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INSTYTUT BADAŃ SPRAW NARODOWOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE JAKO MODELOWY PRZYKŁAD 

POLSKIEJ INSTYTUCJI BADAWCZEJ ZAJMUJĄCEJ SIĘ 
KWESTIAMI NARODOWOŚCIOWYMI

Powstała do niepodległości po ponad stu latach niebytu II Rzeczpospolita bo-
rykała się z licznymi problemami natury wewnętrznej, które w znacznej mierze 
utrudniały jej stworzenie spójnego, o jednakowym charakterze we wszystkich 
swoich częściach, obszaru państwowego. Jedną z głównych spraw tego typu była 
kwestia mniejszości narodowych zamieszkujących obszar państwa polskiego. 
W księdze pamiątkowej wydanej z okazji dziesięciolecia odrodzenia państwa 
polskiego pisano:

Oceniając […] skład narodowościowy ludności Rzeczypospolitej stwierdzić musimy, 
że stan istniejący najkorzystniejszym bez wątpienia nie jest. Polska Odrodzona posia-
da „mniejszości narodowe”, wprawdzie rozbite na kilka odrębnych grup, ale stosun-
kowo liczne i zasiedlające znaczny obszar. Z ideą polskiego Państwa są one w zasadzie 
słabo związane, po części są jej niechętne, nawet wrogie1. 

Ludność polska, obliczona na podstawie spisu powszechnego przeprowadzo-
nego w dniu 9 grudnia 1931 roku, stanowiła 69,1% ogółu ludności RP, niepolska 
zaś – 30,9%2.

W zasadzie każdy obóz polityczny ówczesnej Polski starał się wypracować 
swój oryginalny punkt widzenia na ten temat. Również grupa wywodząca się 
z szeroko rozumianego pnia wolnościowo-niepodległościowego, skupiona wo-
kół Józefa Piłsudskiego lub sympatyzująca z nim, miała w tej kwestii bardzo 
wyraźnie zarysowane poglądy, które w zależności od zmieniającej się podczas 
całego dwudziestolecia międzywojennego koniunktury politycznej starała się 
wdrażać. Jednym z przejawów organizowania się tego środowiska w celu prowa-

1 J.  Smoleński, Mniejszości narodowe, [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pa-
miątkowa 1918–1928, Kraków–Warszawa 1928, s. 51.

2 L. Wasilewski, Skład narodowościowy państw europejskich, Warszawa 1933, s. 76.
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dzenia usystematyzowanej pracy w dziedzinie narodowościowej było założenie 
w grudniu 1921 roku placówki o charakterze naukowo-społecznym pod nazwą 
Instytut Badań Spraw Narodowościowych w Polsce3.

Do początku 1924 roku działalność instytutu nie wyszła poza inicjowanie 
spotkań dyskusyjnych. W 1926 roku część członków praktycznie niefunkcjonu-
jącego instytutu przy współpracy Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ligi Naro-
dów w Warszawie reaktywowała instytut, co po przewrocie nie było wcale trudne.

IBSN zaprojektowano jako stowarzyszenie prywatne stanowiące instytucję 
czysto naukową, „mającą na uwadze aktualne potrzeby państwa”4. Władze in-
stytutu opracowały nowy statut organizacji, który został przyjęty na podstawie 
uchwały Walnego Zebrania Instytutu z dnia 5 października 1927 roku5. Później 
był on jeszcze poddawany drobnym korektom6. 

Na czele placówki jako dyrektor stanął zasłużony na polu współpracy z pol-
skimi mniejszościami narodowymi działacz socjalistyczno-niepodległościowy 
Tadeusz Hołówko. Kolejno IBSN-em kierowali jako prezesi: Stanisław Th ugutt, 
Leon Wasilewski, a po jego śmierci aż do zakończenia działalności Instytutu – 
Ludwik Kolankowski. 

Według statutowego zapisu IBSN miały zarządzać takie ciała, jak: Kolegium 
(ta forma nie pojawia się w zmienionym statucie z 1933 r.), Walne Zgromadze-
nie, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna7. 

Kolegium, czyli zebranie członków instytutu wszystkich kategorii, miało 
decydować zwykłą większością głosów w następujących sprawach: wytyczanie 
kierunków działalności Instytutu, zatwierdzanie organizacji placówki, udzielanie 
dyrektyw do działalności poszczególnych sekcji IBSN. Ponadto, na wniosek Za-
rządu, Kolegium powinno zapraszać nowe osoby do udziału w pracach Instytutu 
w charakterze członków zwyczajnych.

