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WSTĘP

Jedną z form wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie mię-
dzywojennym były półkolonie letnie zlokalizowane w przestrzeni parko-
wej lub leśnej. Jako rozwiązanie zdecydowanie tańsze niż kolonie i mniej 

absorbujące organizacyjnie, a przy tym zapewniające kilkugodzinną opie-
kę w ciągu dnia większej liczbie uczestników, stanowiły przedsięwzięcie 
chętnie podejmowane przez lokalne samorządy, organizacje filantropijno-
-społeczne oraz podmioty prywatne. O ile na kolonie każdego roku mogła 
pojechać niewielka, w stosunku do potrzeb, liczba dzieci, o tyle półkolonie 
przeznaczano dla dużej grupy tych, które lato spędzały w mieście, ponieważ 
ich rodziców czy opiekunów nie stać było na sfinansowanie letniego wy-
jazdu dziecka poza miasto. Nadzór nad działalnością półkolonii sprawowa-
ło państwo za pośrednictwem dwu jednostek: Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej (MPiOS) oraz Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego (MWRiOP). Głównym celem akcji półkolonijnej była poprawa 
zdrowia fizycznego dzieci poprzez ćwiczenia na świeżym powietrzu, rekre-
ację i regularne odżywianie oraz właściwą pracę wychowawczą opiekunów 
z podopiecznymi. Znaczenie tego rodzaju wypoczynku wzrosło w czasie 
kryzysu gospodarczego lat 30. XX wieku, kiedy władze państwowe starały 
się zapewnić wsparcie dzieciom bezrobotnych rodziców, dożywiając je na 
letnich półkoloniach.

W organizację wypoczynku na terenie miejskich parków aktywnie włą-
czył się samorząd łódzki pierwszej kadencji i każdy kolejny; władze miejskie 
traktowały pomoc najmłodszym jako jeden z najważniejszych obowiąz-
ków w obszarze pracy społecznej. Ta forma opieki adresowana była przede 
wszystkim do uczniów szkół powszechnych – dzieci w wieku od siedmiu 
do czternastu lat, pochodzących z rodzin robotniczych i ubogich, do sierot 
i półsierot oraz podopiecznych miejskich domów opiekuńczo-wychowaw-
czych, a z czasem do wychowanków placówek przedszkolnych.

Próba rozpoznania i rekonstrukcji tego typu doraźnej opieki nad dziec-
kiem prowadzonej przez wyspecjalizowane agendy łódzkiej administra-
cji stała się podstawą niniejszej publikacji zatytułowanej Z dziejów opieki 
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społecznej w Polsce międzywojennej. Półkolonie letnie w Łodzi. Wybór tematyki 
opracowania podyktowany został przede wszystkim zainteresowaniem au-
torki historią społeczną miasta i zamysłem zgłębienia nieco mniej znanego 
fragmentu jego dziejów związanych z opieką nad dzieckiem, ale również do-
stępnością materiałów archiwalnych oraz intencją kontynuacji badań nad 
szeroko rozumianą opieką społeczną na przełomie XIX i XX wieku.

Półkolonie letnie w Łodzi organizowano nieprzerwanie przez cały okres 
międzywojenny (1919–1939)1, ale ich geneza sięga czasów I wojny świato-
wej. Pierwszy tego rodzaju wypoczynek urządzono latem 1916 roku, kiedy 
miasto znajdowało się pod okupacją niemiecką. Jego inicjatorami byli wów-
czas łódzcy lekarze i pedagodzy. Pożyteczność takiej akcji spowodowała, że 
półkolonie organizowano również w następnych wojennych latach (1917–
1918). Liczba uczestników w 1918 roku wyniosła około 600 wychowan-
ków, w kolejnym roku ponad 3 tysiące, natomiast w 1931 prawie 8,5 tysiąca 
dziewcząt i chłopców.

Miejscem wypoczynku biednej dziatwy, różnego wyznania i różnej narodo-
wości, stały się w Łodzi parki publiczne. W okresie dwudziestolecia między-
wojennego wykorzystywano wydzielony teren czterech parków miejskich, 
były to: park im. księcia Józefa Poniatowskiego, Źródliska, 3 Maja oraz Julia-
nów (obecnie park im. Adama Mickiewicza). Przed II wojną światową, w la-
tach 1938–1939, dzieciom wyznania mojżeszowego sfinansowano półkolonie 
w osobnej lokalizacji – w parku Milanówek, na terenie ówczesnej wsi Doły.

