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1. Ziemie Wschodnie w okresie II Rzeczypospolitej, nazywane również Kre
sami Wschodnimi, to obszar położony na wschód od Bugu (dawne województwa: 
wileńskie, część białostockiego, nowogródzkie, poleskie i wołyńskie) oraz Gali
cja Wschodnia (dawne województwa: tarnopolskie, stanisławowskie i część lwow
skiego)1. Problem tych ziem zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej 
był jednym z najtrudniejszych dla wszystkich rządów polskich w całym okresie 
międzywojennym. Artykuł niniejszy dotyczy jednego z najważniejszych aspek
tów tego zagadnienia, to jest polityki administracyjnej władz polskich na tych 
ziemiach, a zwłaszcza koncepcji polityki mniejszościowej rządów polskich i dzia
łalności urzędu Ministra Spraw Wewnętrznych oraz podległej mu administracji 
terenowej w okresie od listopada 1918 roku do maja 1926 roku.

2. Założenia polityki administracyjnej wobec Kresów Wschodnich ustalały 
najwyższe organy państwowe, to jest parlament (Sejm i Senat) oraz rząd (Rada 
Ministrów). Natomiast politykę tę realizował cały aparat państwowy, podzielony 
na poszczególne piony ( resorty), na czele których stali poszczególni ministrowie. 
Jednym z najważniejszych resortów, który z jednej strony miał znaczny udział

1 Patrz szerzej: Polska myśl p o lityczna XIX i XX wieku, t. VI, pod red. W. Wrzesińskiego: 
Między  Polską etniczną a historyczną, Wrocław-Warszawa, 1988; A. A j n e n k i e l ,  Od rządów  
ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926, Warszawa 1978, 
s. 246 i n.



w tworzeniu tej polityki, a zarazem wielki udział w jej realizowaniu, był resort 
spraw wewnętrznych na czele z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powstało jeszcze w czasie trwa
nia I wojny światowej. Otóż kontrolowana przez ówczesnych okupantów ziem 
polskich -  niemieckiego i austriacko-węgierskiego -  Rada Regencyjna powołała 
7 grudnia 1917 roku rzad polski, na którego czele stanał J an Kucharzewski. W ga
binecie tym ministrem spraw wewnętrznych został Jan Stecki2. W Polsce Nie
podległej urzad Ministra Spraw Wewnętrznych po raz pierwszy pełnił Stanisław 
Thugutt. Został on powołany na tę funkcję 17 listopada 1918 roku, kiedy z pole
cenia Józefa Piłsudskiego Jędrzej Moraczewski utworzył pierwszy polski rzad 
centralny z siedziba w Warszawie3. W latach 1918-1926 (do przewrotu majowe
go) funkcję tę pełnili jeszcze: Stanisław Wojciechowski (16 I 1919-9 VI 1920); 
Józef Kuczyński jako kierownik ministerstwa (23 VI-23 VII 1920); Leopold Skulski 
(24 VII 1920-28 VI 1921); Władysław Raczkiewicz (28 VI-13 IX 1921); Stani
sław Downarowicz (19 IX 1921-5 III 1922); Antoni Kamieński (10 III 1922-11 
XII 1922); Ludwik Darowski (11 XII-14 XII 1922); następnie Władysław Sikor
ski (16 XII 1922-26 V 1923); Władysław Kiernik (28 V-15 XII 1923); Włady
sław Sołtan (19 XII 1923-21 III 1924); Zygmunt Hübner (21 III-7 XI 1924); 
Cyryl Ratajski ( 7 XI 1924-14 VI 1925); Władysław Raczkiewicz (5 VI 1925-5 V 
1926) oraz Stefan Smólski (10-15 V 1926)4.

3. Pierwszym zadaniem rzadów polskich i wchodzących w ich skład mini
strów resortowych, a zwłaszcza Ministra Spraw Wewnętrznych, było tworzenie 
zrębów polskiej administracji cywilnej na ziemiach kresowych, zajmowanych 
sukcesywnie przez armię polska. Administracja ta powstawała więc stopniowo, 
ewolucyjnie.

Tak więc w byłym zaborze austriackim (w skład którego wchodziła Galicja 
Wschodnia) poczęła administracja ta powstawać od dnia 7 października 1918, 
kiedy to Rada Regencyjna notyfikowała Austrii objęcie władzy nad Galicja, 
a w podległym jej rzadzie utworzono stanowisko Ministra do Spraw Galicji. Urzad 
ten nie został jednak obsadzony. Natomiast dnia 27 października 1918 roku po
wstała w Krakowie tzw. Polska Komisja Likwidacyjna, która objęła 31 paździer
nika władzę w Krakowie, a następnie w Galicji Zachodniej (Małopolsce Zachod
niej). W Galicji Wschodniej (Małopolsce Wschodniej) 1 listopada rozpoczęły się 
walki polsko-ukraińskie5. W czasie tych walk we Lwowie zawiazał się polski

2 R. H a u s n e r ,  Pierwsze dwudziestolecie administracj i  spraw wewnętrznych, Warszawa 
1939, s. 3.

3 Ministrowie Polski Niepodległej 1918-1945, pod red. M. Baumgarta, H. Walczaka, A. Wa- 
tora, Szczecin 2001, s. 420.

4 Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. J. M. Majchrowskiego przy współpracy 
G. Mazura i K. Stepana, Warszawa 1994, s. 21-25.

5 Szerzej na ten temat: M. A d a m c z y k ,  Zachodnioukraińska Republika Ludowa, [w:] Niepod



Tymczasowy Komitet Rządzący. Po pewnym czasie rzad polski wydai dekret 
(10 I 1919), w którym zlikwidowai formalnie PKL w Krakowie i TKR we Lwo
wie i powoiai do życia nowy organ: Komisję Rządzącą dla Galicji i Śląska Cie
szyńskiego oraz Górnej Orawy i Spisza. Urząd ten nie rozpocząi jednak dziaial- 
ności, gdyż jego kompetencje przejąi nowy organ, powoiany rozporządzeniem 
RM z 7 III 1919 r., to jest Generalny Delegat Rządu z siedzibą w Krakowie, 
a następnie we Lwowie6. Byiy to ciągle rozwiązania tymczasowe. Wiadze w War
szawie dążyiy do peinej unifikacji Galicji z pozostaiymi dzielnicami kraju. Dlate
go też ustawą z 3 grudnia 1920 r. obszar byiego zaboru austriackiego zostai 
podzielony na 4 województwa: krakowskie, lwowskie, tarnopolskie i stanisia- 
wowskie. Na ich czele stanęli wojewodowie jako kierownicy organów admini
stracyjnych drugiej instancji. Siużbowo podlegali oni Ministrowi Spraw Wewnętrz
nych, a merytorycznie resortowym ministrom, którzy w ich urzędach mieli swoje 
wydziaiy (terenowe agendy). Jednakże te cztery urzędy wojewódzkie faktycznie 
rozpoczęiy dziaialność dopiero z dniem 1 września 1921. Równocześnie ustaiy 
funkcje Generalnego Delegata Rządu7. W konsekwencji więc struktura admini
stracyjna w peini podlegia Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej 
Polskiej rozpoczęia dziaialność w Galicji Wschodniej we wrześniu 1921 roku.

Tworzenie administracji polskiej na ziemiach byiego zaboru rosyjskiego, poza 
obszarem byiego Królestwa Polskiego (tzw. Ziemie Zabrane), przebiegało jeszcze 
diużej i w sposób jeszcze bardziej skomplikowany niż w Galicji Wschodniej.

Pod koniec 1918 roku administracja polska sięgaia do Bugu i obejmowaia 
Lubelszczyznę i Okręg Biaiostocki. Jednakże na skutek dziaiań armii polskiej 
pod wiadzę polską poczęiy przechodzić nowe obszary dawnego zaboru rosyjskie
go. W rezultacie Naczelnik Państwa wydai dekret 8 lutego 1919 r., na mocy 
którego rozciągnąi polski zarząd wojskowy na ziemie „Litwy i Biaiorusi”8. Na
stępny dekret z 19 lutego 1919 r. ustanowii urząd Generalnego Komisarza Cywil
nego, który podlegai Naczelnemu Dowódcy Wojsk Polskich. Zorganizowai on 
na terenach zajętych przez armię strukturę administracji cywilnej pod nazwą: 
Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich. Natomiast rozkazem Naczelnego Dowódz
twa z 17 stycznia 1920 r. zostai wydzielony z ziem wchodzących w skiad Zarzą
du Cywilnego Ziem Wschodnich osobny obszar administracyjny pod nazwą Za
rząd Cywilny Ziem Woiynia i Frontu Podolskiego. Na jego czele stanąi formal
nie podlegiy Generalnemu Komisarzowi Cywilnemu -  Komisarz Naczelny.

ległość Polski w  1918 roku a procesy państowowotwórcze w Europie Środkowo-Wschodniej, pod 
red. Z. Mańkowskiego, Lublin 1996.

6 R. H a u s n e r, op. cit., s. 56; J. M a l e c ,  D.  M a l e c ,  Historia administracji i myśli admi
nistracyjnej, Kraków, 2000, s. 150-151.

7 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej DzURP), nr 117, poz. 768; nr 25, poz. 
282, rozporządzenie R M z 17 maja 1921 r. ; W. K o z y r a ,  Urząd Wojewódzki w Lublinie w  latach 
1919-1939, s. 26 i n.

8 „Monitor Polski”, nr 39 z 1919 (dalej: Mon. Pol).