W obradach Walnego Zgromadzenia mogły uczestniczyć jedynie osoby nale-
żące do kategorii członków rzeczywistych Instytutu. Na Walnym Zgromadzeniu 
corocznie odbywały się: zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i spra-
wozdania Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie budżetu według projektu przedsta-
wionego przez Zarząd, elekcja nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W razie 
uznania konieczności ciało to mogło dokonać zmiany statutu, a także w szcze-
gólnych warunkach podjąć decyzję o likwidacji Instytutu.

3 AAN, MSW, Pismo IBSN z załączonym statutem Instytutu z 1928 r., 9.02.1933, sygn. 911. 
Pismo IBSN do MSW Wydział Narodowościowy, w sprawie zmiany statutu z 1928 r. Statut 
Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, Warszawa 1928 r. W pierwszym numerze „Spraw 
Narodowościowych” mowa jest o instytucie założonym w 1921 r. pod nazwą Instytut Badań 
Spraw Narodów, [w:] Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, I–II, 1927, nr 1, s. 87.

4 AAN, MSW, Sprawozdania z działalności IBSN 1930–1938, s. 69, sygn. 947.
5 AAN, MSW, Pismo IBSN z załączonym…, op. cit. Pismo IBSN do MSW Wydział Na-

rodowościowy w sprawie zmiany statutu z 1928 r. Statut Instytutu…, op. cit. Warszawa 1928.
6 Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, I–IV, 1932, nr 1 , s. 119.
7 AAN, MSW, Pismo IBSN z załączonym…, op. cit.
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Zarząd IBSN, odpowiedzialny przed Walnym Zgromadzeniem, które ustalało 
jego kształt personalny, wybierano na rok. Składał się z 7 członków i 3 zastęp-
ców. Zarząd wybierał spośród swojego grona: prezesa, sekretarza i skarbnika. Do 
zakresu obowiązków Zarządu należało: reprezentowanie Instytutu na zewnątrz, 
kierowanie działalnością placówki, powoływanie i ewentualne zamykanie po-
szczególnych komórek Instytutu, a także układanie ich regulaminów, na pod-
stawie których miały następnie funkcjonować, publikowanie prac dokonanych 
w ramach działalności IBSN, układanie i czuwanie nad wykonywaniem uchwa-
lonego przez Walne Zgromadzenie budżetu, przyjmowanie osób w poczet człon-
ków IBSN oraz mianowanie członków korespondentów Instytutu.

Ostatnim z organów zarządzających IBSN była Komisja Rewizyjna. Jej za-
daniem było sprawdzanie rachunkowości Instytutu oraz ogłaszanie Walnemu 
Zgromadzeniu rezultatów swych prac. Ciało to składało się z 3 członków i 2 za-
stępców wybieranych corocznie przez Walne Zgromadzenie. 

Zarządowi Instytutu podlega biuro Instytutu stanowiące organ czuwający nad 
prawidłową działalnością IBSN8. Biuro w początkach swej działalności składało 
się z czterech stałych pracowników. Ich liczba wraz z rozwojem struktur instytu-
tu, rozszerzaniem się spektrum podejmowanych zadań oraz w miarę zwiększania 
się możliwości fi nansowych sukcesywnie wzrastała. Ogólne kierownictwo nad 
pracami IBSN, to jest: organizacja pracy biura i Instytutu jako stowarzyszenia, 
kwestie administracyjne oraz fi nansowe, sprawy wydawnicze, kontakt z insty-
tucjami pokrewnymi, a także początkowo redagowanie „Spraw Narodowościo-
wych” (dalej: „SN”) oraz „Questions Minoritaires” (dalej: „QM”) – znajdowało 
się w gestii sekretarza generalnego Instytutu, Stanisława Paprockiego. 

Nad pracami naukowymi Instytutu, czyli: dokonywaniem opracowań staty-
stycznych lub ekonomicznych, przeprowadzaniem ankiet i analizowaniem ich 
wyników oraz szeregiem innych tego typu działań, czuwał kierownik naukowy 
Instytutu Marian Świechowski. Kierownikiem kancelarii i administracji wydaw-
nictw sprawującym początkowo także funkcję buchaltera była Jadwiga Nowicka.

Za prace związane z prowadzeniem wydawnictwa czasopism sygnowanych 
przez IBSN („SN” i „QN) odpowiadał zespół redaktorów. 