Nad merytoryczną i finansową stroną działalności łódzkich półkolonii 
czuwali przedstawiciele dwóch jednostek administracyjnych: Wydziału 
Opieki Społecznej (WOS) i Wydziału Oświaty i Kultury Zarządu miasta Łodzi 
(WOiK). Pierwsza miała nieco szersze uprawnienia i obowiązki, określone 
zostały w wydanej w 1923 roku Ustawie o opiece społecznej. Kwestie doty-
czące zdrowia, higieny i wychowania należały do drugiej z wymienionych 
agend. Władze miejskie decydowały o liczbie pracowników, stanowiskach 
przez nich zajmowanych i wysokości miesięcznego uposażenia. Personel 
półkolonijny stanowili: kierownicy, wychowawcy, lekarze–higieniści, higie-
nistki, instruktorzy wychowania fizycznego i pracownicy fizyczni.

Bezpośrednią opiekę nad uczestnikami wakacyjnego wypoczynku spra-
wował personel higieniczno-wychowawczy, a jego główne zadanie polegało 
na umożliwieniu dzieciom aktywnego spędzania czasu w parku. Ogromną 
popularnością cieszyły się zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu: czynny 
wypoczynek miał dobry wpływ na stan zdrowia kolonistów, stanowił 
również urozmaicenie i uatrakcyjnienie codziennych zajęć. Zabawy ru-
chowe i ze śpiewem, gry sportowe i ćwiczenia gimnastyczne przeplatały się 

1 Władze miasta Łodzi pierwszej kadencji zorganizowały pierwsze półkolonie letnie 
w lipcu i sierpniu 1919 r.
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z pracą wychowawczo-edukacyjną. Warto zauważyć, że ruch na świeżym 
powietrzu stanowił istotny element ogólnego wychowania fizycznego dzieci 
i młodzieży. Uczestnicy półkolonii, oprócz aktywności fizycznej, mieli za-
gwarantowany również ciepły posiłek, co nie było bez znaczenia, zwłaszcza 
dla tych, którzy pochodzili z rodzin bardzo biednych.

Jak nadmieniono, problematyka półkolonii letnich organizowanych 
w Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego jest mało znana. We 
współczesnej literaturze historycznej oraz w literaturze z zakresu historii 
wychowania wzmianki na ten temat pojawiają się zaledwie u kilku auto-
rów badających obszar szeroko rozumianej opieki społecznej2 bądź zajmu-
jących się historiografią Łodzi3. Nieco więcej uwagi łódzkim półkoloniom 
poświęcili w opracowaniach naukowych autorzy: Grzegorz Michalski, Aneta 
Bołdyrew i autorka niniejszej publikacji4. Zagadnienie to stało się również 
przedmiotem badań podjętych na seminarium magisterskim na Wydziale 
Nauk o Wychowaniu przez Aleksandrę Chrząstek5. Niewielki dorobek w za-
kresie studiów nad prowadzeniem jednej z popularnych w okresie Drugiej 
Rzeczypospolitej form opieki nad dzieckiem oraz brak odrębnego opra-
cowania dotyczącego tej problematyki w odniesieniu do Łodzi stanowiły 
przesłankę do podjęcia przez autorkę badań w tej dziedzinie. Ich celem było 

2 Por. N. Stolińska-Pobralska, Instytucje opieki nad dzieckiem w międzywojennej Łodzi, Łódź 
2002; T. Jałmużna, N. Stolińska, Formy opieki samorządowej nad dzieckiem w wielonarodowej 
Łodzi okresu międzywojnia, [w:] Polacy – Niemcy – Żydzi w Łodzi w XIX–XX w. Sąsiedzi dalecy 
i bliscy, red. P. Samuś, Łódź 1997, s. 377–385; Eaedem, Dziecko jako podmiot opieki w wielona-
rodowej Łodzi okresu międzywojnia, [w:] Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne, 
red. K. Jakubiak, W. Jamrożek, Bydgoszcz 2002, s. 188–190.

