Niesłychana gospodarka w Wieleniu, „Kurier Poznański” 1923, nr 87.
M. Urbaniak, Miejskie zakłady przemysłowe Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
Gazownie, Łódź 2011, t. 2: Katalog, s. 191; H. Kiereta, K. Dolata, Historia Rejonu Dystrybucji Września, Września 2003, s. 33–34.
18
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Tak szybka i łatwa decyzja o rezygnacja z gazu w mieście przyszła poznańskim samorządom zapewne w wyniku powszedniejącej w latach 20. XX w.
alternatywy w postaci energii elektrycznej. Okazało się bowiem, że tak jak
w przededniu I wojny światowej najmniejsze miasteczka mogły pozwolić sobie na wprowadzenie gazu benzynowego i budowę taniej, miniaturowej gazowni benzynowej, tak teraz – w latach 20. XX w. – te same ośrodki, rezygnując z gazowni, mogły zastąpić je lokalnymi elektrowniami bazującymi z reguły
na niewielkim dieslowskim agregacie prądotwórczym. Nierzadko agregat ten
montowano właśnie w budynku zlikwidowanej gazowni.
Pierwszym miastem, w którym wcielono w życie takie rozwiązanie stała
się Opalenica. Tutaj w budynku przebudowanej gazowni acetylenowej już
w 1924 r. uruchomiono komunalną elektrownię. Identycznie postąpiono
w Obrzycku, gdzie ok. 1925 r. gazownię benzynową adaptowano na miniaturową elektrownię, zasilając z niej nadwarciański gród energią elektryczną. Za
przykładem wyżej wspomnianych poszły też samorządy w Żerkowie (1928 r.),
Osiecznej (1929 r.) i Pogorzeli (1932 r.), przekształcając swe gazownie benzynowe w elektrownie, zaś w Sierakowie proces ten dotknął w latach 1925–
1926 większą gazownię węglową. W Krzywiniu natomiast najpierw uruchomiono małą elektrownię przy młynie (1926 r.), a w 1928 r. ruszyła większa
w municypalnej rzeźni, co przekreśliło definitywnie możliwość odbudowy
i ponownego rozruchu nieczynnej od I wojny światowej gazowni benzynowej.
W Rydzynie, która wcześniej dysponowała również gazownią benzynową,
miasto zasilono energią elektryczną dopiero w przededniu II wojny światowej, w 1937 r.19
Z przedstawionych danych wynika jednoznacznie, że część miasteczek
dysponujących w czasach pruskich gazem jego deficyt zrekompensowała
sobie w latach 20. XX w. energią elektryczną z własnej elektrowni. Z kolei
inne, jak Budzyń czy Mrocza, wraz z likwidacją gazowni węglowych zdecydowały się na podłączenie do dalekosiężnych sieci energetycznych obsługiwa19

Z. Duda, Elektrownia miejska w Opalenicy, „Kronika Wielkopolski” 2011, nr 137,
s. 48, 56–57; Archiwum Państwowe w Lesznie (dalej: APL), Akta miasta Rydzyna, sygn.
100, s. 146, 147; sygn. 101, notatka z otwarcia elektrowni 6 X 1937; Akta miasta
Osieczna, sygn. 389, k. 184, sygn. 390, s. 2; Akta miasta Krzywiń, sygn. 274, k. 649–651;
APK, Akta magistratu Pogorzeli, sygn. 378, k. 11; Archiwum Państwowe w Poznaniu
(dalej: APP), Akta miasta Sieraków, sygn. 216, k. 10–21.