Prowadzeniem biblioteki i archiwum naukowego, to jest: organizowaniem 
zakupów wydawnictw z dziedziny narodowościowej oraz wyjednywaniem ich 
w drodze wymiany i za recenzje zamieszczane w periodycznych wydawnictwach 
Instytutu, prowadzeniem katalogów, obsługiwaniem czytelników, zbieraniem 
danych bibliografi cznych i wycinków prasowych i tym podobnych zajmowała się 
kierowniczka biblioteki i archiwum dr Stefania Koelichenówna9. 

8 Dziesięciolecie działalności Instytutu Badań Spraw Narodowościowych 1922–1932, War-
szawa 1932, s. 13; Działalność Instytutu Badań Spraw Narodowościowych 1921–1936, Warsza-
wa 1936, s. 15.

9 Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, III–IV 1930, nr 2, s. 316; Z Instytutu 
Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, IV–V 1931, nr 2/3, s. 342; Z Instytutu Badań Spraw 
Narodowościowych, „SN”, IV–VI 1933, nr 2–3, s. 299; Z Instytutu Badań Spraw Narodowoś-
ciowych, „SN”, IV–VI 1933, nr 2–3, s. 279; Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, 
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W celu uzupełnienia braków kadrowych jako pomoc do prac biurowych sta-
rano się zatrudniać młodzież otrzymującą stypendia początkowo jedynie z Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych, a w późniejszym okresie również z funduszy 
własnych IBSN.

W ramach biura pracował także sekretarz Komitetu dla Zbadania Potrzeb 
Gospodarczych Ludności Żydowskiej w Polsce, które to stanowisko objął inż. Sa-
muel Chmielewski.

Od stycznia 1936 roku rozpoczął funkcjonowanie Wydział Populacyjno-Mi-
gracyjny IBSN. Z tego powodu liczba pracowników biura musiała ulec zwiększe-
niu o kolejne trzy osoby: kierownika Wydziału – doc. UJ dr. Wiktora Ormickie-
go, zastępcę kierownika Wydziału – kpt. Feliksa Kopczyńskiego oraz stenopistkę 
– Alicję Puszczałowską.

Statut Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, opracowany po restauracji 
IBSN, w przewidywał istnienie dwóch, a po wprowadzonych do statutu zmia-
nach trzech kategorii członków Instytutu. Wyróżniono w ten sposób tak zwa-
nych członków rzeczywistych i zwyczajnych, dodając następnie kategorię człon-
ków korespondentów10.

W bardzo szybkim tempie wytyczono zadania i wstępne cele do realizacji 
przez Instytut. Miały one polegać, zgodnie z deklaracją zamieszczoną na łamach 
„SN”, na działalności w trzech głównych sferach. Obejmowały: „1) gromadze-
nie materiałów, dotyczących życia kulturalnego, ekonomicznego, religijnego 
i politycznego mniejszości narodowych w Polsce; 2) zbieranie materiałów do-
tyczących warunków życia i sytuacji prawno-państwowej mniejszości narodo-
wych w innych państwach ze specjalnym uwzględnieniem polskich mniejszo-
ści; 3) publikowanie zebranych materiałów, urządzanie odczytów, wykładów 
i konferencyj”11. Już we wrześniu 1926 roku zostały uruchomione trzy pierw-
sze sekcje naukowe12 zajmujące się kwestiami: 1) zagadnień narodowościowych 
w Polsce; 2) spraw mniejszościowych na terenie międzynarodowym; 3) zagad-
nień narodowościowych poza Polską (mniejszości polskie i narodowościowa po-
lityka obcych państw w Europie).

Sekcja Mniejszości Narodowych w Polsce była jedną z trzech tego typu jed-
nostek organizacyjnych powstałych w ramach IBSN we wrześniu 1926 roku13. 
Została ona podzielona na wiele komisji mających zajmować się poszczegól-

VII–IX 1934, nr 4, s. 495; Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, I–IV 1935, nr 
1–2, s. 138; Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, 1936, nr 1–2, s. 145; Z Instytutu 
Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, 1937, nr 1–2, s. 166; Z Instytutu Badań Spraw Naro-
dowościowych, „SN”, 1938, nr 1–2, s. 171; Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, 
1939, nr  1–2, s.  187; Dziesięciolecie działalności Instytutu Badań Spraw Narodowościowych 
1922–1932, Warszawa 1932, s. 14.