3 B. Szczepańska, Działalność łódzkiego samorządu miejskiego w dziedzinie oświaty 
powszechnej i pozaszkolnej w latach 1919–1939, Łódź 2002; A. Ginsbert, Łódź. Studium 
monograficzne, Łódź 1962; J. Fijałek, J. Indulski, Opieka zdrowotna w Łodzi do roku 1945. Stu-
dium organizacyjno-historyczne, Łódź 1990; W.L. Karwacki, Położenie robotników i samopomoc 
społeczna, [w:] Polska klasa robotnicza. Zarys dziejów. Tom I. Część 2, lata 1870–1918, red. S. Ka-
labiński, Warszawa 1978.

4 G. Michalski, Główne kierunki pomocy łódzkim rodzinom w latach pierwszej wojny świa-
towej w świetle doniesień dziennika „Godzina Polski”, „Wychowanie w Rodzinie”, 2016, t. XIV, 
s. 136–149; A. Bołdyrew, J. Sosnowska, Troska o dziecko i jego potrzeby w działaniach Wydziału 
Opieki Społecznej Zarządu Miasta Łodzi w okresie międzywojennym, „Kultura i Wychowanie”, 
2014, nr 8, s. 21–34; J. Sosnowska, Problemy oświaty, wychowania i opieki nad dzieckiem na 
łamach „Dziennika Zarządu Miasta Łodzi” (1919–1939), [w:] Addenda do dziejów oświaty. Z ba-
dań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2013, s. 225–246; 
Eadem, Reorientacja w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą w Łodzi w okresie międzywojen-
nym na przykładzie półkolonii letnich, [w:] Wzrastać w cieniu historii. Dzieci i młodzież w insty-
tucjach edukacyjnych w Polsce (1918–1989), red. E. Gorloff, Toruń 2015, s. 103–122; Eadem, 
Opieka nad dziećmi w Łodzi w latach I wojny światowej, Łódź 2017.

5 A. Chrząstek, „Półkolonie letnie jako forma opieki nad dzieckiem inicjowana przez łódz-
kie władze miejskie w Drugiej Rzeczypospolitej”, Łódź 2013 [praca magisterska napisana pod 
kierunkiem dr Joanny Sosnowskiej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego].
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ukazanie dziejów półkolonii letnich w okresie międzywojennym na tle sytu-
acji polityczno-ekonomicznej i społecznej w mieście.

Publikacja jest monografią o charakterze historyczno-pedagogicznym. 
Jej zakres chronologiczny zamyka się w latach 1918–1939. Za punkt wyjścia 
przyjęto rok odzyskania przez Polskę niepodległości, cezurę końcową sta-
nowi rok wybuchu II wojny światowej. Z uwagi na fakt, że geneza półkolonii 
letnich w Łodzi sięga I wojny światowej, w narracji odwoływano się także 
do wydarzeń tamtego czasu.

Opracowanie przygotowano na podstawie źródeł archiwalnych i dru-
kowanych. Pierwszą podstawową grupę źródeł stanowiły dwa zbiory z ze-
społu Akt miasta Łodzi, znajdujące się w Archiwum Państwowym w Łodzi 
(APŁ): Wydział Opieki Społecznej i Wydział Oświaty i Kultury. Ogółem pod-
dano badaniu 32 jednostki archiwalne, po 16 z każdego zbioru6. Kwerendą 
archiwalną objęto również materiał w postaci kilku wywiadów o tematyce 
„Biografia rodziny” z Archiwum Zakładu Etnografii Instytutu Etnologii 
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego.

Kolejnymi materiałami poddanymi analizie służącej rekonstrukcji dzie-
jów półkolonii letnich w Łodzi w latach 1918–1939 były źródła drukowane. 
Znalazły się wśród nich dokumenty normatywne wydawane przez admi-
nistrację państwową: dekrety, ustawy, rozporządzenia, uchwały, okólniki. 
W grupie tego rodzaju źródeł były również materiały sprawozdawczo-in-
formacyjne (spisy powszechne ludności, dokumenty statystyczne, sprawo-
zdania z działalności, prace monograficzne o Łodzi) oraz publikacje zwarte. 
Do tej kategorii dokumentów zaliczono także nawiązujące do badanego 
zagadnienia artykuły z czasopism społecznych i pedagogicznych wydawa-
nych w latach międzywojennych. Wśród nich znalazł się organ MPiOS „Praca 
i Opieka Społeczna”, publikowany od roku 1921, oraz periodyk Sekcji Wy-
chowawczyń Przedszkoli Związku Nauczycielstwa Polskiego „Przedszkole”, 
ukazujący się od 1933 roku. Wartościowe dla niniejszego opracowania oka-
zało się uwzględnienie materiałów zawartych w „Dzienniku Zarządu Miasta 
Łodzi” (DZMŁ), popularnym w mieście organie prasowym samorządu. Wiele 
artykułów w tym piśmie stanowi cenny materiał badawczy do rekonstruk-
cji dziejów półkolonii letnich w Łodzi okresu międzywojnia.