Z dniem 1 czerwca 1920 r. nadzór nad tymi strukturami przejęła bezpośrednio 
Rada Ministrów i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych9. W czasie wojny polsko
-bolszewickiej, w lecie 1920 roku tereny te zostały zajęte przez Armię Czerwo
na. Po zwycięskiej kontrofensywie polskiej jesienia tego roku znaczna część pol
skich ziem kresowych znalazła się ponownie pod władza polska. Od razu zaczęto 
na nich tworzyć polska administrację, lecz na innych nieco niż dotad zasadach. 
Otóż dnia 9 września 1920 r. zlikwidowane zostały: Zarzad Cywilny Ziem Wschod
nich oraz Zarzad Cywilny Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego. Na ich miejsce 
powołano: Tymczasowy Zarzad Terenów Przyfrontowych i Etapowych, którym 
w imieniu Naczelnego Dowództwa zarzadzał Minister Spraw Wewnętrznych10. 
Szefowie wymienionych organów administracyjnych wykonywali z ramienia Na
czelnego Wodza pełnię władzy na tych terenach. Posiadali kompetencje w zakre
sie wydawania norm prawnych z moca ustawy. Mogli dokonywać podziału pod
ległego im obszaru na okręgi oraz organizować władze administracyjne I i II 
instancji oraz struktury samorzadu terytorialnego11. Po zawarciu rozejmu w Ry
dze w dniu 18 X 1920 roku Rada Ministrów rozporzadzeniem z 27 listopada 
1920 r. zniosła Tymczasowy Zarzad Terenów Przyfrontowych i Etapowych. Jego 
kompetencje przejęli poszczególni ministrowie resortowi. Następnie, rozporza
dzeniem RM z dnia 18 listopada 1920 r . , utworzono na tzw. Ziemiach Wschod
nich trzy okręgi administracyjne II instancji (na prawach województwa). Były to 
okręgi: wołyński, poleski i nowogródzki. Na ich czele stanęli naczelnicy okrę
gów, których władza na ogół równała się władzy wojewodów12. Ostateczne ukształ
towanie się administracji terenowej, podległej bezpośrednio Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych na tym obszarze, nastapiło na mocy ustawy z 4 lutego 1921 r. 
z dniem 1 marca 1921 roku. W tym dniu rozpoczęły pracę trzy województwa, tj. 
wołyńskie, poleskie i nowogródzkie13.

Jednym z obszarów Ziem Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej, gdzie ad
ministracja cywilna ukształtowała się najpóźniej, była Wileńszczyzna. W kwiet
niu 1919 roku Wilno i okręg wileński zostały zajęte przez wojska polskie i wła- 
czone do państwa polskiego. Jednakże w wyniku ofensywy wojsk bolszewickich 
w lipcu 1920 roku obszar ten został zajęty przez Armię Czerwona. Dnia 12 VII

9 Na temat Zarzadu Cywilnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego piszę szerzej w referacie: 
Ziemia Wołyńska w okresie funkcjonowania administracji Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich 
i Zarządu Cywilnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego (1919-1921). W  materiałach konferencji: 
„Polacy na Wołyniu”, Żytomierz 18-19 X 2003, Ukraina.

10 R. H a u s  ner ,  op. cit., s. 57.
11 Ibid., s. 57; A. A l b e r t ,  Najnowsza Historia Polski 1918-1980, cz. I, 1918-1939, Lon

dyn 1989, s. 59 i n.
12 R. H a u s  ner ,  op. cit., s. 57.  M.  P r u s z y  ń ski ,  Dramat Piłsudskiego. Wojna 1920, 

Wyd. III, Warszawa 1999, s. 288; DzURP, nr 25. poz. 760.
13 DzURP, nr 25 poz. 93; J. M a l e c ,  D.  M a l e c ,  op. cit., s. 150; R. H a u s  ne r ,  op. cit., 

s. 57.



1920 roku podpisano układ pokojowy między Litwa i Rosja Radziecka, na które
go podstawie Wilno i Wileńszczyzna zostały przekazane Litwie. W zamian, Li
twini zgodzili się na przemarsz wojsk bolszewickich przez swoje terytorium14. Po 
bitwie warszawskiej, we wrześniu 1920 roku nastapiła polska kontrofensywa z nad 
Niemna, w wyniku której Wilno i Ziemia Wileńska znalazły się ponownie w za
sięgu oddziaływania armii polskiej. W międzyczasie jednak wstrzymano działa
nia wojenne i rozpoczęły się rokowania pokojowe w Rydze. W trakcie ich trwa
nia Józef Piłsudski zdecydował się jednak zajać zbrojnie Wilno. Zdecydował się 
na to, gdyż w myśl traktatu litewsko-radzieckiego, którego Polska nie uznawała, 
Wilno i jego okolica miały przypaść Litwie, natomiast rzad litewski nie godził się 
na polska propozycję przeprowadzenia na tym terytorium plebiscytu. W konsek
wencji J. Piłsudski postanowił zapewnić samookreślenie tego obszaru pod kon
trola polska, co było o tyle usprawiedliwione, że większość ludności Wileńszczy- 
zny stanowili Polacy. Wydał więc gen. Lucjanowi Żeligowskiemu polecenie, by 
ten upozorował bunt podległej mu dywizji przeciwko rzadowi polskiemu i zajał 
Wilno. Tak też się stało. Dnia 9 XII 1920 roku dywizja Żeligowskiego wkroczyła 
do miasta, wypierajac z niego oddziały litewskie. Utworzono specjalna Komisję 
Rzadzaca Litwy Środkowej, która zapowiedziała przeprowadzenie plebiscytu dla 
określenia przynależności państwowej tego obszaru o powierzchni 37 tys. km2 
i ludności około 1 mln, z czego 68% stanowili Polacy, a 18% -  Litwini. Pod 
protektoratem Ligi Narodów rozpoczęto wkrótce polsko-litewskie rozmowy na 
temat spornego terytorium. Ponieważ delegacja litewska nie zgodziła się na ple
biscyt, przedstawiciel Ligi Narodów zaproponował utworzenie Litwy złożonej 
z dwóch kantonów: kowieńskiego i wileńskiego sfederowanej z Polska. Rzad 
litewski odrzucił i tę propozycję, a delegacja polska nie zgodziła się na utworze
nie podobnego tworu państwowego bez unii z Polska15.

Zajęcie przez gen. L. Żeligowskiego obszaru „Litwy Środkowej” spowodo
wało zorganizowanie go pod zwierzchnia władza Naczelnego Dowódcy Wojsk 
Litwy Środkowej. Jego dekrety były kontrasygnowane przez odpowiednich dy
rektorów Tymczasowej Komisji Rzadzacej. Organy Litwy Środkowej wykony
wały władzę prawodawcza, sadowa i administracyjna. Po ostatecznym fiasku 
rozmów polsko-litewskich Sejm Wileński dnia 20 lutego 1922 r. podjał uchwałę 
o przyłaczeniu tego terytorium do Polski. Natomiast Sejm w Warszawie podjał 
decyzję o inkorporacji tegoż obszaru do Polski w dniu 24 marca 1922 r. Następ
nie uchwalił ustawę z 6 kwietnia 1922 r. na mocy której powołano jednostkę 
administracyjna II instancji (na prawach województwa) pod nazwa Ziemia Wi
leńska oraz przyłaczono do niej trzy powiaty z województwa nowogródzkiego. 
Na jej czele stanał Delegat Rzadu, który posiadał uprawnienia wojewody. Podle

14 A.  A l b e r t ,  op. cit., s. 53, 67.
15 Ibid., s. 71.



gał służbowo Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Ostatecznie ustawą z 22 grudnia 
1925 r. Ziemię Wileńską przemianowano na województwo wileńskie16. Tak więc 
dopiero od kwietnia 1922 roku Minister Spraw Wewnętrznych w pełni nadzoro
wał pracę administracji ogólnej na tym obszarze.

W bezpośredniej gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych administracja 
ogólna na Kresach Wschodnich znalazła się zatem faktycznie od 1921 roku. Ad
ministracja ta działała w bardzo trudnych warunkach zarówno gospodarczych, 
jak i społeczno-politycznych17. Największym problemem było przede wszystkim 
przestawienie życia gospodarczego i społecznego tych ziem z torów wojennych 
na pokojowe oraz utrzymanie spokoju i bezpieczeństwa publicznego. W tym kon
tekście wielkim problemem było zagadnienie mniejszości narodowych. Na ob
szarze województw stanisławowskiego, tarnopolskiego, wołyńskiego poleskiego 
i nowogródzkiego przeważała ludność ukraińska i białoruska, choć w dużych 
skupiskach zamieszkiwała ludność polska. Natomiast w województwie lwow
skim, białostockim i wileńskim przeważali Polacy, a w mniejszości byli Ukraiń
cy i Białorusini. Na Kresach Wschodnich mieszkali jeszcze, oprócz Żydów, któ
rzy dominowali w miastach i miasteczkach, także Czesi, Niemcy, Romowie, 
Karaimi, Tatarzy i Ormianie18.

W interesującym nas okresie politykę administracyjną wobec Ziem Wschod
nich Rzeczypospolitej, realizowaną w zakresie administracji ogólnej przez urząd 
Ministra Spraw Wewnętrznych i podległą mu administrację terenową, można 
podzielić na dwa okresy. Pierwszy z nich to lata 1918(1921)-1923, a drugi to 
okres 1923-1926.