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nych przez duże elektrownie okręgowe (o czym jeszcze poniżej)20. Wszystkie
wskazane wyżej ośrodki znalazły się niejako przed alternatywą posiadania
jakiegokolwiek źródła energii na swoim terenie, ale równocześnie były też
i takie, jak choćby Kobylin czy Sulmierzyce, gdzie w trakcie zaborów nie zdołano wybudować gazowni ani elektrowni21. Teraz, w nowych realiach politycznych i gospodarczych, nadrabiały te zaległości poprzez tworzenie komunalnych elektrowni. Proces ten zresztą miał znacznie szerszy zasięg i niekiedy
dotyczył też o wiele większych ośrodków municypalnych, czego dobrym przykładem mogą być: Bydgoszcz, Krotoszyn, tudzież Ostrów Wielkopolski. W tej
pierwszej energia elektryczna dostępna była wprawdzie już w czasach zaborów, ale miasto było zmuszone korzystać z wytwórczości prywatnej elektrowni
tramwajowej. Jej moc i możliwości rozbudowy w okresie międzywojennym
były całkowicie nieadekwatne do potrzeb. W związku z tym w 1929 r. uruchomiono dużą elektrownię komunalną na Jachcicach, należącą do samorządu
miejskiego, a budowaną już z myślą o możliwości rozbudowy i dalekosiężnego
(okręgowego) charakteru zaopatrywania w energię elektryczną. Z kolei w Krotoszynie i Ostrowie Wielkopolskim, jednych z największych miast pruskiej Provinz Posen, do 1919 r. nie udało się wybudować komunalnej elektrowni. Zapóźnienie to nadrobiono w latach 1927–1928, uruchamiając w Krotoszynie
samodzielny zakład produkcji energii elektrycznej, zaś w Ostrowie Wielkopolskim, budując elektrownię na terenie gazowni miejskiej22. W podobnym czasie
ruszyły też elektrownie w Bojanowie, Buku, Jarocinie i Wolsztynie, przy czym
część z nich została ulokowana na posesjach działających w tych ośrodkach
gazowni, dając równolegle z gazem drugie źródło energii23.
Spoglądając na ewidentny progres w elektryfikacji miast Poznańskiego,
można zauważyć, że proces ten – realizowany na zrębach lokalnych elek20

Statystyka zakładów elektrycznych w Polsce 1931, Warszawa 1932 (statystyka
zakładów wytwórczych woj. poznańskiego).
21
APK, Akta miasta Pleszew, sygn. 1091, k. 16; Akta miasta Sulmierzyce, sygn. 981,
k. 2, 5.
22
Bydgoszcz. Historia, kultura, życie gospodarcze, red. C. Baszyński, Bydgoszcz
1959, s. 213; APL, Akta miasta Rydzyna, sygn. 100, s. 146; Księga pamiątkowa energetyki kaliskiej 1916–1996, red. K. Walczak, Kalisz 1996, s. 43.
23
APL, Akta miasta Bojanowo, sygn. 61, s. 171–173; Akta miasta Wolsztyn,
sygn. 513, pismo miejskiej gazowni i wodociągów do magistratu z 23 VI 1929; APP,
Akta miasta Buk, sygn. 27, s. 32–34; „Przegląd Elektrotechniczny” 1929, nr 2, s. 46.
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trowni komunalnych – trwał de facto jedynie do wybuchu wielkiego kryzysu
gospodarczego w 1929 r., a w trzeciej dekadzie XX w. praktycznie zamarł,
poza kilkoma wyjątkami. Efekt tego był taki, że w 1931 r. w 37 miastach województwa znajdowały się samodzielne elektrownie wytwórcze, a kolejne
10 ośrodków municypalnych korzystało z energii elektrycznej dostarczanej
przez trzy duże elektrownie o charakterze okręgowym. Świadczyło to o tym,
że z początkiem lat 30. XX w. zelektryfikowane było 40% ze 118 gmin miejskich24. Nie oznaczało to zarazem, iż przełom lat 20. i 30. XX w. zakończył zjawisko elektryfikacji ośrodków municypalnych w Poznańskiem, albowiem teraz
nadszedł czas na próby wdrażania programu elektryfikacji nie tylko miast, lecz
i wsi na bazie dużych elektrowni okręgowych.
Elektryfikacja okręgowa, polegająca na zaopatrywaniu większej liczby
miast i wsi przez jedną dużą elektrownię, zaczęła zyskiwać w Poznańskiem na
znaczeniu jeszcze na krótko przed wybuchem I wojny światowej. Uznano ją
już wtedy w Niemczech za rozwiązanie racjonalne i umożliwiające tanią elektryfikację całych regionów w kraju. Następstwem tego sposobu rozumowania
było istnienie w 1918 r. na terenie prowincji poznańskiej trzech elektrowni
okręgowych, względnie dużych zakładów energetycznych, zasilających
162 miejscowości (miasta, wsie i okręgi dworskie), a dysponujących na terenie regionu siecią elektroenergetyczną o łącznej długości 542 km. Z takimi
wynikami Poznańskie plasowało się na drugiej pozycji w skali kształtującej się
II Rzeczypospolitej, tuż za terenami przyszłego województwa pomorskiego,
gdzie odnotowano istnienie siedmiu elektrowni o charakterze okręgowym
(głównie wodnych) obsługujących 271 miejscowości i posiadających sieć
o długości aż 833 km25.