Obok przytoczonych źródeł wykorzystano, będący w posiadaniu APŁ, 
zbiór albumów ikonograficznych. W pracy uwzględniono głównie fotografie 
przedstawiające uczestników półkolonii letnich organizowanych w parku 
3 Maja w Łodzi.

Przydatne dla pracy okazały się współczesne publikacje zwarte i arty-
kuły o wymiarze historyczno-pedagogicznym i społecznym analizujące rze-
czywistość lat międzywojennych. Konieczność „wejścia w epokę”, głównie 

6 Wykaz jednostek archiwalnych znajduje się w Bibliografii.
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jej specyfikę polityczno-ekonomiczną i społeczno-oświatową, obligowała 
autorkę do zapoznania się z literaturą o zasięgu regionalnym i ponadregio-
nalnym dotyczącą kilku grup zagadnień: dziejów Łodzi, funkcjonowania 
społeczności wielowyznaniowych, historii polityki i opieki społecznej, usta-
wodawstwa Drugiej Rzeczypospolitej. Do badań wykorzystano też zasoby 
internetowe.

Zebrany materiał badawczy poddano selekcji i stosując układ proble-
mowo-chronologiczny, uszeregowano w pięciu rozdziałach. W pierwszym 
skoncentrowano się na warunkach życia łodzian w latach 1918–1939. 
Przedstawiono problem powołania pierwszych po odzyskaniu niepodległo-
ści i kolejnych władz samorządowych w mieście oraz strukturę narodowo-
-wyznaniową i społeczno-zawodową jego mieszkańców. Na tle zmieniającej 
się na świecie i w kraju sytuacji ekonomicznej, skutkującej kryzysem gospo-
darczym lat 30. XX wieku, ukazano skomplikowane położenie łodzian, dla 
których podstawą egzystencji było zatrudnienie w przemyśle. Brak pracy 
wiązał się z trudem codziennego bytowania: ubóstwem, głodem, chorobami, 
wykluczeniem, a nawet utratą życia. W rozdziale tym zaprezentowano 
również główne założenia opieki społecznej, w tym opieki nad dzieckiem, 
i wskazano obszary życia mieszkańców, w których łódzkie władze wdrożyły 
systemowe rozwiązania pomocowe stosowane wobec dorosłych i dzieci.

W rozdziale drugim przedstawiono działania samorządu miasta Łodzi 
mające na celu zorganizowanie dla najmłodszych wypoczynku w łódzkich 
parkach. Poddano charakterystyce zaplecze parkowe, wskazano, jak istotne 
znaczenie dla powodzenia letniej akcji odbywającej się na łonie przyrody 
miała aura. Zaprezentowano idee, cele i zadania półkolonii, a także przed-
stawiono regulamin takiego wypoczynku. Zwrócono również uwagę na 
podstawy finansowe przedsięwzięcia, ukazano kategorie wydatków oraz 
jednostki wspierające akcję półkolonijną w mieście.

Rozdział trzeci poświęcono uczestnikom półkolonii letnich w Łodzi: dzie-
ciom, jako głównym adresatom wypoczynku, zespołowi kierowniczemu 
i higieniczno-wychowawczemu, lekarzom–higienistom oraz pozostałym 
pracownikom zatrudnionym przez łódzki samorząd. Poddano charaktery-
styce liczbę wychowanków, strukturę narodowo-wyznaniową, stan zdro-
wotny i frekwencję oraz wskazano podmioty administracji samorządowej 
i państwowej kierujące dzieci na wypoczynek. Przedstawiono pracowni-
ków półkolonii letnich i ich zaangażowanie w realizację wyznaczonych za-
dań i obowiązków.