4. W pierwszym przedziale czasowym kierownictwo państwa nie wypraco
wało jeszcze w miarę jednolitej polityki wobec tego obszaru, a zwłaszcza wobec 
problemu mniejszości narodowych, kwestii najbardziej drażliwej. Nie można jed
nak powiedzieć, iż nie było na gruncie polskiej myśli politycznej pewnych prze
myśleń w tej materii. Otóż jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległo
ści w polskiej myśli politycznej odnośnie do programu polityki narodowościowej 
zarysowały się już wyraźnie dwie koncepcje. Pierwsza z nich, najpełniej sformu
łowana przez Narodową Demokrację, była rozwinięciem formuły, głoszącej nad
rzędność interesu narodowego w stosunku do państwa i kwestii społecznej oraz 
uznającej naturalność konfliktów narodowościowych. Wedle tego stanowiska 
w przyszłym państwie polskim rolę właściwego suwerena pełnić miał naród pol
ski, wyłączny dysponent zasobów gospodarczych kraju i własnego dziedzictwa 
kulturowego. Inne narodowości miały podporządkować się politycznej, ekono
micznej i kulturalnej dominacji Polaków. Program ten odmawiał niepolskim miesz

16 DzURP, nr 26, poz. 213; nr 6, poz. 29 z 1926; R. H a u s n e r ,  op. cit., s. 57-58.
17 Szerzej na ten temat: A. A j n e n k i e l ,  op. cit. , s. 238 i n. ; A.  A l b e r t ,  op. cit. , s. 90 i n.
18 J. T o m a s z e w s k i :  Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985, 25 i n; A. A j n e n -  

k i e l ,  op. cit., s. 250 i n.



kańcom państwa prawa do swobodnego rozwoju narodowego, zmierzajac do uczy
nienia z nich obywateli niższej kategorii. Konkretnie zaś postulował konieczność 
wynarodowienia (polonizacji) Ukraińców i Białorusinów, całkowitego odizolo
wania Żydów od społeczności polskiej oraz osłabienia gospodarczej i politycznej 
pozycji ludności niemieckiej, z perspektywą repolonizacji zamieszkałych przez 
nią terenów. Konsekwencją tych doktrynalnych założeń był program terytorialny 
obozu narodowego, znany pod nazwą inkorporacyjnego19.

W opozycji do stanowiska narodowodemokratycznego pozostawały głosy 
postulujące rozwiązanie kwestii narodowej w duchu tolerancji i współistnienia. 
Wychodziły one z przeświadczenia o wciąż istniejącej tożsamości interesów two
rzących Rzeczpospolitą Szlachecką narodowości, toteż uważały za możliwe reak
tywowanie tamtego związku państwowego w nowej, uwarunkowanej klimatem 
bieżącej epoki, federacyjnej formie. Zakładano, że akces do federacji będzie 
miał charakter dobrowolny, federacyjny ustrój zaś, w połączeniu z demokratyza
cją stosunków wewnątrz przyszłego państwa, zagwarantuje poszanowanie praw 
wszystkich narodowości. Jedną z przesłanek poglądów federalistów było prze
świadczenie, iż granice etnograficzne są w Europie Wschodniej niemożliwe do 
wytyczenia, prawo do samookreślenia zaś przysługuje także Polakom zamieszku
jącym na wschód od Sanu i Bugu. W tym ujęciu program federacyjny był przed
stawiany jako realizacja zasady samostanowienia narodów20.

Traktat ryski przekreślił koncepcję federacyjną i oznaczał zwycięstwo pro
gramu inkorporacyjnego. Dla przywódców Narodowej Demokracji stanowiło to 
zachętę do podjęcia próby wcielenia w życie założeń własnej koncepcji polityki 
narodowościowej21. Od razu jednak pojawiło się szereg barier zarówno z obszaru 
stosunków międzynarodowych, jak i wewnątrzpaństwowych, które postawiły pod 
znakiem zapytania jego realizację.

Po pierwsze, mniejszości narodowe w Polsce już w 1919 roku uzyskały 
międzynarodową gwarancję swoich praw. Gwarancje te zostały zawarte w tzw. 
traktacie mniejszościowym (mały traktat wersalski), który Polska podpisała 
28 czerwca 1919 roku22. Jego artykuł 1 zobowiązywał Polskę do uznania posta
nowień sformułowanych w artykułach od 2 do 8 za prawa zasadnicze, wobec

19 A. C h o j n o w s k i ,  Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921
1939, Wrocław-Warszawa 1979, s. 18; E. M aj, Narodowa Demokracja, [w:] Więcej niż niepod
ległość. Polska myśl polityczna 1918-1939, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001, s. 154 i n.

20 A. C h o j n o w s k i ,  op. cit., s. 19; S. M i c h a ł o w s k i ,  Mniejszości narodowe w myśli 
politycznej socjalistów polskich (1892-1939), [w:] Między rzeczywistością polityczną a światem  
iluzji. Rozwiązania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku, red. 
J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001, s. 161 i n.

21 K. K a w a l e c ,  Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918-1939, 
Wrocław-Warszawa 2000, s. 41-46; A. C h o j n o w s k i ,  op. cit., s. 19-20.

22 H. C h a ł u p c z a k ,  T. B r o w a r e k ,  Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 
2000, s. 33.



których nie mogła stanać w sprzeczności żadna działalność prawodawcza lub 
urzędowa państwa polskiego. Następne artykuły regulowały kwestie: 1) zupełnej 
i całkowitej ochrony życia i wolności; 2) tolerancji religijnej; 3) obywatelstwa;
4) praw cywilnych i politycznych; 5) używalności języka w życiu prywatnym 
i publicznym; 6) szkolnictwa; 7) zakładów religijnych, dobroczynnych i społecz
nych; 8) udziału mniejszości w podziale funduszy publicznych; 9) praw Żydów. 
Kluczowe znaczenie (poza pierwszym) posiadał artykuł 12. Przewidywał on, że 
w przypadku niedotrzymania lub naruszenia przez Polskę zobowiązań traktato
wych Liga Narodów otrzymywała prawo do interwencji23.

Polska, czyniąc zadość tym wymogom, wprowadziła te zapisy, i to w ujęciu 
rozszerzającym, do własnej ustawy zasadniczej, jaką była Konstytucja z 17 mar
ca 1921 roku. Jej artykuł 95 stwierdzał, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia na 
swoim obszarze zupełną ochronę życia, wolności i mienia wszystkim bez różnicy 
pochodzenia, narodowości, języka, rasy lub religii”. Art. 96 zapewniał wszyst
kim obywatelom równość wobec prawa, a urzędy publiczne zobowiązywał do 
równego traktowania wszystkich obywateli państwa. Art. 109 zapewniał każde
mu obywatelowi prawo do zachowania swej narodowości i pielęgnowania swej 
mowy i właściwości narodowych, odsyłał do osobnych ustaw, mających gwaran
tować im pełny i swobodny rozwój w formie autonomicznych związków mniej
szości w obrębie samorządu powszechnego. Państwo zachowywało jednocześnie 
prawo kontroli tej działalności i mogło, w razie potrzeby, wspierać ją ze środków 
publicznych. Artykuł 110 g warantował obywatelom polskim należącym do mniej
szości narodowościowych, wyznaniowych lub j ęzykowych równe z innymi oby
watelami prawo do zakładania, nadzoru i zarządzania zakładami dobroczynnymi, 
religijnymi i społecznymi, szkołami i innymi placówkami wychowawczymi oraz 
używania w nich swej mowy, a także wykonywania swej religii. Dalszy artykuł 
(111) poręczał wszystkim obywatelom wolność sumienia i wyznania, nikt też nie 
mógł być ograniczany w swych prawach z powodu swego wyznania i przekonań 
religijnych. Art. 113 zapewniał związkom religijnym szerokie możliwości dzia
łania, przy zastrzeżeniu, że działalność ta nie może być sprzeczna z ustawodaw
stwem państwowym. Natomiast artykuł 115 gwarantował kościołom mniejszości 
religijnych i prawnie uznanym związkom religijnym swobodę realizacji swych 
celów statutowych. Jednocześnie konstytucja marcowa nie znosiła automatycznie 
dyskryminacyjnych praw zaborczych. Ostatni jej artykuł (126), umieszczony 
w rozdziale traktującym o postanowieniach przejściowych, wymagał uchwalenia 
w tym celu ustaw specjalnych. Nastąpiło to dopiero w roku 193124.

Następnym ciosem w realizacji koncepcji Narodowej Demokracji były wy
bory parlamentarne w 1922 roku. W wyborach tych mniejszości uzyskały 22%

23 Ibid., s. 33-34.
24 M. A d a m c z y k ,  S. P a s t u s z k a ,  Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym 1791-1982, 

Warszawa 1985, s. 217 i n.; H. C h a ł u p c z a k ,  T. B r o w a r e k ,  op. cit., s. 43-44.



ogółu głosów i 20% mandatów w Sejmie. W ich wyniku w parlamencie pojawiła 
się silna grupa posłów mniejszościowych, która stała się nieraz czynnikiem roz
strzygającym w najważniejszych sprawach państwowych. Przykładem mogą tu 
być wybory prezydenckie z 1922 roku. W wyniku poparcia przez posłów mniej
szościowych kandydatury Gabriela Narutowicza został on pierwszym prezyden
tem Polski Odrodzonej. W konsekwencji parlament, a zwłaszcza rząd, musiały 
coraz bardziej liczyć się z postawami i postulatami mniejszości narodowych25.

Po 1922 roku stawało się coraz bardziej jasne, iż programu Narodowej De
mokracji „Polska dla Polaków” nie da się wcielić w życie. Należało więc szukać 
nowych rozwiązań. Nie było ich jednak, i siłą rozpędu rządy polskie do począt
ków 1923 roku realizowały z mniejszym lub większym powodzeniem program 
neoendecki.