Wspomniane trzy duże zakłady energetyczne ruszyły na bazie dwóch hydroelektrowni: w Bledzewie na Obrze i Dobrzycy na Gwdzie oraz elektrowni
dieslowskiej (spalinowej) w Wyrzysku. Problem jednak w tym, że dwie pierwsze znalazły się poza granicami województwa poznańskiego, w Niemczech,
a zatem takie miasta jak Budzyń, Chodzież czy Międzychód wraz z powiatami
chodzieskim i międzychodzkim musiały korzystać jeszcze na początku lat 30.
24

Statystyka zakładów elektrycznych w Polsce 1931, Warszawa 1932 (statystyka
zakładów wytwórczych woj. poznańskiego).
25
J. Piłatowicz, Integracja elektroenergetyki w latach 1918–1939, „Dzieje Najnowsze”, R. X, 1978, nr 4, s. 85.
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XX w. z importu energii elektrycznej z Niemiec26. Niemniej jednak idea energetyki okręgowej lub dalekosiężnej była uznawana także przez władze państwowe II Rzeczypospolitej za jedyne i skuteczne narzędzie stopniowej elektryfikacji całego kraju. W związku z tym z końcem lat 20. XX w. jej przejawy
można dostrzec w największych ośrodkach województwa, czyli wspomnianej
już Bydgoszczy oraz Poznaniu, gdzie w 1929 r. uruchomiono dużą elektrownię
miejską o przewidywanym zasięgu okręgowym. Początkowo zakład zaopatrywał w energię elektryczną tylko Poznań, ale jego moc zainstalowana rzędu
20 MW przekraczała lokalne potrzeby. Zresztą w związku ze stopniowo realizowaną koncepcją zwiększania obszaru zasilania samorząd Poznania zamówił
w 1939 r. w Brnie trzeci turbozespół prądotwórczy o mocy 15 MW27.
W konsekwencji w przededniu II wojny światowej, czyli w 1938 r., elektrownia
poznańska rozpoczęła dostarczanie energii elektrycznej także do innych miejscowości poza stolicą województwa. Wśród miast były to: Czempiń, Kościan,
Mosina, Murowana Goślina, Swarzędz i Śrem28.
Rok 1938 był zarazem momentem zmiany granic województwa, z którego
do województwa pomorskiego odeszło sporo ośrodków z dostępem do energii elektrycznej: Bydgoszcz, Inowrocław, Fordon, Gniewkowo, Koronowo, Nakło nad Notecią, Szubin, Miasteczko Krajeńskie, Mrocza, Wyrzysk i Wysoka. W
zamian w Poznańskiem znalazły się natomiast municypia z kilku zachodnich
powiatów województwa łódzkiego, m.in. Koło, Konin, Pyzdry, Słupca i Turek.
Miasta te wspominam nieprzypadkowo, albowiem były to municypia byłej
Kongresówki, dysponujące jednak energią elektryczną z własnych elektrowni
wytwórczych (połączonych z publicznymi łaźniami). Co ciekawe, do założenia
elektrowni i przeprowadzenia ich elektryfikacji doszło w trakcie I wojny światowej. Brak gazu, wody i energii elektrycznej zmusił wówczas okupacyjną
administrację niemiecką do natychmiastowej poprawy bezpieczeństwa oraz
26

M. Urbaniak, Elektrownie wodne kaskady Gwdy, „Kronika Wielkopolski” 2013,
nr 1, s. 56–58; Statystyka zakładów elektrycznych w Polsce 1931, Warszawa 1932
(statystyka zakładów wytwórczych woj. poznańskiego); G. Urbanek, Elektrownia
wodna w Bledzewie i elektryfikacja Ziemi Międzyrzeckiej 1906–1990, Międzyrzecz
2019, s. 25 i in.
27
H. Maik, W. Daktera, Elektrownie i elektrociepłownie miasta Poznania [w:] 100
lat poznańskiej energetyki, Poznań 2004, s. 18–20.
28
Statystyka zakładów elektrycznych w Polsce 1938, Warszawa 1939 (statystyka
zakładów wytwórczych woj. poznańskiego); H. Kiereta, K. Dolata, dz. cyt., s. 33–34.
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elementarnych warunków socjalno-bytowych nie tylko samych mieszkańców,
ale i władz okupacyjnych, co starano się uskutecznić właśnie poprzez budowę
wspomnianych zakładów29.