Rozdział czwarty przedstawia różnorodne formy opieki, jakie starano 
się zagwarantować najmłodszym uczestnikom wypoczynku w parku. 
Scharakteryzowano w nim założenia i realia opieki higieniczno-zdrowot-
nej i wychowawczej, zaprezentowano harmonogram półkolonijnego dnia, 
obowiązujący wszystkich uczestników wypoczynku w parku. Wśród wielu 
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praktyk higieniczno-zdrowotnych, jakie organizatorzy półkolonii i zespół 
wychowawczy podejmowali dla dobra dzieci, znajdowało się regularne od-
żywianie/dożywianie podopiecznych oraz tworzenie warunków harmonij-
nego rozwoju fizycznego najmłodszych poprzez proponowane im zabawy, 
gry i ćwiczenia ruchowe. Nie zaniedbywano aspektów wychowawczych 
i edukacyjnych, prowadzono pogadanki, czytano książki, opowiadano 
bajki, zachęcano podopiecznych do udziału w przedstawieniach, tańcach, 
śpiewie. Wszyscy wychowawcy mieli do dyspozycji literaturę pedago-
giczną i metodyczną, niektórym umożliwiano udział w kursach doskona-
lących warsztat pracy.

W rozdziale piątym nawiązano do istotnych a niecodziennych wydarzeń 
z życia uczestników letniego wypoczynku, wśród których najważniejszymi 
okazały się uroczystości związane z inauguracją i zakończeniem półkolonii. 
Rangę takich imprez zawsze podnosił udział w nich przedstawicieli władz 
lokalnych i wojewódzkich, co uwidaczniają wspólne fotografie robione zwy-
kle na koniec spotkania. Do innych ważnych wydarzeń bądź epizodów zda-
rzających się podczas trwania półkolonii zaliczyć można wizytacje i kontrole 
organów zwierzchnich, wypadki oraz kradzieże.

Zakończenie pracy obejmuje uogólnienia i wnioski dotyczące organizacji 
i przebiegu półkolonii letnich w Łodzi w okresie międzywojennym. Uzupeł-
nienie tekstu stanowią tabele, fotografie i aneks.

Wyrazy wdzięczności kieruję do Pana Profesora Grzegorza Michalskiego, 
kierownika Katedry Historii Wychowania i Pedeutologii Uniwersytetu 
Łódzkiego, za czas poświęcony lekturze przygotowywanej publikacji, mery-
toryczne wsparcie oraz cenne rady i wskazówki udzielone autorce podczas 
pracy nad niniejszą książką.



Rozdział I

ŁÓDŹ W LATACH 1918–1939

1. SAMORZĄD

Odrodzenie się państwa polskiego pod koniec 1918 roku wiązało się 
z koniecznością uregulowania wielu aspektów życia politycznego 
i społeczno-ekonomicznego, tak na poziomie centralnym, jak lokal-

nym. Priorytetowym zadaniem, po zakończeniu I wojny światowej, stało 
się utworzenie z ziem byłego zaboru rosyjskiego, pruskiego i austriackiego 
jednolitego organizmu państwowego. Służyły temu projekty i rozwiązania 
prawno-administracyjne obejmujące u progu niepodległości najistotniejsze 
zagadnienia, m.in. wdrożenie jednolitego autonomicznego systemu prawne-
go (i na jego podstawie legalizacja centralnych organów władzy w państwie), 
utworzenie struktur władzy centralnej, uformowanie granic i stopniowa 
odbudowa gospodarki ze zniszczeń wojennych1. Ustrój polityczny i społecz-
ny Drugiej Rzeczypospolitej ustalono w Konstytucji z 17 marca 1921 roku, 
która zastąpiła tzw. Małą Konstytucję z 20 lutego 1919 roku2. Naczelnikiem 
Państwa został Józef Piłsudski, funkcję premiera objął Ignacy Paderewski.

1 M. Zalesko, Kształtowanie instytucjonalnych podstaw gospodarki polskiej w pierwszych 
latach po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku – wybrane aspekty, [w:] Ekonomia, Społeczeń-
stwo, Polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, 
red. A. Zawistowski, Warszawa 2012, s. 477–481; J. Luszniewicz, Druga Rzeczpospolita. Wzrost 
podporządkowany integracji i modernizacji gospodarczej, [w:] Polskie osiągnięcia gospodarcze. 
Perspektywa historyczna, red. J. Kaliński, Warszawa 2010, s. 140–142.