W tej sytuacji urząd Ministra Spraw Wewnętrznych, wykonując swoje usta
wowe zadania, po części musiał samodzielnie opracowywać i realizować swoją 
politykę administracyjną na Kresach Wschodnich. Tworząc ją, ministrowie w dużej 
mierze odwoływali się do informacji otrzymywanych z podległych sobie struk
tur. Z materiałów Ministerstwa wynika, iż w tym okresie starało się ono koncen
trować na umacnianiu podległej mu administracji, obserwować życie społeczno- 
p olityczne, a następnie w odpowiedni sposób oddziaływać na nie w celu utrzy
mania względnego spokoju społecznego i bezpieczeństwa publicznego. MSW swoje 
decyzje podejmowało w dużej mierze w oparciu o informacje napływające z tere
nu. Stąd są one bardzo cenne dla zrozumienia działań tego urzędu. Z drugiej 
strony, opierając się na tych materiałach jak i na własnych obserwacjach, organ 
ten przygotowywał meldunki sytuacyjne, dające ogólny obraz sytuacji w kraju, 
a zwłaszcza na Kresach Wschodnich. Następnie przesyłał je do najwyższych władz 
państwowych, a także do wybranych ogniw administracji terenowej, m.in. do 
wojewodów. Meldunki te, jeżeli chodzi o Ziemie Wschodnie, koncentrowały się 
przede wszystkim na kwestiach mniejszościowych. Jeden z takich meldunków 
dotyczył sytuacji z początku lata 1921 roku26.

Pisano w nim iż, „niemal z całego pogranicza wschodniego przez cały czas 
napływają wiadomości o niepokoju i przygotowaniach do ruchawki. Były tego 
rodzaju wiadomości z tzw. korytarza wschodniego [północno-wschodnia część 
Ziemi Wileńskiej przyp. -  W.K.], gdzie miało wybuchnąć powstanie o charakte

25 A. A j n e  n k i e l ,  op. cit. , s. 326; A. A lb  ert ,  op. cit., s. 110.
26 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Dopływ (dalej: AAN, MSW, 

Dop.), sygn. 1017. Meldunek za okres: 26 V -15 VII 1921 roku. Był on przesłany do: Prezydium 
Rady Ministrów; ministerstw: Spraw Zagranicznych; Wojskowych; Sprawiedliwości; byłej Dziel
nicy Pruskiej; Komendy Głównej Policji Państwowej -  Wydział IV -  D; wszystkich wojewodów, 
Generalnego Delegata Rządu we Lwowie; Komisarza Rządu na m. st. Warszawę; prokuratorów 
sądów apelacyjnych w Warszawie, Ziem Wschodnich w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Lwo
wie.



rze radykalno-białoruskim, na czele którego stałby rzad Łastowskiego”. MSW 
przeprowadziło specjalny wywiad na tym obszarze i ustaliło, że występuje tam 
znaczny ferment społeczny, zwłaszcza w powiecie dziśnieńskim (Głębokie). Na
stępnie Sztab Generalny Wojska Polskiego, meldunkiem z 16 czerwca tego roku, 
zaalarmował Ministerstwo Spraw Wewnętrznych o groźnej sytuacji społeczno-po
litycznej w Małopolsce Wschodniej. Najtrudniejsza była sytuacja na wschód i po
łudnie od Lwowa. Z tego obszaru ciagle napływały informacje o przygotowywa
nych akcjach powstańczych (ruchawkach); o organizowaniu się zwolenników 
Petruszewycza; o spodziewaniu się pomocy zbrojnej od oddziałów ukraińskich 
stacjonujących w Czechosłowacji. Dla nastrojów społeczeństwa ukraińskiego 
„miarodajnym jest zjazd polityków i działaczy ukraińskich we Lwowie, odbyty 
dnia 3 czerwca i składajacy się z żywiołów pod względem socjalnym centrowych 
i umiarkowanych. Zjazd ten doszedł do wniosku, że żadne polityczne ugrupowa
nie ukraińskie nie może stanać na stanowisku państwowości polskiej i że oriento
wać się obecnie istniejące stronnictwa będa na rzad Petruszewycza”. Nowym 
elementem sytuacji, na który zwrócił uwagę Sztab Generalny WP, było to, iż 
ujawniła się współpraca konspiracji ukraińskiej z niemieckimi kołami monarchi- 
stycznymi. Ministerstwo konstatowało również „pewien nastrój paniczny wśród 
Polaków, mieszkańców zagrożonych terytoriów”. W rezultacie urzad Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Ministerstwo Spraw Wojskowych podjęły szereg daleko idacych 
zarzadzeń. Administracja miała wszelkimi sposobami wpłynać na uspokojenie na
strojów wśród ludności polskiej. Rozszerzono pracę wywiadowcza policji i zor
ganizowano specjalna łaczność między polskimi władzami i urzędami. Władze 
wojskowe „skonsygnowały wojsko według odpowiedniego planu i przeszły w stan 
pogotowia”. Po pewnym okresie, który upłynał jak się okazało w miarę spokojnie, 
„życie poszło trybem bardziej normalnym”. Konkludowano jednak, iż niebezpie
czeństwo w żadnej mierze „nie jest usunięte, albowiem w dalszym ciagu napły- 
waja wiadomości potwierdzajace niebezpieczna i wroga robotę”27.

Meldunek ten charakteryzował również sytuację na Wołyniu. Pisano:

Stan fermentu we Wschodniej Małopolsce od jakiegoś czasu udziela się, a częściowo jest 
sztucznie przenoszony na teren województwa wołyńskiego. Z jednej strony mamy tu do czynienia 
ze wzrostem działalności „Proświty” i innych organizacji ukraińskich, z drugiej strony stosunki 
pomiędzy ludnościa miejscowa a robotniczymi kolumnami osadniczymi wojskowymi ułożyły się 
bardzo niepomyślnie, i ludność ciagle się skarży na zachowanie się tych kolumn, a oprócz tego 
w ogóle wrogo odnosi się do przyszłych przybyszów osadników.

Informowano dalej, że w niektórych powiatach województwa szerzyła się 
akcja komunistyczna wśród włościaństwa ukraińskiego. Podsumowujac stwier
dzano:

27 AAN, MSW, Dop. sygn. 1017, k. 30-31.



W rezultacie istnieje tu również stan fermentu, który wprawdzie być może zupełnie jeszcze 
nie jest ujęty w karby organizacyjne, jednakże ze względu na słabą organizację naszą na Wschodzie 
przedstawia niebezpieczeństwo28.

Natomiast w komunikacie informacyjnym MSW za okres 1-15 III 1922 r. 
o sprawach ukraińskich tak pisano:

Zbliżające się ewentualnie rozwiązanie w ten czy inny sposób sprawy Galicji Wschodniej 
staje się powodem dużego ożywienia życia politycznego wśród społeczeństwa ruskiego, zwłaszcza 
we Lwowie. Cechą nastrojów politycznych [...] jest w danym przypadku skonsolidowanie się 
opinii [...] dookoła [...] jednolitego frontu antypolskiego. Notowane przed kilkoma miesiącami 
kiełkujące nastroje kompromisowe obecnie nie znajdują żadnego wyrazu na zewnątrz.

W dalszej części komunikatu charakteryzowano działalność antypolską po
szczególnych ugrupowań ukraińskich. Wskazywano także na rozszerzanie się 
bojkotu polskich szkół, a zwłaszcza uniwersytetów przez młodzież ukraińską. 
Natomiast ci Ukraińcy, którzy go łamali, spotykali się z ostracyzmem w swoich 
środowiskach29.

Nadal aktywnie działała i prowadziła agitację rewolucyjną w całym kraju, 
a zwłaszcza na Kresach Wschodnich, partia komunistyczna. Urząd Ministra Spraw 
Wewnętrznych kierował walką z tą działalnością. Tak pisał na ten temat w jed
nym z okólników:

Liczne wiadomości regularnie napływające w ciągu ostatniego czasu do MSW jednomyślnie 
stwierdzają w ciągu ostatnich miesięcy wzmożenie się w kraju naszym agitacji komunistycznej.

Pogłębiająca się inflacja, a zarazem wzrastająca drożyzna stawały się znako
mitą pożywką dla tej działalności. Ministerstwo konstatowało następnie, iż sku
teczna z nią walka może mieć tylko wtedy miejsce, gdy uzyska się dla niej szero
kie poparcie społeczne. Minister Władysław Raczkiewicz zalecał więc, by woje
wodowie, a następnie podległe im władze administracyjne porozumiały się z lo
kalnymi działaczami poszczególnych partii politycznych, stojących na gruncie 
państwowości polskiej, działaczami organizacji gospodarczych, społecznych, 
kulturalno-oświatowych itp. w sprawie włączenia się ich w tę rządową akcję 
antykomunistyczną. Starostowie winni zorganizować z nimi specjalne konferen
cje, na których szczegółowo i obszernie mieli przedstawić cele i zadania akcji. 
Zwracano uwagę, by nie łączono jej z żadną inną akcją, a zwłaszcza by nie 
wykorzystywano jej przeciwko działającym legalnie partiom socjalistycznym (Pol
skiej Partii Socjalistycznej), czy też akcją antysemicką. Miała ona w pierwszym 
rzędzie przyczynić się do ustalenia wszystkich sposobów i form występującej

28 Ibid., s. 31-32. Szerzej na temat województwa wołyńskiego: W. M ę d r z e c k i ,  Woje
wództwo wołyńskie 1921-1939. Elementy przemian cywilizacyjnych, społecznych i politycznych, 
Wrocław-Warszawa 1988.

29 AAN, MSW, Dop. sygn. 1018, s. 6.



w kraju agitacji komunistycznej, ujawniania władzom działaczy komunistycznych 
oraz pomóc władzom w zbieraniu na nich dowodów i materiałów obciążających. 
„Akcja ta powinna nosić charakter zupełnie prawnej, świadomej i zorganizowa
nej, pozbawionej wszelkiego gwałtu i samowoli samoobrony społecznej”30. Wo
jewodowie przystąpili do realizacji tych wytycznych31.