W granicach województwa poznańskiego w 1938 r. znalazło się też inne,
bardzo duże miasto, mianowicie Kalisz. Władze grodu nad Prosną pierwszą
elektrownię komunalną uruchomiły wprawdzie już w 1922 r., ale wnet okazało się, że jej moc nie jest wystarczająca w stosunku do potrzeb. Do tego doszły wspomniane tendencje ogólnopolskie do rozbudowy energetyki okręgowej, co zaowocowało w 1929 r. w Warszawie wyznaczeniem Kalisza na
centralny ośrodek elektryfikacji okręgu obejmującego ówczesne powiaty:
kaliski, kolski, koniński, sieradzki, turecki i wieluński w województwie łódzkim
oraz powiaty: jarociński, kępiński, krotoszyński i ostrowski w poznańskim30.
Budowa nowoczesnej i dużej elektrowni cieplnej w podkaliskiej wiosce Piwonice ruszyła w 1930 r., a w sierpniu 1932 r. doszło już do oficjalnego rozruchu
Okręgowego Zakładu Elektrycznego Miasta Kalisza (OZEMKA)31. Moc zainstalowana nowego przedsiębiorstwa wynosiła 4,2 MW, co przekraczało znacznie
pobór energii elektrycznej w mieście, dzięki czemu od 1936 r. można było
podjąć elektryfikację sąsiednich miejscowości na trasie Kalisz – Opatówek –
Błaszki – Zduńska Wola, a w 1938 r. energię elektryczną doprowadzono również m.in. do Kępna i Ostrzeszowa32.
Spoglądając na przedsięwzięcia elektryfikacyjne podejmowane przez wielkopolskie samorządy w okresie międzywojennym, można dostrzec wyraźny
przyrost liczebny miast dysponujących energią elektryczną. W ostatnim roku
pokoju, czyli w 1938 r., na terenie województwa (przed zmianą granic) odnotowano łącznie 57 zelektryfikowanych municypiów, z których 39 dysponowało
własnymi elektrowniami wytwórczymi. W sumie owe 57 z 99 miast liczyło łącz29

APL, Akta miasta Osieczna, sygn. 391, s. 156; Akta miasta Wolsztyn, sygn. 513,
pismo magistratu Słupcy do Wolsztyna z 18 X 1927; APP Oddział w Koninie, Akta miasta Konina, sygn. 534; Akta miasta Turku, sygn. 926; H. Kiereta, K. Dolata, dz. cyt., s. 22.
30
APK, Akta miasta Kalisza, sygn. 433, s. 178.
31
Księga pamiątkowa energetyki…, s. 15–17; „OZEMKA” Okręgowy Zakład Elektryczny M. Kalisza, „Przegląd Elektrotechniczny” 1937, nr 5, s. 20.
32
Księga pamiątkowa energetyki…, s. 20; Statystyka zakładów elektrycznych
w Polsce 1938, Warszawa 1939 (statystyka zakładów wytwórczych woj. poznańskiego);
W. Bonusiak, dz. cyt., s. 585; M. Łapa, Elektryfikacja województwa łódzkiego w latach
1919–1939, „Rocznik Łódzki” 2009, t. LVI, s. 145–146.
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nie 690 tys. mieszkańców (wg stanu ze spisu powszechnego z 1931 r.), co stanowiło aż 81% całej ludności miejskiej województwa33. Natomiast po zmianie
granic, w końcu 1938 r., energia elektryczna była dostępna w 48 miastach
dysponujących własnymi elektrowniami, względnie zasilanych energią elektryczną z lokalnego/prywatnego młyna lub tartaku, czego przykład stanowią
miasteczka: Dąbie, Golina, Grabów nad Prosną, Izbica Kujawska, Strzałkowo
czy Zagórów. Do tego dochodziło 17 municypiów posiadających dostęp do
energii elektrycznej dzięki działalności kilku dużych elektrowni okręgowych
lub zaopatrywanych przez lokalną cukrownię, jak np. w Żninie. W kontekście
elektrowni okręgowych warto zwrócić uwagę, że w powiecie chodzieskim
zaniechano importu energii elektrycznej z Niemiec, a dostawy dla Chodzieży
i innych miejscowości powiatu przejęła elektrownia w Wyrzysku. W dalszym
ciągu energię elektryczną po stronie niemieckiej zmuszony był zakupywać
natomiast powiat międzychodzki z Międzychodem. Natomiast prócz miejscowości zaopatrywanych w energię elektryczną z OZEMKI tudzież elektrowni
poznańskiej było też i miasto Kłodawa, zelektryfikowane dzięki dalekosiężnej
sieci elektroenergetycznej Kujawskiej Elektrowni Okręgowej z zakładem wytwórczym we Włocławku. W sumie było to 65 ze 101 miast, a zatem 64,5%
wszystkich gmin miejskich województwa poznańskiego34.