10 AAN, MSW, Pismo IBSN z załączonym…, op. cit.
11 Z Instytutu Badań Spraw Narowodościowych, „SN”, I–II 1927, nr 1, s. 87.
12 Ibidem.
13 AAN, MSZ, Departament Konsularny, Wydział Polityki Emigracyjnej, IBSN – działal-

ność, protokoły, korespondencja 1929–1932), sygn. 9864, B-26247, s. 3.
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nymi mniejszościami na terenach RP. W związku z taką systematyką powo-
łano do życia komisje: niemiecką, ukraińską; litewsko-białoruską i żydowską. 
Planowano w przyszłości stworzyć również komisje tak zwanych drobnych 
mniejszości albo osobne dla spraw mniejszości rosyjskiej i czeskiej. Pomimo 
deklarowanych chęci w tym zakresie nigdy do tego nie doszło. Podobny los 
podzieliła Komisja Niemiecka14. Oczywiście kwestia mniejszości niemieckiej 
zamieszkałej w Polsce znajdowała się w polu zainteresowania Instytutu, ale 
sprawa ta nie podlegała analizie komisji tematycznej, tak jak to było choćby 
w przypadku zagadnienia ukraińskiego opracowywanego w ramach prac Ko-
misji Ukraińskiej. Na jednym z pierwszych zebrań Komisji Ukraińskiej ustalo-
no, że jej prace będą stanowiły: „obiektywne naukowe badanie najważniejszych 
dziedzin życia ukraińskiego w Polsce oraz popularyzowanie wiadomości do-
tyczących mniejszości ukraińskiej w Polsce za pomocą akcji odczytowej oraz 
wydawniczej”15. W ramach Komisji Ukraińskiej powołano mniejsze struktury. 
Były to: 

a)  podkomisja polityczna (przewodniczący Stanisław Th ugutt) – rejestrująca 
przejawy aktywności ukraińskiej w sferze politycznej na wszystkich po-
ziomach jej występowania, to jest od szczebla lokalnego poczynając, na 
ogólnopaństwowym kończąc; 

b)  podkomisja kulturalno-społeczna (przewodniczący Marceli Handelsman) 
– analizująca materiały dotyczące ukraińskiego szkolnictwa, działalności 
ukraińskich instytucji naukowych, oświatowych i społecznych oraz litera-
tury ukraińskiej; 

c)  podkomisja gospodarcza (przewodniczący Borys Rzepecki) – opisująca po-
łożenie gospodarcze ludności ukraińskiej, a w szczególności badająca sto-
sunki rolne, rozwój ukraińskiej spółdzielczości oraz politykę kredytową;

d)  podkomisja demografi czna (przewodniczący Edward Maliszewski) – do-
konująca bardzo szczegółowych analiz ludnościowych na terenach kresów 
południowo-wschodnich.

Ustalono, że poszczególne podkomisje będą realizować swoje zadania przez 
działania mające na celu opracowywanie poszczególnych spraw oraz gromadze-
nie materiałów dla instytutowego archiwum, które następnie będą wydawane 
drukiem.

Pod koniec 1927 roku najlepiej funkcjonującą jednostką organizacyjną w ra-
mach struktur IBSN była Komisja Ukraińska. Szczególnie energicznie zabrano 
się do rozpoznawania zagadnień gospodarczo-statystycznych16.

Jeśli chodzi o późniejsze, po 1931 roku, działania w ramach omawianej struk-
tury Instytutu, brak jakichkolwiek wzmianek. Można wnioskować z tego, że 
IBSN od momentu zaangażowania się we współpracę z Komisją Naukowych Ba-
dań Ziem Wschodnich wszedł w całkiem nowy etap swojej działalności, co rów-

14 Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, III–IV 1930, nr 2, s. 316.
15 Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, I–II 1927, nr 1, s. 87.
16 Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, X–XII, 1927, nr 5–6, s. 655.
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nież znalazło swoje odzwierciedlenie w nowego typu organizacji wytkniętych do 
realizacji przez Instytut celów. 