Oprócz spraw związanych z mniejszością ukraińską czy działalnością komu
nistyczną administracja polityczna na Kresach Wschodnich borykała się z proble
mami natury społecznej, pracowniczej. Na przykład na jesieni 1921 roku napięta 
była sytuacja wśród kolejarzy, zwłaszcza węzła kowelskiego. Ostatecznie na po
czątku września wybuchł w Kowlu strajk kolejarzy, którzy domagali się podwy
żek płac. By zbadać sytuację na miejscu, na polecenie MSW do Kowla przybył 
w dniu 1 IX 1921 r. specjalny wysłannik, nadkomisarz policji. Stwierdził, że 
zastrajkowały tylko Kowelskie Warsztaty Kolejowe 29 sierpnia, ale już w dniu 
następnym strajk został zlikwidowany i wszyscy robotnicy wrócili do pracy. Ruch 
kolejowy na terenie całego Wołynia odbywał się normalnie32.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, mimo ciągle napiętej sytuacji społecz
no-politycznej na interesującym nas obszarze, konsekwentnie zmierzało do stałe
go wzmocnienia podległych sobie struktur. Dlatego też wspierało powoływanie 
w poszczególnych powiatach ogniw samorządu terytorialnego, zwłaszcza gmin
nego i powiatowego. Tak więc na przykład w dniu 18 XII 1922 r. ukonstytuował 
się Sejmik Powiatowy w Bracławiu w Ziemi Wileńskiej. Zebranie odbyło się 
w lokalu Domu Ludowego w Bracławiu w obecności przedstawiciela Delegata 
Rządu w Wilnie, Kowalczewskiego. Przewodniczył zebraniu Mieczysław Mistat 
-  starosta bracławski. Przed rozpoczęciem posiedzenia ks. Piotr Brukwicki do
konał poświęcenia zebrania. Następnie dokonano wyboru sześciu członków Wy
działu Powiatowego. Zostali nimi m. in. Witold Kwinto, Aleksander Juchnie
wicz, Michał Pisani. Na zakończenie zebrania głos zabrał starosta bracławski, 
a zarazem z urzędu przewodniczący Wydziału Powiatowego. Wyraził nadzieję, 
iż praca Sejmiku Powiatowego będzie owocna i twórcza i wzniósł okrzyk „ Niech 
żyje Najjaśniejsza Rzeczypospolita”. Sala odpowiedziała mu kilkakrotnie „Niech 
żyje! ” Natomiast przedstawiciel Delegata Rządu -  Kowalczewski, żegnając ze
branych, wzniósł okrzyk na cześć powiatu i starosty bracławskiego „Niech żyje”33.

30 Derżawnyj Archiw Wołinskoj Obłasti (Państwowe Archiwum Obwodu Wołyńskiego w Łuc
ku, Ukraina, dalej: DAWO), Zespół Urzędu Wojewódzkiego Wołyńskiego (dalej: UWWoł), fon 
(dalej: dział) 46, opis (dalej: część) 9, sprawa (dalej: sygnatura) 5, Okólnik MSW nr 10 z 10 IX 
1921.

31 Ibid . , s. 3. Pismo Wojewody Wołyńskiego do starostów z 7 X 1921 roku.
32 AAN, MSW, Dop. sygn. 8, s. 3.
33 Lietuvos Centrinis Valstyges Archyvas (Litewskie Centralne Archiwum Państwowe w W il

nie, Litwa, dalej: LCVA), Zespół Urzędu Wojewódzkiego Wileńskiego (dalej: UWWil), fond 
(dalej: dział) 51, opis (dalej: część) 15, sprawa (dalej: sygnatura) 682, arkusz (dalej: karta, stro
na) 2.



Na jesieni 1922 roku rozpoczęła się kampania wyborcza do polskiego parla
mentu. Na dzień 5 listopada zostały wyznaczone wybory do Sejmu, a na 12 listo
pada do Senatu. Dla urzędu Ministra Spraw Wewnętrznych i podległej mu admi
nistracji, zwłaszcza na obszarze województw wschodnich, był to wielki spraw
dzian organizacyjno-polityczny. W zwiazku z tym minister wydał wojewodom 
szereg dyrektyw i zaleceń. W piśmie z 6 IX 1922 r. instruował, jak ma się 
zachować administracja w czasie kampanii wyborczej. Pisał:

Jeszcze raz potwierdzam z naciskiem -  konieczność absolutnie bezstronnego zachowania się 
władz administracyjnych w czasie wyborów i niedopuszczalność nie tylko wpływania, ale nawet 
podejrzeń o to, że władza ma zamiar w ten lub inny sposób wpływać na przebieg lub wynik 
wyborów.

Z drugiej jednak strony z cała moca wskazywał, że właśnie

[... ] owa bezwzględna bezstronność wobec wszystkich stronnictw legalnych wkłada na wła
dzę administracyjna tym większy obowiazek niedopuszczenia wykorzystania przez niektóre czyn
niki przestępcze kampanii wyborczej dla swych specyficznych celów antypaństwowych.

Wskazywał zwłaszcza na Komunistyczna Partię Robotnicza Polski, stwier- 
dzajac, iż sama przynależność do niej jest już karalna. Stad jej działalność winna 
być z cała bezwzględnościa zwalczana.

Cała polityka nasza wobec tej partii -  mówił -  polega na zwalczaniu jej jako antypaństwowej, 
przy pomocy środków przewidzianych przez prawo. Można skonstatować, że polityka ta dała 
swoje wyniki o tyle dodatnie, że sami komuniści traktuja swoja sytuację w Polsce jako gorsza niż 
przed czasem niedawnym.

Okólnik ten faktycznie dotyczył również i partii mniejszości narodowych. 
Te z nich, które uznawały porzadek konstytucyjny państwa, mogły działać legal
nie, natomiast te, które jawnie lub skrycie głosiły hasła antypaństwowe, musiały 
się liczyć z represjami ze strony władz państwowych34.

5. Na przełomie lat 1922/1923, po wyborach parlamentarnych i kryzysie 
wywołanym zabójstwem prezydenta Gabriela Narutowicza, w elitach politycz
nych Polski dojrzewała myśl opracowania całościowego i oficjalnego programu 
państwowego wobec Kresów Wschodnich i zamieszkujących je mniejszości na
rodowych. Decyzję w tej sprawie przyśpieszyła Rada Ambasadorów, wydając 
w dniu 15 III 1923 r. postanowienie o uznaniu polskiej granicy wschodniej i przy
znając zarazem Polsce suwerenność nad Galicją Wschodnią35. Powstały w grud
niu 1922 r. rząd gen. Władysława Sikorskiego, który oprócz funkcji premiera 
zajmował także stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych, podjął pod tym wzglę
dem inicjatywę na wiosnę 1923 roku36. Po decyzji Rady Ambasadorów wydał

34 DAWO, UWWoł, dz. 46, cz. 9, sygn. 5, s. 12.
35 R. T o r z e c k i ,  Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923-1929, Kraków 1989, s. 20 i n.
36 A. C h o j n o w s k i ,  op. cit., s. 32 i n.



odezwę do obywateli Kresów Wschodnich, a następnie opracował projekt Wy
tycznych w sprawie polityki rządu na Kresach Wschodnich. Przedstawił go Komi
tetowi Politycznemu Rady Ministrów w dniu 7 IV 1923 roku37. Projekt ten przyj
mował jako zasadę główną koncepcję asymilacji państwowej, a nie narodowej. 
Projekt ten został rozesłany do zainteresowanych wojewodów celem wypowie
dzenia się. Ostatecznie premier i minister spraw wewnętrznych przesłał podle
głym sobie władzom tajny okólnik z 1 V 1923 roku pt. Ogólne wytyczne dla 
polityki Rządu na Kresach Wschodnich z zaleceniem właściwego i ścisłego ich 
stosowania38.

We wstępie do tego dokumentu pisano:

Ostateczne uznanie przez Radę Ambasadorów naszych granic wschodnich nakłada na rzad 
obowiązek wykorzystania tego momentu historycznego dla dobra Rzeczypospolitej. Wymaga to 
z jednej strony konkretnej i jednolitej polityki ze strony rządu jako całości w stosunku do ziem  
wschodnich, z drugiej planowej, a na miejscowych czynnikach opartej pracy nad stabilizacja sto
sunków na Kresach, zgodnie z wymogami rozumnie pojętej polskiej racji stanu.

Następnie W. Sikorski wskazywał na strategiczna pozycję ziem wschodnich. 
Stwierdzał, iż rozstrzygają one o „mocarstwowej przyszłości Polski”. Pisał:

W znaczeniu międzynarodowym decydują o charakterze mocarstwowym Rzeczypospolitej, 
ojej roli historycznej na wschodzie. W razie cofnięcia się linii granicznej na tzw. linię Curzona 
Polska staje się trzeciorzędnym państwem, pozbawionym tego wpływu, jaki jej się należy tak ze 
względu na tradycję historyczną, jak i ze względu na obecne materialne i moralne walory Państwa 
Polskiego.

Następnie konstatował:

Mając to wszystko na uwadze, Rząd poczyni wszelkie możliwe kroki celem pozyskania miej
scowej ludności kresowej na rzecz idei państwowej oraz celem trwałego zespolenia Kresów z Ma
cierzą39.

R. Torzecki pisze:

Był to pierwszy oficjalny postulat „asymilacji państwowej” [..] Koncepcje asymilacji pań
stwowej znane były od dawna w kręgach liberalnych konserwatystów, zwłaszcza w kołach repre
zentujących historyczną szkołę krakowską. W polskiej myśli politycznej socjalistów i konserwatys
tów miały swoje tradycje [...] Bliskie one były Piłsudskiemu i wielu politykom z jego obozu, 
a wśród nich Sławkowi40.