Wspomniałem wyżej, że w Żninie dokonano elektryfikacji dzięki dostawom energii elektrycznej z lokalnej cukrowni35. Była to wprawdzie sytuacja
wyjątkowa, ale nie sposób przemilczeć tutaj koncepcji, która pojawiła się
w Poznańskiem jeszcze w okresie zaborowym, a mianowicie elektryfikacji
prowincji na bazie działających w regionie cukrowni. Wtedy nie starczyło czasu na jej rozwinięcie, gdyż plany pokrzyżowała I wojna światowa, ale z końcem lat 20. XX w. idea ta została odkurzona i zyskiwała znów wielu zwolenników. Do jej zmaterializowania zamierzano wykorzystać 18 cukrowni
działających na terenie województwa, z których na kampanię buraczaną
1929/1930 już 11 zostało w pełni zelektryfikowanych i dysponowało turbozespołami prądotwórczymi o łącznej mocy 14 MW. Co więcej, w tym samym
33

Elektryfikacja Wielkopolski, Poznań 1939, s. 15.
Statystyka zakładów elektrycznych w Polsce 1938, Warszawa 1939 (statystyka
zakładów wytwórczych woj. poznańskiego); Elektryfikacja Wielkopolski, Poznań 1939,
s. 15–23; M. Łapa, dz. cyt., s. 136–137.
35
„Przegląd Elektrotechniczny” 1930, nr 13, s. 370.
34
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czasie już w dziewięciu cukrowniach miały być gotowe do ruchu rezerwowe
turbogeneratory o mocy 11 MW, co pozwoliłoby de facto na zużytkowanie ich
produkcji przez odbiorców zewnętrznych. Dodać też trzeba, że zapotrzebowanie na energię elektryczną w cukrowniach występowało jedynie podczas
kampanii buraczanej, a w pozostałej części roku, czyli prawie w ciągu dziewięciu miesięcy, można było energię sprzedawać na zewnątrz. Pomysł ten z jednej strony miał znacząco ułatwić proces elektryfikacji Wielkopolski, a z drugiej
podnieść też rentowność cukrowni, produkujących energię elektryczną na
zbyt i współpracujących z większymi elektrowniami miejskimi oraz okręgowymi dzięki wpięciu do sieci dalekosiężnej. Zwolennicy koncepcji wskazywali
też na równomierne rozmieszczenie cukrowni w obrębie województwa, gdyż
z wyjątkiem sześciu zakładów w pobliżu Inowrocławia pozostałe były oddalone od siebie o 25–40 km. To miało znacznie ułatwić współpracę zakładów
i oddawanie energii elektrycznej do sieci oraz dzielenie się jej nadwyżkami
między sobą. Oczywistym problemem technicznym było jednak pogodzenie
współpracy elektrowni komunalnych, wytwarzających w większości prąd stały, z zakładami okręgowymi i siłowniami cukrownianymi, produkującymi prąd
zmienny. Tym samym, pomimo dużego zainteresowania ideą ze strony Poznańskiego Związku Elektryfikacyjnego, trudności techniczne i kryzys gospodarczy w 1929 r. skutecznie utrąciły próby jej zmaterializowania36.
Jak widać, w kwestii elektryfikacji, względnie dostępności energii elektrycznej w miastach Poznańskiego nastąpił wyraźny postęp, choć wynikający
w dużej mierze z utraty możliwości korzystania z dobrodziejstwa gazu. Inaczej
było z centralnym systemem zaopatrzenia w wodę i usuwaniem ścieków, czyli
kanalizacją z oczyszczalniami ścieków. Faktem jest, że w tej sferze technicznej
nie doszło do regresu, ale też trudno odnotować progres. Z jednej strony
centralne wodociągi czy kanalizacje były jednak inwestycjami znacznie bardziej kosztownymi niż gazownie, z drugiej zaś infrastrukturę techniczną wodociągu, czyli np. wieżę ciśnień, znacznie trudniej było wykorzystać do nowej
funkcji. To sprawiło zapewne, że nawet tak małe ośrodki municypalne, jak
Łobżenica czy Odolanów, w międzywojniu nie zrezygnowały z bieżącej wody
w kranach.
36

S. Śliwiński, Uwagi w sprawie elektryfikacji województwa poznańskiego, „Przegląd
Elektrotechniczny” 1929, nr 2, s. 32–35; W.J. Przybyłowicz, O udziale elektrowni cukrownianych w elektryfikacji Polski, „Przegląd Elektrotechniczny” 1929, nr 4, s. 82–86.