2 Uchwała Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego 
sprawowania urzędu Naczelnika Państwa, „Dziennik Praw Państwa Polskiego” (dalej DzPPP), 
1919, nr 19, poz. 226; Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, „Dzien-
nik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” (dalej DzURP), 1921, nr 44, poz. 267.
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W nowej powojennej rzeczywistości Łódź stała się siedzibą władz utwo-
rzonego 2 sierpnia 1919 roku województwa łódzkiego, co stworzyło zde-
cydowanie korzystniejsze warunki dla jej rozwoju3. Drugie co do wielkości 
miasto polskie otrzymało wtedy właściwą rangę administracyjną, przestało 
pełnić jedynie funkcję stolicy powiatu. W dalszym ciągu miało charakter 
wielonarodowy i wielokulturowy oraz status miasta robotniczego. We-
dług danych pierwszego powszechnego spisu ludności przeprowadzonego 
w 1921 roku, w Łodzi mieszkało 451 974 osób4. Dominowała ludność naro-
dowości polskiej (61,9%), druga pod względem liczebności była społeczność 
żydowska (30,7%), a następnie niemiecka (7,0). Nieznaczny odsetek (0,4%) 
stanowiły inne nacje: Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini i Rusini.

Niewątpliwie jedną z kluczowych kwestii mających konstytutywne zna-
czenie dla funkcjonowania Łodzi oraz innych miast byłego Królestwa Pol-
skiego5 pozbawionych dotąd administracji lokalnej stało się opublikowanie 
aktów prawnych powołujących organy samorządu terytorialnego. Należy 
nadmienić, że zalążki lokalnej administracji i ramy organizacyjne samorządu 
miejskiego w Łodzi ukształtowały się już w latach I wojny światowej, kiedy 
decyzją niemieckich władz okupacyjnych w 1917 roku przeprowadzono wy-
bory kurialne6. Po odzyskaniu niepodległości władze polskie wydały Dekret 
o wyborach do Rad Miejskich na terenie b. Królestwa Kongresowego z 13 grud-
nia 1918 roku oraz, po dwóch miesiącach, Dekret o samorządzie miejskim 

3 M. Bandurka, Narodziny województwa łódzkiego, [w:] 75-lecie odzyskania niepodległości 
przez Polskę, red. K. Badziak, J. Szymczak, Łódź 1993, s. 93; P. Waingertner, Włodarze woje-
wództwa łódzkiego, Łódź 2014, s. 16.

4 E. Rosset, Rozwój ludnościowy i terytorialny m. Łodzi, „Dziennik Zarządu Miasta Łodzi” 
(dalej: DZMŁ), 1927, nr 2, s. 2–3; L. Mroczka, Dynamika rozwoju i struktura społeczno-zawo-
dowa głównych grup etnicznych w Łodzi w latach 1918–1939, [w:] Polacy – Niemcy – Żydzi…, 
s. 190; A. Rzepkowski, Ludność miasta Łodzi w latach 1918–1939, Łódź 2008, s. 45.

5 W Królestwie Polskim, po powstaniu styczniowym 1863 r., samorząd miejski nie ist-
niał. Formalnie nie zniesiono ustawy carskiej o ustroju miejskim z 1861 r., ale w praktyce or-
ganem rządzącym w miastach był magistrat złożony z prezydenta i radnych nominowanych 
(w Łodzi nominacji dokonywał gubernator piotrkowski). Instytucje magistratu nie miały nic 
wspólnego z samorządem, a miastami Królestwa zarządzała rosyjska administracja rządowa. 
J.Z. Pająk, Powstanie i rozwój samorządu w miastach Królestwa Polskiego podczas I wojny świa-
towej, [w:] Z historii ustroju państwa polskiego od XIV do XX wieku, red. W. Saletra, Kielce 2003, 
s. 103–104.