Program asymilacji państwowej był odtąd oficjalną koncepcją polityki pań
stwowej w Polsce niemal do końca jej istnienia. Pewną próbą odejścia od niej 
były rządy Wincentego Witosa w okresie V-XII 1923. Jego rząd powrócił ofi

37 R. T o r z e c k i ,  op. cit., s. 21 i n.
38 AAN, MSW, Dop. sygn. 977.
39 Ibid., s. 103.
40 R. T o r z e c k i ,  op. cit., s. 23.



cjalnie do zasad asymilacji narodowej, jednakże nie był w stanie wcielić jej w ży
cie, gdyż niebawem upadł. Nowy premier, Władysław Grabski, w swoich dekla
racjach na forum Sejmu ponownie ogłosił ją jako oficjalną politykę państwa wo
bec mniejszości, lecz część jego ministrów realizowała nadal politykę asymilacji 
narodowej (np. minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Stanisław 
Grabski). Natomiast jego następca, Aleksander Skrzyński, rzeczywiście począł 
wcielać jej zasady w życie. Działalność na tym obszarze nie przyniosła jednak 
większych efektów, gdyż żywot jego rządu był krótki. Na marginesie dodam, iż 
po przewrocie majowym zwycięski obóz J. Piłsudskiego również oparł swoją 
polityką mniejszościową na tej koncepcji, nadając jej zarazem autorskie piętno41.

W okresie od III 1923 r. do V 1926 r . , urząd Ministra Spraw Wewnętrznych 
realizował swoją politykę wobec Kresów Wschodnich i zamieszkujących je mniej
szości narodowych w ramach zaprezentowanych powyżej koncepcji politycznych. 
W Ministerstwie rozpoczęły się, zainicjowane przez gen. Sikorskiego, studia 
szczegółowe nad poszczególnymi województwami kresowymi. Prowadzić je miały 
przede wszystkim poszczególne ogniwa administracji terenowej pod ogólnym 
kierownictwem wojewodów. Wynikiem tych studiów były obszerne elaboraty, 
przygotowane przez poszczególne urzędy wojewódzkie. Składały się one zazwy
czaj z pogłębionej analizy przeszłości danego regionu, z opisu aktualnego stanu 
gospodarki, życia społecznego, jak i kulturalnego. Na koniec zawierały bardzo 
interesujące propozycje rozwiązań poszczególnych problemów i wskazanie roli, 
jaką widział dla swego województwa wojewoda, zarówno w skali Kresów jak i kraju.

W materiałach MSW znajduje się jedno z takich opracowań, przygotowane 
przez wojewodę poleskiego Stanisława Downarowicza. Warto zapoznać się z nim 
dokładniej także i z tego powodu, iż wcześniej pełnił on funkcję Ministra Spraw 
Wewnętrznych, a w konsekwencj i był jedną z bardziej wpływowych person w kie
rowniczych gremiach resortu42.

Wojewoda S. Downarowicz rozpoczął swoje opracowanie od próby zdefi
niowania pojęcia Kresy Wschodnie. Pisał:

Jednym z zasadniczych, a często spotykanych błędów jest szablonowe traktowanie tak zwa
nych Kresów Wschodnich [...] bez zdania sobie sprawy z różnic, jakie zachodzą w charakterze 
poszczególnych części.

Wołyń, Polesie, Wileńszczyzna43 -  każde z tych pojęć przedstawia zupełnie 
inny obraz pod względem charakteru i warunków gospodarczych, stosunków et

41 A. C h o j n o w s k i ,  op. cit., s. 31 i n.
42 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wydział Narodowościowy 

(dalej: AAN, MSW, WN) sygn. 938, Zarys programu zadań i prac państwowych na Polesiu. Ściśle 
poufne; Stanisław Downarowicz był krótko w 1921 roku wojewodą wołyńskim, a następnie od 
19 IX 1921 do 5 III 1922 ministrem spraw wewnętrznych. Funkcję wojewody poleskiego pełnił od 
18 V 1922 do 2 X 1924, Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej..., s. 150.

43 Stanisław Downarowicz nie uważał więc Galicji Wschodniej za obszar Kresów Wschodnich.



nograficznych i życia politycznego. Na przykład Wilno spadło do pozycji miasta 
wojewódzkiego i „ obecnie dla Rzeczypospolitej nie ma problemu Kresów Wschod
nich na wzór dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, którego stolica było 
Wilno”. Pod jednym względem Kresy Wschodnie stanowiły dla Polski zagadnie
nie jednolite: wrogowie państwa polskiego, a zwłaszcza Rosja Radziecka, wy
trwale miały dażyć do oderwania ich od Polski. Tak więc zabezpieczenie tych 
ziem przed tego typu działalnościa tworzyło z nich dla władz polskich jednolity 
problem terytorialny i polityczny. Same „techniczne” środki obrony nie były 
wystarczajace, by zwalczać te tendencje. Winny zaistnieć naturalnie, i to bardzo 
silne więzy, łaczace Kresy z reszta państwa. Dlatego też władze winny prowa
dzić tutaj odpowiednia (właściwa) politykę gospodarcza. Podjać też szereg dzia
łań społecznych, politycznych i oświatowo-kulturalnych. Przede wszystkim jed
nak przeprowadzić dokładna analizę życia społeczno-politycznego na tym obsza
rze. Wojewoda Downarowicz podjał się próby przeprowadzenia takiej analizy.

Stwierdził na wstępie, że z dominujacej na tych ziemiach przed rozbiorami 
szlachty polskiej pozostały tylko „szczatki”. Kościół katolicki -  poza Wileńsz- 
czyzna -  prawie nie istniał. Jedynie ważkim i niemal decydujacym czynnikiem 
była tutaj warstwa chłopska. Była ona przeważnie prawosławna i niepolska, wy
chowana przez zaborcę we wrogim dla Polski duchu. „Na szczęście dla nas [...] 
masa ta jest na ogół bierna, mało uświadomiona, a co najważniejsze -  niejedno
lita”. Podkreślał, iż tę sprzyjajaca okoliczność należało sobie uświadomić i nale
życie wykorzystać dla dobra państwa polskiego. Mówił dalej, iż na ziemiach 
północno-wschodniej Polski występowały wśród mniejszości narodowych dwa 
ruchy polityczne: bardzo poważny ukraiński i łagodniejszy, słabo rozwinięty -  
białoruski. Prognozował, iż ruchy te będa się dalej dynamicznie rozwijać i z ta 
sytuacja polityka państwa polskiego musi się liczyć44.

Na sytuację w tej części Rzeczypospolitej wpływały również konsekwencje 
wynikajace z ustalonego w Rydze kształtu Polskiej granicy wschodniej. W zwiazku 
z tym, że zrezygnowano z rozwiazania sprawy Kresów „w wielkim stylu”, a więc 
z koncepcji federacyjnej, należało przyjać do wiadomości, iż nie Wilno i Wi- 
leńszczyzna stanowi klucz do panowania polskiego na wschodzie, ale ziemie le- 
żace na południe od Wileńszczyzny, to jest Polesie i Wołyń. Konstatował, że 
krainy te bardzo różniły się od siebie, ale to było korzystne dla państwa polskie
go. Z tych dwóch ziem rolę zasadnicza przypisywał Polesiu. Pisał:

Polesie w szczególności wykorzystać należy w tym kierunku, ażeby wbić polski klin między 
czynnik białoruski od północy i ukraiński od południa. Byłoby karygodnym brakiem przewidywa
nia i zaniedbaniem z naszej strony, a wysoce dla państwa polskiego niebezpiecznym, gdyby czyn
niki białoruski i ukraiński zdołały podać sobie ręce nad Prypecia. Tego dotad nie ma, ale jest 
niewatpliwa do tego dażność z obu stron.

44 AAN, MSW, WN, sygn. 938, s. 1-3.



Do tego też dążyła Rosja Radziecka45.
Charakteryzując Polesie, pisał, iż zamieszkuje go ludność w 70% prawosław

na :

[...] z małymi wyjątkami pozbawiona jakiegokolwiek uświadomienia narodowego i nietrudna 
do [...] pozyskania dla rządu [...]. Na Polesiu nie trzeba większego wysiłku politycznego ze strony 
polskiej, natomiast potrzebny jest i konieczny wielki wysiłek finansowy i gospodarczy.

Przedstawił szczegółowy plan działań pod tym względem, zwłaszcza w za
kresie budowy infrastruktury gospodarczej i melioracji w rolnictwie. Winna na
stąpić też, według niego, szybka kolonizacja Polesia przez ludność polską -  od
budowa, a następnie rozbudowa i spolonizowanie miast poleskich. Należy rów
nież obsadzić stanowiska w obu istniejących tam kościołach, to jest w katolickim 
i prawosławnym, duchownymi lojalnymi wobec państwowości polskiej. Należy 
zlikwidować województwo nowogródzkie (obszar białoruski) i przyłączyć jego 
ziemie do województwa wileńskiego.

Administracja polska powinna być zorganizowana na jednolitych zasadach, 
by ludność miała wrażenie, że polska władza działa zdecydowanie i prężnie. 
Downarowicz był przeciwny jednak „mechanicznej” unifikacji administracji te
renowej na Kresach z administracją reszty kraju. Postulował też „niebudzenie” 
życia politycznego wśród ludności kresowej, a kierowanie jej zainteresowań spo
łecznych na sprawy gospodarcze. Partie polityczne nie powinny na tym obszarze 
rozwijać zbyt intensywnej działalności, a zwłaszcza nie powinny krytykować 
rządu polskiego i nie deprecjonować go w oczach mas ludowych46. Podsumowu
jąc swoje rozważania, Stanisław Downarowicz stwierdzał, iż wszystko się zmie
niło w porównaniu z Polską przedrozbiorową.