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W chwili powołania do życia województwa poznańskiego na jego terenie
funkcjonowały 33 miasta dysponujące centralnymi wodociągami mechanicznymi oraz jedno miasto – Miasteczko Krajeńskie wyposażone w wodociąg
grawitacyjny; trzy zwodociągowane ośrodki (Międzyrzecz, Piła i Wschowa)
dawnej Provinz Posen znalazły się poza granicami kraju. W końcu zaborów
w ośmiu miastach prowincji istniały też centralne systemy kanalizacyjne wraz
z mechanicznymi i biologicznymi oczyszczalniami ścieków, z których jedno
municypium, czyli Piła, w 1920 r. znalazło się w Niemczech37. Warto przy tym
podkreślić, że niektóre ośrodki rozbiorowej prowincji, jak choćby Wągrowiec
czy Kruszwica, w przededniu wybuchu Wielkiej Wojny były już poważnie zaawansowane w budowie centralnych wodociągów, lecz wybuch światowego
konfliktu storpedował te plany38. Niemniej jednak o ile w Wągrowcu w międzywojniu pogodzono się z dalszym korzystaniem z pomp i studni, o tyle
w Kruszwicy, gdzie badania studziennej wody wykazywały obecność bakterii
coli, w końcu zdecydowano się podjąć wyzwanie i zrealizować inwestycję.
Już w 1928 r. samorząd Kruszwicy zwrócił się do Polskiego Instytutu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Warszawie z prośbą o przygotowanie projektu
centralnego systemu wodociągowego. Zadanie to zostało zlecone inż. Stanisławowi Wojnarowiczowi, który projekt opracował w ciągu kilku lat (prace
spowolnił wielki kryzys gospodarczy w 1929 r.) i w 1932 r. koncepcja techniczna przeszła pozytywną ocenę. W połowie kwietnia 1934 r. ruszyły roboty
budowlane, a już w styczniu 1935 r. inwestycja była praktycznie ukończona.
Ostatnie poprawki i prace wykończeniowe trwały do marca, kiedy przedsięwzięcie zostało sfinalizowane. Uruchomiony w 1935 r. wodociąg w Kruszwicy
był jedynym nowym w województwie poznańskim aż do zmiany granic
w 1938 r.39
Na skutek administracyjnej rekonstrukcji granic w Poznańskiem ubyło
aż siedem miast z centralnymi wodociągami, w tym druga co do wielkości
Bydgoszcz i wspomniana Kruszwica ze swym najnowszym zakładem z lat
37

Statystyka wodociągów w Polsce za rok 1934/35, Warszawa 1937 (obliczenia na
podstawie badań własnych).
38
APP Oddział w Gnieźnie, Akta miasta Wągrowiec, sygn. 101.
39
S. Borowiak, Budowa wodociągów miejskich w Kruszwicy, „Samorząd Miejski”
1935, nr 8, s. 24–26; W. Maksymowicz, Rozwój gospodarczy [w:] Kruszwica. Zarys
monograficzny, red. J. Grześkowiak, Toruń 1965, s. 303.
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30. XX w.40 Przybyło natomiast tylko jedno świeżo zwodociągowane municypium, mianowicie Kalisz, co dało łącznie 27 ośrodków z bieżącą wodą. W samym Kaliszu, liczącym w 1931 r. ponad 55 tys. mieszkańców, nie było ani centralnego wodociągu, ani kanalizacji, co zagrażało wręcz wybuchem epidemii.
Notabene trudności lat 20. XX w., a później też wielki kryzys gospodarczy
sprawiły, że inwestycja przeciągnęła się w czasie i podjęto ją dopiero w połowie lat 30. XX w. Tym razem współtwórcą całego przedsięwzięcia był słynny
inżynier i profesor Politechniki Warszawskiej Karol Pomianowski. We współpracy z nim przygotowano koncepcję techniczną zatwierdzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 1934 r. W następstwie tego w kolejnych
latach zrealizowano prace wodociągowe na terenie Kalisza, wieńcząc je
w 1938 r. oddaniem do ruchu miejskiej wieży ciśnień41.