Planowano, że ziemiami północno-wschodnimi RP pod kątem zamieszku-
jących tam narodowości w ramach Instytutu zajmie się Komisja Litewsko-Bia-
łoruska. Dnia 13 maja 1927 roku na wniosek Mariana Świechowskiego przyjęto 
tymczasowy regulamin Komisji Litewsko-Białoruskiej, na której czele stanął Lu-
dwik Chomiński. W tym samym dniu ustalono konieczność podziału Komisji na 
szereg podkomisji. Były to:

1)  Podkomisja Litewska – przewodniczący redakcji „Przeglądu Wileńskiego” 
Ludwik Abramowicz; 

2)  Podkomisja Białoruskia – przewodniczący Seweryn Wysłouch;
3)  Podkomisja Ekonomiczna – przewodniczący Stanisław Swianiewicz; 
4)  Podkomisja Demografi czno-Statystyczna – przewodniczący prof. Cezaria 

Ehrenkreutzowa; 
5)  Podkomisja Historyczna – przewodniczący prof. Stefan Ehrenkreutz;
Komisja Litewsko-Białoruska nie przejawiała żadnej większej aktywno-

ści. Dopiero w 1934 roku, gdy została nawiązana współpraca pomiędzy IBSN 
a KNBZW, reaktywowano działalność ośrodka wileńskiego, tworząc delegatu-
rę Instytutu Badań Spraw Narodowościowych w Wilnie pod kierownictwem 
dr. Seweryna Wysłoucha17.

Kolejną z utworzonych w ramach Sekcji Mniejszości Narodowych w Polsce 
komórek była Komisja Żydowska18 z Tadeuszem Hołówką jako przewodniczą-
cym na czele. Po nim funkcję tę objął Jerzy Osmołowski19. Od samego początku 
podzielono tę komisję na pięć podkomisji złożonych z wielu referatów. W związ-
ku z tym powstały następujące jednostki:

1)  podkomisja polityczna, którą podzielono na referaty zajmujące się kwe-
stiami: a) stronnictw żydowskich w Polsce; b) stronnictw żydowskich po-
zostających w organizacyjnych związkach z podobnymi ugrupowaniami 
w innych państwach; c) politycznej działalności ugrupowań żydowskich 
na terenie Ligi Narodów i innych organizacji międzynarodowych; d) wza-
jemnych stosunków ugrupowań wymienionych w punktach a–d z żydow-
skimi organizacjami społecznymi w innych krajach; 

2)  podkomisja kulturalno-społeczna, którą podzielono na referaty zajmujące 
się sprawami: a) samorządu gminnego; b) wyznaniowymi; c) szkolnictwa; 
d) instytucji naukowych i oświatowych; e) literatury żydowskiej; f) pro-
duktywizacji mas żydowskich; g) szpitalnictwa i opieki społecznej;

3)  podkomisja gospodarcza, którą podzielono na referaty zajmujące się: a) ba-
daniami stanu gospodarczego ludności żydowskiej w Polsce; b) związkami 
zawodowymi; c) spółdzielczością żydowską; d) handlem i przemysłem ży-
dowskim w Polsce; e) stanem rzemiosła żydowskiego w Polsce;

4)  podkomisja demografi czna (bez podziału na oddzielne referaty);
5)  podkomisja międzynarodowa (bez podziału na oddzielne referaty).

17 O tej działalności piszę w części poświęconej współpracy IBSN z KNBZW.
18 Dalej też: KŻ.
19 Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, III–IV 1930, nr 2, s. 316.
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Rok 1930 przyniósł liczne spotkania i konferencje przedstawicieli IBSN 
z przedstawicielami żydowskich sfer gospodarczych, w trakcie których ustalono 
podstawowe kryteria badań nad położeniem ekonomicznym ludności żydow-
skiej w Polsce20. W tym celu postanowiono powołać odrębny komitet, który nie 
tylko ze względu na prowadzenie badań, ale i przyszłe opracowywanie konkret-
nych postulatów oraz staranie się o ich urzeczywistnienie, został zorganizowany 
poza Instytutem. W ten sposób powstał Komitet dla Zbadania Potrzeb Gospodar-
czych Ludnoś ci Ż ydowskiej w Polsce (dalej: KdZPGLŻ P). Mimo przeprowadzo-
nego instytucjonalnego podziału Komitet miał korzystać z pomocy technicznej 
Biura Instytutu21. Praca Komitetu według wstę pnych założ eń  miała iś ć  w kilku 
kierunkach. Po pierwsze, chciano wzmocnienia istnieją cych już  warsztatów pra-
cy należ ą cych do ludnoś ci ż ydowskiej, po drugie miano na uwadze tworzenie dla 
niej nowych gałę zi wytwórczoś ci i zarobkowania. W celu realizacji tak ambit-
nych zamierzeń  należ ało stworzyć  kompleksowy plan pracy Komitetu na wiele 
lat. W celu szybszego opracowania zagadnienia powołano w ramach KdZPGLŻ P 
komisje. Były to: 1) Komisja Kredytowa, 2) Komisja Drobnego Przemysłu i Rze-
miosła, 3) Komisja Szkolnictwa Zawodowego, 4) Komisja Handlowa, oraz 5) Ko-
misja Emigracyjna. Spoś ród wyż ej wymienionych najprę ż niej działała powo-
łana do ż ycia 13 marca 1936 roku Komisja Emigracyjna22, która rozwijała swą  
aktywnoś ć  w momencie, gdy pozostałe struktury KdZPGLŻ P w zasadzie zawie-
siły już  swoją  działalnoś ć . Komórka ta ś ciś le współpracowała z funkcjonują cym 
przy IBSN Wydziałem Populacyjno-Migracyjnym, który z czasem przeją ł jej 
zadania. W roku 1937 urywają  się  wszelkie doniesienia na temat działalnoś ci 
Komitetu dla Zbadania Potrzeb Gospodarczych Ludnoś ci Ż ydowskiej w Polsce, 
jak i istnieją cej przy nim Komisji Emigracyjnej. Fakt ten wyraźnie wskazuje na 
radykalne przewartoś ciowanie zainteresowań  władz pań stwowych w stosunku 
do kwestii narodowoś ciowych, które nastą piło po 1935 roku.