W tych warunkach musi Polska tworzyć i szukać nowych podstaw i nowego klucza do utrwa
lenia swojego na wschodzie panowania i swoich wpływów. Podstawę taką dzisiaj stanowią przede 
wszystkim szerokie warstwy ludowe.

Na koniec podkreślił jeszcze raz, że Polesie może być kluczem do utrwalenia 
polskich wpływów na Kresach Wschodnich, polskim korytarzem47.

W interesującym nas okresie (III 1923-V 1926) Ministerstwo Spraw We
wnętrznych coraz bardziej usprawniało działalność zarówno swoją, jak i podle
głej sobie administracji na Kresach Wschodnich, choć warunki społeczno-poli
tyczne w istocie nie ulegały zmianie. Wręcz przeciwnie, w latach 1924-1925 
nastąpiło pod tym względem pogorszenie sytuacji. Dotyczyło to zwłaszcza woje
wództw wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego, w których trwał stan cią

45 Ibid ., s. 3-4 .
46 Ibid ., s. 4-8 .
47 Ibid., s. 19. Szerzej na temat dziejów Polesia: J. T o m a s z e w s k i ,  Z  dziejów Polesia 

1921-1939. Zarys stosunków społeczno-ekonomicznych, Warszawa 1963.



głych wystapień antypaństwowych48. Wojewodowie mimo to coraz pewniej za
wiadywali podległa sobie administracja starościńska i policja. Coraz dokładniej
sze były ich sprawozdania do centrali z życia gospodarczego, społecznego czy 
kulturalnego na podległym terenie oraz lepsza prezentacja sposobów realizacji 
zleconych im zadań. Przykładem może tu być sprawozdanie wojewody wołyń
skiego Stanisława Srokowskiego z maja 1923 roku49.

Sprawozdanie składało się z dziewięciu części. Pierwsza z nich dotyczyła 
sytuacji ogólnej w województwie. Druga -  ruchu zawodowego i spółdzielczego. 
Trzecia -  sytuacji strajkowej. Natomiast następne: IV -  działalności organizacji 
społecznych i politycznych polskich, V -  spraw narodowościowych, VI -  spraw 
granicznych, VII -  akcji dywersyjnych i wypadków szpiegostwa, VIII -  ważniej
szych wypadków w województwie i ostatnia (IX) -  stosunku ludności do władz 
państwowych. Tak więc np. w części I wojewoda pisał, że jednym z widocznych 
dodatnich przejawów decyzji Rady Ambasadorów w sprawie uznania granic 
wschodnich Rzeczypospolitej jest wzmocnienie się i krzepnięcie życia narodowe
go tutejszego społeczeństwa polskiego „tak ciężko doświadczonego długoletnia 
wojna i szeregiem inwazji, które w pierwszym rzędzie ostrze swe zwróciły w kie
runku zgniecenia i zatarcia wszelkich śladów łaczności z Macierza”. W dalszej 
kolejności ogólnie charakteryzował sytuację w społeczności polskiej, ukraińskiej 
i żydowskiej50.

Umacniały się również struktury administracji lokalnej w Ziemi Wileńskiej. 
Świadczy o tym chociażby raport sytuacyjny starosty święciańskiego za miesiac 
czerwiec 1923 roku. Pisał w nim, iż w miarę spokojna sytuacja społeczno-poli
tyczna istniała w jego powiecie już od kilku miesięcy. W sprawozdaniu koncen
trował się więc na sprawach gospodarczo-finansowych. Liczba zakładów prze
mysłowo-handlowych wzrosła w powiecie do 2238. W sprawach rolno-wetery- 
naryjnych starosta zwracał uwagę na szereg licytacji majatków rolnych, w któ
rych uczestniczyli jego przedstawiciele. Bardzo też często odbywały się posie
dzenia Powiatowej Komisji Pomocy Rolnej. Dużo uwagi poświęcano stanowi 
opieki społecznej i pośrednictwa pracy w powiecie. W zakresie pomocy społecz
nej przedstawiał się następujaco: Dzieci w schroniskach Sejmiku Powiatowego 
było 176, z których zupełnymi sierotami było 74, półsierotami 92 oraz 10 maja- 
cych rodziców. Koszt utrzymania ochronek wynosił 42 408 051marek polskich 
(mkp). Wydano zapomóg biednym na kwotę 317 600 mkp. Pokryto koszty lecze
nia najbiedniejszym mieszkańcom powiatu na sumę 1 038 000 mkp. Wydano 
repatriantom powracajacym z Litwy zapomóg na kwotę 576 000 mkp. Informo
wano również, iż w okresie sprawozdawczym ostatecznie zostało zagospodaro

48 A. C h o j n o w s k i ,  op. cit., s. 67-68.
49 DAWO, UW W oł., dz. 46, cz. 9, sygn. 68, Sprawozdanie miesięczne z ruchu zawodowego 

i społeczno-politycznego na terenie województwa wołyńskiego -  maj 1923, Łuck, VI 1923.
50 Ibid., s. 6 -7 .



wanych przez osadników 7 parcel z ogólnej liczby 19 przeznaczonych na osad
nictwo wojskowe. W konsekwencji pozostałe 19 parcel wydzierżawiono okolicz
nej ludności51.

Sytuacja na Kresach Wschodnich od końca 1923 roku stawała się coraz bar
dziej napięta. W istocie rozpoczynało się tutaj pełzające powstanie antypolskie52. 
Władze państwowe podjęły cały szereg działań gospodarczo-społecznych, poli
tycznych, a także administracyjno-prawnych, by zaradzić tej sytuacji. Zasadni
cze znaczenie, w szczególności na obszarach nadgranicznych, miało powołanie 
specjalnej formacji wojskowo-policyjnej, podległej służbowo Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych, a organizacyjnie Naczelnemu Dowództwu WP, to jest Korpusu 
Ochrony Pogranicza53. Ministerstwo Spraw Wewnetrznych wydawało cały czas 
wojewodom kresowym dyrektywy w celu skuteczniejszego zwalczania przez nich, 
w ramach posiadanych uprawnień, wystąpień antypaństwowych. Regularnie tak
że przekazywało im informacje o zamierzonych czy też prowadzonych działa
niach, sterowanych zwłaszcza z Rosji Radzieckiej. Działania te realizowane były 
głównie przez białoruskie i ukraińskie grupy komunistyczne i nacjonalistyczne54.

Pod koniec 1923 roku Urząd Wojewódzki Poleski z siedzibą w Brześciu nad 
Bugiem otrzymał od Ministra Spraw Wewnętrznych zadanie dokładnego zbada
nia sytuacji w niepodległościowym (petlurowskim) ruchu ukraińskim na obszarze 
b. zaboru rosyjskiego na podstawie materiałów informacyjnych z urzędów woje
wódzkich: poleskiego, wołyńskiego i nowogródzkiego55. W przygotowanej od
powiedzi pisano więc, że irredentystyczny ruch ukraiński „przedstawia obraz 
niebezpieczeństwa zagrażającego Państwu Polskiemu na Ziemiach Wschodnich” . 
Natomiast dla dokładniejszego zbadania akcji podejmowanych przez Ukraińców 
„niezbędną rzeczą jest oświetlenie stanowiska i roli Sowietów”. Mówiono dalej, 
iż zapoczątkowane już w końcu 1923 roku dążenia władz radzieckich do pozy
skania dla Rosji emigrantów ukraińskich i rosyjskich, w szczególności osób, któ
re dotychczas brały czynny udział w organizacjach antybolszewickich -  „ nie może 
być uważane w całej rozciągłości za fakt przygotowania wzrastającego dzisiaj 
ruchu ukraińskiego -  jako wrogiego działania przeciw Polsce. We wzmiankowa
nych poczynaniach należy raczej doszukiwać się metody łagodzenia wewnętrzne
go ruchu antybolszewickiego na ziemiach Sowieckiej Ukrainy”. Pozyskanie przez 
bolszewików emigracji ukraińskiej musiałoby się stać symbolem utrwalenia wła

51 LCVA, UWWil., dz. 51, cz. 15, sygn. 51, k. 12.
52 A. A l b e r t ,  op. cit., s. 138-140.
53 A. A j n e n k i e l ,  op. cit., s. 410-415; Por. M. J a b ł o n o w s k i ,  Formacja specjalna. 

Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939, Warszawa 2002/2003.
54 AAN, MSW, Dop., sygn. 1062, s. 36, Pismo MSW do Urzędu Wojewódzkiego Lubelskie

go z 18 III 1924 r.
55 Archiwum Akt Nowych, Urząd Wojewódzki Poleski (dalej: AAN, UWP), sygn. 976/85. 