Widać tedy, że w przeciwieństwie do elektryfikacji, która w municypiach
Poznańskiego przybrała szerszy zasięg, zmiany w kwestii poprawy zaopatrzenia w wodę czy budowy sieci kanalizacyjnej miały charakter wyjątkowy. Warto tu podkreślić, że w okresie międzywojennym nie zbudowano w żadnym
mieście systemu kanalizacyjnego wraz z oczyszczalnią ścieków, nawet w tych
największych, jak Inowrocław, Krotoszyn czy wreszcie Kalisz. Niemniej jednak
trzeba nadmienić o obiekcie unikatowym i to nie tylko na mapie województwa poznańskiego, lecz w całej II Rzeczypospolitej, a mianowicie o poznańskiej spalarni śmieci.
Stolica województwa już krótko po włączeniu do II Rzeczypospolitej zaczęła analizować możliwości skutecznego utylizowania śmieci wywożonych
do tej pory poza miasto. Na podstawie najnowszych, ogólnoświatowych doświadczeń latem 1925 r. władze municypalne zdecydowały się zlecić angielskiej firmie Heenan & Froude wystawienie za sumę 43 500 funtów szterlingów nowoczesnej spalarni śmieci wraz z siłownią elektryczną oraz fabryką
elementów żużlobetonowych. W ciągu dwóch lat inwestycja została zrealizowana i w grudniu 1927 r. oddana do eksploatacji. Ten nowatorski obiekt służył
nie tylko spalaniu śmieci i odpadów, ale wykorzystywał również gorące spaliny do produkcji pary, która w turbogeneratorze parowym zamieniana była
w energię elektryczną. Ta z kolei służyła do oświetlenia elektrycznego zakładu
40

Statystyka wodociągów w Polsce za rok 1934/35, Warszawa 1937.
K. Walczak, R. Wiertelak, Wodociągi i kanalizacja Kalisza, Kalisz 1996, s. 10–15;
W. Bonusiak, dz. cyt., s. 555.
41
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i do napędu silników elektrycznych wprawiających w ruch cały ciąg technologiczny służący do spalania śmieci. Co więcej, żużel powstały ze spalonych
odpadów użytkowano do produkcji żużlobetonowych krawężników, rur kanalizacyjnych czy płyt chodnikowych, a zatem cały kompleks stanowił działające
niezwykle sprawnie i ekonomicznie założenie. Nie sposób pominąć, iż budowa spalarni zrewolucjonizowała komunalny system usuwania odpadów, do
gromadzenia których wprowadzono już wówczas stalowe kubły, a do transportu śmieci wykorzystano m.in. sprowadzone z Wielkiej Brytanii specjalne
przyczepy samowyładowcze42.
Oczywiste jest, że uruchomiona w 1927 r. spalarnia śmieci w Poznaniu
była obiektem wyjątkowym w skali ówczesnej Rzeczypospolitej. Trudno
przez jej pryzmat postrzegać stan infrastruktury technicznej pozostałych
miast województwa, ale równocześnie nie da się pominąć milczeniem
faktu, że decydując się na tego typu inwestycję, samorząd Poznania znalazł się poniekąd w światowej czołówce gmin angażujących się aktywnie
w zagospodarowanie odpadów już w okresie międzywojennym. Była to
inwestycja niepowtarzalna, lecz świadcząca z pewnością o europejskich
aspiracjach włodarzy nadwarciańskiego grodu. Zdecydowana większość
ośrodków municypalnych całej II Rzeczypospolitej o tego typu obiekcie nie
mogła nawet marzyć.
Na terenie Poznańskiego już w okresie zaboru pruskiego zrobiono
bardzo wiele, aby poprawić warunki socjalno-bytowe ludności miast,
a tym samym wdrożyć w życie najważniejsze wynalazki rewolucji przemysłowej. Wśród większości ludności miast powszechny stał się gaz, inne
ośrodki, niedysponujące tym medium, cieszyły się dobrodziejstwem energii elektrycznej, dostępnej też w największych zgazyfikowanych grodach.
Niemal 1/3 wszystkich miast prowincji zyskała bieżącą wodę, a w nielicznych rozwiązano nowocześnie, jak na ówczesne czasy, gospodarkę ściekową. To dziedzictwo, zmaterializowane w infrastrukturze technicznej, stało
się udziałem ośrodków nowego województwa poznańskiego, funkcjonującego już w realiach politycznych i gospodarczych II Rzeczypospolitej.
42

T. Woźny, Zakłady techniczno-zdrowotne [w:] Księga pamiątkowa miasta Poznania. Dziesięć lat pracy polskiego Zarządu Stołecznego Miasta Poznania, Poznań
1929, s. 477–484; P. Litoborski, Spalarnia śmieci. Czy poznańska jakość to już historia?,
„Kronika Miasta Poznania” 2012, nr 3: Budownictwo przemysłowe, s. 225–234.