6 Od listopada 1916 r., wskutek wydarzeń militarnych, następował zasadniczy zwrot w po-
lityce okupacyjnej na szczeblu administracji centralnej i lokalnej (korzystny z punktu widze-
nia polskich dążeń wolnościowych); w wyborach kurialnych wyłoniono w Łodzi samorząd, 
a nowo powołana Rada Miejska uzyskała większą samodzielność w zakresie wewnętrznej or-
ganizacji. Wybory ogłoszono w grudniu 1916 r., rozpoczęły się w styczniu 1917 r., ale pierwsze 
posiedzenie Rady Miejskiej odbyło się dopiero w maju tegoż roku. A. Barszczewska-Krupa, 
P. Samuś, Życie polityczno-społeczne. Pierwsza wojna światowa, [w:] Łódź. Dzieje miasta. Tom I, 
red. B. Baranowski, J. Fijałek, Warszawa, Łódź 1980, s. 454.
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z 4 lutego 1919 roku7. Ostatni z dokumentów regulował podstawowe prawa 
i obowiązki wyborców oraz samorządu, określał kompetencje i sposób urzę-
dowania Rady Miejskiej, prawa i obowiązki radnych. Wyznaczał organizację 
wewnętrzną i zakres uprawnień Magistratu, ale równocześnie wprowadzał 
nadzór administracji państwowej nad miastami8.

Z uwagi na to, że państwo i związki komunalne działały na tym samym 
terenie, zaistniała konieczność sprecyzowania zakresu ich zadań i kompe-
tencji. Administracja ogólna obejmowała te obszary życia publicznego, które 
miały charakter ogólnopaństwowy, natomiast samorząd spełniał obowiązki 
mające na celu zaspokajanie potrzeb ludności w wymiarze lokalnym. Jedno-
cześnie wyróżniono dwie grupy zadań samorządu: „własne” i „poruczone” 
(zlecone). Pierwsza grupa obejmowała m.in.: zarządzanie majątkiem gminy, 
zakładanie i utrzymywanie dróg, mostów i środków komunikacyjnych, 
ochronę zdrowia publicznego, opiekę społeczną (w tym opiekę nad dziećmi 
i młodzieżą), sprawy aprowizacyjne, popieranie miejscowego przemysłu, 
rzemiosła i handlu, rozwój oświaty i kultury, w tym prowadzenie własnym 
kosztem lub subsydiowanie instytucji kultury. Z kolei druga grupa – zadania 
„poruczone” – wymagała od administracji centralnej znajomości realiów da-
nej miejscowości, w tym przypadku Łodzi, i sprowadzała się m.in. do prowa-
dzenia akt stanu cywilnego, współudziału w ściąganiu podatków i poborze 
rekrutów, pomocy organom prokuratury oraz współdziałania we wszyst-
kich sprawach dotyczących szkolnictwa, jak np. rozbudowa gmachów szkol-
nych i ich zaplecza materialnego.

Samorząd miejski w Łodzi tworzyła Rada Miejska, jako organ stanowiący 
i kontrolujący, oraz Magistrat (Zarząd miasta Łodzi, od 1933 roku Zarząd 
Miejski w Łodzi9), jako organ zarządzający i wykonawczy. W świetle wymie-
nionych dekretów kadencja Rady miała trwać 3 lata; radni pełnili swoje funk-
cje społecznie. Wybierali spośród siebie członków Prezydium i Magistrat. Na 
czele samorządu stał prezydent i zastępcy oraz ławnicy (1/10 składu Rady 

7 DzPPP, 1918, nr 20, poz. 58; 1919, nr 13, poz. 140; Księga pamiątkowa dziesięciolecia 
samorządu miasta Łodzi 1919–1929, Łódź 1930, s. 27; J. Wasiak, Kształtowanie się samorządu 
miejskiego w Polsce centralnej w latach 1915–1926, „Acta Universitatis Lodziensis”, 1980, Folia 
historica 1, s. 55.

8 Uprawnienia samorządów wynikające z dekretów wydanych w latach 1918–1919 były 
stopniowo ograniczane na rzecz administracji państwowej. Jej nadzór nad samorządem został 
uregulowany w 1928 r., wzmocniony w 1933 r. Według J. Wasiak, podział kompetencji między 
samorządem a administracją państwową był przedmiotem przetargów przez cały okres mię-
dzywojenny, z tym że od lat 30. zawsze racja była po stronie administracji państwowej. J. Wa-
siak, Kształtowanie się samorządu…, s. 58.