Pismo UWP do MSW z 7 I 1924.



dzy bolszewickiej na Ukrainie, nawet dla „najbardziej radykalnego elementu we
wnętrznego” . Ich sukcesem było przyciągnięcie na swoją stronę „widomego zna
ku wojskowego ukrainizmu -  atamana Tiutiuniuka”56. Oczywiście, że bolszewi
cy nie wykluczali przy tej akcji i innych korzyści, jak np. wprowadzenia zamętu 
i dezorientacji wśród ludności polskiej terenów przygranicznych, „ewentualnie 
wzniecenia powstania ukraińskiego na ziemiach polskich -  zamieszkiwanych przez 
ludność ukraińską itp.” Realizując więc te dwa cele (uspokojenie polityczna na 
Ukrainie Radzieckiej i akcje antypolską), władze radzieckie ogłosiły Tiutiuniuka 
atamanem „ krasnowo kozaczestwa” i niebawem miały przydzielić do jego sztabu 
„nowe zgniłe ryby”, jak nazywała wołyńska prasa ukraińska byłych generałów 
Semena Petlury: Nikonowa, Seredę, Janczenkę, przebywających już na terenie 
Ukrainy Radzieckiej57. Ataman Tiutiuniuk koncentrował się jednak na organizo
waniu jedynie konspiracji polityczno-zbrojnej w Polsce, zwłaszcza na Wołyniu 
i Polesiu. Kierował nią jego przyjaciel Michał Palij, który pozostawał w kontak
cie z poselstwem radzieckim w Warszawie. Następnie charakteryzowano działal
ność tej konspiracji, przytaczając przy tym szereg konkretnych faktów. Tak więc, 
jak donosiły służby bezpieczeństwa w Brześciu nad Bugiem, w grudniu 1923 
roku w powiecie sarneńskim działał „Ukraiński Komitet Konspiracyjny”, które
go zadaniem było przede wszystkim przyjmowanie od nadgranicznych agend GPU 
(Państwowy Zarząd Polityczny)58 literatury i korespondencji przeznaczonej dla 
ludności ukraińskiej w Polsce. Natomiast służby bezpieczeństwa z Łucka infor
mowały o powstaniu podobnej placówki w Rokitnie59.

Opierając się na tych i im podobnych informacjach, Minister Spraw Wew
nętrznych w pismach ogólnych informował podległe sobie służby o całokształcie 
sytuacji na ziemiach wschodnich państwa polskiego. Pisał więc w okólniku z 8 lu
tego 1924 roku:

Wedle otrzymanych informacji rząd Łostowskiego przygotowuje na wiosnę zbrojne powsta
nie na Kresach Wschodnich, z czym równocześnie projektowane jest wystąpienie komunistów na 
terenie całej Rzeczypospolitej. W związku z powyższym rozpoczęte zostały rokowania działaczy 
białoruskich z ukraińskimi celem połączenia bojówek białoruskich i ukraińskich na terenie całego 
pogranicza rosyjskiego i nawiązania ścisłego kontaktu przez Polesie po linii Równo-Sarny-Łuni-
niec60.

Działania te, w wyniku zdecydowanej akcji administracji i służb bezpieczeń
stwa, nie dochodziły w większości przypadków do skutku. Zasadnicze znaczenie 
dla uspokojenia sytuacji miała działalność Korpusu Ochrony Pogranicza. Jedno

56 Właściwie Jurij Tiutiunnyk.
57 Ibid., k. 7.
58 M. H e l l e r ,  A.  N i e k r i c z ,  Historia ZSRR. Utopia u władzy, t. 1, Lata 1918-1939, 
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59 Ibid., k.7a.
60 AAN, MSW, Dop. sygn. 1062, s. 26-27; W. K o z y r a ,  op. cit., s. 65.



cześnie na znacznych obszarach Kresów Wschodnich w tym samym czasie sytu
acja polityczna rozwijała się pomyślnie, a spokój społeczny i narodowościowy 
nie był zakłócony. Tak więc wojewoda lwowski w sprawozdaniu z maja 1924 
roku pisał do urzędu Ministra Spraw Wewnętrznych, iż głównym problemem 
zaprzątającym umysły całego społeczeństwa jest nie walka mniejszości ukraiń
skiej z państwem polskim, ale kryzys gospodarczy, „jaki zapanował we wszyst
kich dziedzinach gospodarstwa społecznego”61.

Od połowy 1925 roku sytuacja na całych Kresach coraz bardziej się norma
lizowała. Z jednej strony poczęły przynosić pozytywne efekty działania władz 
polskich na obszarze gospodarczym, społecznym i oświatowo-kulturalnym62, z dru
giej poczynania na polu represji administracyjno-policyjnych i skutecznego za
bezpieczenia granicy polsko-radzieckiej przez KOP. Okazało się, iż administra
cja polska, wraz ze służbami bezpieczeństwa, choć z natury rzeczy były to struk
tury przeznaczone do działań w warunkach pokojowych, w zasadzie poradziły 
sobie z wieloletnim stanem wrzenia społecznego i sterowanymi głównie z ZSRR 
działaniami powstańczymi63.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w następnych miesiącach nadal usilnie 
pracowało nad dalszym zorganizowaniem podległego resortu i utrzymaniem spo
koju społecznego i bezpieczeństwa publicznego. O wysiłkach tych informują pis
ma i zarządzenia skierowane do podległych mu władz administracyjnych oraz 
coraz obszerniejsze i dokładniejsze raporty miesięczne, przygotowywane przez 
poszczególnych wojewodów. Tak więc wojewoda stanisławowski w raporcie z lu
tego 1926 roku pisał, iż sytuacja w zasadzie nie zmieniła się w porównaniu z okre
sem wcześniejszym. Panował tutaj spokój, a ludność koncentrowała się na spra
wach gospodarczych. Wskazywano na działalność związków zawodowych, które 
koncentrowały się na kwestiach wewnątrzorganizacyjnych i zbliżających się wy
borach do władz związkowych. Informowano również o walce, jaką toczyli so
cjaliści z komunistami o wpływy wśród związkowych mas członkowskich64.

6. Podsumowując, należy stwierdzić, iż polityka władz polskich na Ziemiach 
Wschodnich Rzeczypospolitej, a zwłaszcza urzędu Ministra Spraw Wewnętrz
nych i podległej mu administracji, w latach 1918-1926 uwarunkowana była wie
loma czynnikami. Wynikała ona zarówno z ogólnych założeń polityki państwa 
wobec tych obszarów, jak i z niejednolitości bieżącej polityki poszczególnych

61 Był to czas, gdy jeszcze nie ujawniły się pozytywne skutki wielkiej reformy walutowej 
i sanacji polskiej gospodarki, dokonanej przez rząd Władysława Grabskiego.

62 Chodzi tutaj zwłaszcza o efekty działalności rządu W. Grabskiego, por. A. C h o j n o w 
s k i ,  op. cit., s. 34 i n.

63 W konsekwencji KPRP oceniając całokształt sytuacji, nakazała Komunistycznej Partii Za
chodniej Białorusi zaprzestanie wszelkich działań zbrojnych (powstańczych) i doprowadziła w po
łowie 1925 roku do rozwiązania istniejących jeszcze gdzieniegdzie oddziałów partyzanckich. Por. 
A. C h o j n o w s k i ,  op. cit., s. 42-43.

64 DAWO, UWWoł, dz. 46, cz. 9, sygn. 326, s. 2-3 .



ekip rzadowych. W konsekwencji częściowo inna działalność prowadzona była w 
latach 1918-1923, a inna w okresie 1923-1926.

W pierwszym z tych okresów państwo polskie walczyło o swoje granice, 
a problem Kresów Wschodnich rozstrzygał się w walce orężnej. Powstajaca na 
obszarach zajmowanych przez wojsko polskie administracja cywilna bezpośred
nio podlegała dowództwu wojskowemu. Władze cywilne, a zwłaszcza MSW, 
najpierw nadzorowało tę administrację w sposób pośredni, a po pewnym czasie 
przejmowało ja pod swój bezpośredni zarzad. Stad też dopiero od 1921 roku 
znajdowała się ona pod pełna kontrola urzędu Ministra Spraw Wewnętrznych. 
W latach 1921-1923 urzad ten, w dużej mierze samodzielnie ustalał politykę 
podległego mu resortu. Działo się tak dlatego, że w tym okresie właściwie nie 
było jednolitej polityki rzadów polskich wobec Ziem Wschodnich Rzeczypospo
litej i zamieszkuj acej ja ludności. W rzeczywistości w różny sposób realizowana 
była idea państwa narodowego, a na Kresach polityka asymilacji narodowej. MSW 
w tym czasie koncentrowało się na organizowaniu podległej sobie struktury ad
ministracyjnej oraz na walce o utrzymanie spokoju społecznego i bezpieczeństwa 
publicznego. Było to bardzo trudne, gdyż trwały tutaj niemal permanentnie zabu
rzenia społeczne.

Natomiast w latach 1923-1926 sytuacja na tych terenach uległa znacznej 
zmianie. Otóż 15 III 1923 r. Rada Ambasadorów uznała polska granicę wschod
nia, a w konsekwencji przyznała Polsce suwerenność nad Kresami Wschodnimi. 
W tym momencie irredentystycznie nastawione elity polityczne białoruskie i ukra
ińskie musiały zredefiniować swoja dotychczasowa politykę. Znaczna ich część 
poczęła uznawać państwowość polska. Również rzad polski na wiosnę tego roku 
opracował pierwszy oficjalny program polityki państwa wobec tych ziem. Pro
gram ten odwoływał się do zasad asymilacji państwowej, a nie narodowej. Trze
ba jednak przyznać, iż z trudem wprowadzano go w życie, gdyż znaczna część 
administracji, zwłaszcza terenowej, w praktyce realizowała koncepcję asymilacji 
narodowej. W rezultacie nastapiło poważne zaognienie stosunków społeczno-po
litycznych na Kresach Wschodnich w latach 1924-1925. Zaburzenia w dużej 
mierze były inspirowane z zagranicy, ze strony Zwiazku Radzieckiego. Admi
nistracja spraw wewnętrznych z jednej strony podjęła szereg działań policyjno- 
-represyjnych wobec uczestników tych wystapień, a z drugiej dalsze działania na 
rzecz wzmocnienia i usprawnienia istniejacych już struktur administracyjnych, 
zwłaszcza administracji powiatowej. Wspierała również rozwój samorzadu tery
torialnego, w szczególności szczebla g minnego i powiatowego. Stabilizacja życia 
społeczno-politycznego na tym obszarze, rozpoczynajaca się od drugiej połowy 
1925 roku, wydatnie wzmocniła te procesy w miesiacach następnych.