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Trudno jednoznacznie stawiać tezę o progresie albo regresie miast Poznańskiego w międzywojniu, zważywszy, że czytelny regres w gazownictwie zastąpił postęp w elektryfikacji. Niemniej jednak samą elektryfikację
miast należy oceniać w kategoriach zachowawczych, bynajmniej nie postępowych. Myślę tu przede wszystkim o realizowanej przez samorządy
komunalne autonomicznej elektryfikacji municypiów z wykorzystaniem
lokalnych, nierzadko miniaturowych elektrowni, choć już przed I wojną
światową na znaczeniu zyskiwała, a przynajmniej była promowana, elektryfikacja okręgowa (dalekosiężna). Proces racjonalnej koncentracji elektroenergetyki i realizacji dużych elektrowni okręgowych postępował
w Poznańskiem opornie, choć przyczyn tego zjawiska doszukiwać się trzeba najpierw w trudnościach gospodarczych po I wojnie światowej, a później w wielkim kryzysie gospodarczym i ogólnym pogorszeniu możliwości
finansowych gmin miejskich i wiejskich. Efekt był jednak taki, że większość
miast województwa dysponowała własnymi zakładami elektrycznymi produkującymi na potrzeby lokalnego, wąskiego rynku zbytu. Obiektywnie
trzeba jednak zauważyć, że o ile na początku lat 30. XX w. zaopatrzenie
w energię elektryczną z sieci dalekosiężnych dotyczyło tylko 10 gmin miejskich, o tyle u progu II wojny światowej, w 1938 r., było ich już 17. Nie jest
to może wzrost nadzwyczajny, ale widoczny. Dalszy postęp w tej sferze
został przerwany wybuchem II wojny światowej.
Nie da się natomiast ukryć, że progresu nie odnotowano w poprawie gospodarki ściekowej, gdyż okres międzywojenny nie doprowadził do budowy
ani jednego centralnego systemu kanalizacyjnego wraz z oczyszczalnią ścieków. Nowoczesny wodociąg centralny udało się wystawić tylko w Kruszwicy
oraz Kaliszu, co należy ocenić jako przedsięwzięcia poprawiające jakość życia
mieszkańców, szczególnie w dużym i ludnym Kaliszu. Pewnym usprawiedliwieniem dla stagnacji w dziedzinie budowy wodociągów może być to, że tego
typu inwestycje należały jednak do kosztownych i skomplikowanych technicznie, zatem pozwolić sobie na nie mogły jedynie najbogatsze i najludniejsze
gminy miejskie. Pocieszający może być fakt, że nie doszło do likwidacji żadnego z działających zakładów, a zatem można tu odnotować symboliczny progres. W okresie międzywojennym nie zaniechano też komunikacji tramwajowej w Inowrocławiu, Bydgoszczy i Poznaniu, a w dwóch ostatnich miastach
rozbudowano nawet infrastrukturę.
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Technical infrastructure of the Poznań province cities.
Progress or regression?
Summary
Established in 1919 and 1920, the Poznań province included the major part of
the former Prussian Poznań province, together with small parts of the former Silesian
province. It comprised 118 towns and cities with extensive technical infrastructure that
included the provision of gas, electricity, running water, or sewage disposal. In 1934
the municipal rights of 19 municipalities were removed from them, and as a result the
number of towns/cities in the region dropped to 99. Eventually in 1938 it amounted to
101, as a result of a transfer of a few north-eastern counties to Pomerania from the
Poznań province, while four western counties of the Łódź province were incorporated
into the latter.
In the 1920s one could observe a process in which more than 20 gasworks were
closed, especially in the smallest locations. In some towns, however, gas was replaced
by the provision of electricity from the local power plants. As a result, in 1938
electricity was available in 65 towns and cities, several of which were supplied from
the power network of the district power plants. At the same time no real progress can
be observed in the centralised water supply, as only two mechanical waterworks were
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built (in Kruszwica, which was passed on to the Pomeranian province in 1938 and
Kalisz, which was incorporated into the Poznań region in 1938). In total 27 towns and
cities provided its citizens with running water at the outbreak of WWII. Not a single
new sewage treatment plant with a sewage system was constructed. Tramway systems
continued to be used in Bydgoszcz, Inowrocław and Poznań, and in 1927 the latter city
was the first and only one in Poland in the interwar period to be provided with a waste
incineration plant, built together with a slag-concrete products factory.
Key words: Poznań province, 20th century, cities, gas, water, electricity