9 Określenie „Zarząd Miejski” wprowadziła Ustawa z 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie 
ustroju samorządu terytorialnego, ale już wcześniej nazwy tej używano zamiennie z określe-
niem „Magistrat” lub „Zarząd miasta Łodzi”. Zob. M. Jaskulski, Władze administracyjne Łodzi do 
1939 r., Łódź 2001, s. 110.
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Miejskiej, liczącej w Łodzi 75 osób). Władzę nadzorczą nad samorządem 
sprawował w pierwszej instancji wojewoda, w drugiej – minister spraw we-
wnętrznych posiadający uprawnienia do rozwiązywania Rady i usuwania ze 
stanowisk członków Magistratu10. Administracja państwowa czuwała nad 
samorządem pod kątem legalności i celowości przyjmowanych przez niego 
uchwał oraz zgodności wydawanych zarządzeń z interesem publicznym. Na 
mocy Ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 roku, pierwszym łódzkim 
wojewodą został inż. Antoni Kamieński11. W dniu 15 lutego 1920 roku Łódź 
podniesiono do rangi miasta wojewódzkiego12.

Pierwsze wybory samorządowe odbyły się w Łodzi 23 lutego 1919 roku13. 
Wzięły w nich udział 136 384 osoby uprawnione do głosowania (70,4%)14. 
Na osiem list polskich oddano 64,4% ogólnej liczby głosów, na dziewięć 
list żydowskich 26,2%, a na dwie listy niemieckie 9,4%15. Spośród polskich 
komitetów wyborczych najwięcej głosów zdobyła Polska Partia Socjali-
styczna (PPS) i Narodowy Związek Robotniczy (NZR) (łącznie 78,2% gło-
sów polskich), kolejne pozycje przypadły partiom chadeckim i endeckim16. 
W związku z tym ugrupowania lewicowe miały znaczący wpływ polityczny 
na łódzki samorząd pierwszej kadencji (1919–1923). Ich reprezentanci uzy-
skali stanowiska w Prezydium Rady i w Magistracie. Prezydentem Łodzi 
został Aleksy Rżewski17 z PPS, stanowisko wiceprezydenta objął Wacław 
Wojewódzki (NZR).

10 Wojewoda, mianowany drogą nominacji na wniosek ministra spraw wewnętrznych, stał 
na czele urzędu wojewódzkiego. Zob. B. Wachowska, Pierwsze dwadzieścia lat województwa 
łódzkiego 1919–1939, [w:] Województwo łódzkie 1919–1969. Studia i materiały, red. R. Rosin, 
Łódź 1971, s. 7–9.

11 Ustawa tymczasowa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracji II instan-
cji, DzPPP, 1919, nr 65, poz. 395.

12 Organizowanie Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi trwało prawie półtora roku. Zob. Wo-
jewództwo Łódzkie, DZMŁ, 1920, nr 45, s. 14; P. Waingertner, Włodarze województwa…, s. 19.

13 Słowo wstępne, [w:] Księga pamiątkowa dziesięciolecia samorządu…; W. Pawlak, W ryt-
mie fabrycznych syren. Łódź między wojnami, Łódź 1984, s. 12–13.

14 Prawo wyborcze posiadali obywatele polscy zamieszkali w gminie od co najmniej 
pół roku; czynne prawo wyborcze przysługiwało osobom powyżej 21. roku życia, bierne od 
25. roku życia.

15 E. Rosset, Rzut oka na gospodarkę miejską w Łodzi w latach 1919–1923, [w:] W służbie 
idei. Księga zbiorowa ku uczczeniu 35-lecia pracy Aleksego Rżewskiego 1902–1937, Łódź 1938, 
s. 449–450. Zob. T. Telma, Pierwsze wybory do Rady Miejskiej miasta Łodzi, „Rocznik Łódzki”, 
1966, t. XI, s. 133–150; J. Walicki, Żydzi i Niemcy w samorządzie Łodzi lat 1917–1939, [w:] Po-
lacy – Niemcy – Żydzi…, s. 359–376.

16 Wśród mniejszości żydowskiej najwięcej głosów zdobyli syjoniści, potem Bund, orto-
doksi, i Poalej-Syjon. Wyborcy niemieccy oddali najwięcej głosów na Zjednoczenie Niemiec-
kich Robotników i Inteligencji Pracującej. Zob. B. Wachowska, Życie polityczne Łodzi w okresie 
Drugiej Rzeczypospolitej, Łódź 1973, s. 11.

17 Aleksy Wincenty Rżewski (1885–1939), działacz socjalistyczny i niepodległościowy, 
pierwszy prezydent Łodzi w II RP (1919–1923), członek zarządu Związku Powiatów Rzeczy-
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