Na czele Sekcji Spraw Mniejszościowych na Terenie Międzynarodowym jako 
przewodniczący stanął prof. Marceli Handelsman23 oraz pełniący funkcję sekre-
tarza Stanisław Paprocki. Skład członkowski rekrutował się z przedstawicieli pol-
skich instytucji działających w zakresie wyznaczonym nazwą sekcji. Reprezen-
towane były tu między innymi: Federacja Polskich Stowarzyszeń Ligi Narodów, 
Unia Międzyparlamentarna, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Pokoju, Towarzy-
stwo Prawa Międzynarodowego. Podczas pierwszych spotkań w ramach nowo 
powstałej sekcji ustalono priorytety, którymi miano się kierować w przyszłej 
działalności. Były to: „wypracowywanie pozytywnych zasad, według których 
winny być rozwiązywane zagadnienia dotyczące mniejszości narodowych, oraz 

20 Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, III–IV .1930, nr 2, s. 316.
21 Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, IV–VI 1933, nr 2–3, s. 299.
22 AAN, MSZ, sygn. 2288, mfi lm B-18491, Departament Polityczno-Ekonomiczny, WOM 

(P.I.), KdZPGLŻ P. Raporty, korespondencja, druki (1936), s. 48–53.
23 Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, Walne Zebranie członków rzeczywistych 

Instytutu, „SN”, IX–X 1928, nr 5, s. 621; Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, 
III–IV 1930, nr 2, s.  316; Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, IV–V 1931, 
nr 2–3, s. 342.
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obrona stanowiska polskiego w tych sprawach na terenie międzynarodowym”24. 
W zakresie swojej problematyki sekcja prowadziła na bieżąco obserwację wyda-
rzeń na terenie takich organizacji, jak: Liga Narodów, Unia Międzyparlamen-
tarna, International Law Associacion czy Kongresy Mniejszościowe w Genewie. 
Rezultatem tych działań były opracowywane dla zainteresowanych tą problema-
tyką instytucji państwowych, opatrzone często klauzulą poufności lub tajności 
raporty. Informacje mające charakter jawny zamieszczano również w wydawa-
nych przez IBSN „SN” w dziale opatrzonym stałym tytułem „Sprawy mniejszoś-
ciowe na terenie międzynarodowym”.

Instytut podejmował wiele znaczą cych osób zajmują cych się  zagadnieniami 
narodowoś ciowymi na arenie mię dzynarodowej. Mię dzy innymi IBSN odwie-
dzili: dr Ewald Ammende – sekretarz generalny kongresów mniejszoś ciowych 
w Genewie, dr Bodmann – referent Sekretariatu Generalnego Unii Stowarzyszeń  
Ligi Narodów, Aquirre de Carcer – szef Sekcji Mniejszoś ci Ligi Narodów. Poza 
urzę dnikami sprawują cymi wysokie funkcje w strukturach mię dzynarodowych 
IBSN wizytowało wielu zagranicznych dziennikarzy i publicystów specjalizują cych 
się  w problematyce narodowoś ciowej.

Przewodniczącym Sekcji Zagadnień Narodowościowych w Państwach 
Ościennych został sen. prof. Witold Kamieniecki25. Na sekretarza Sekcji powo-
łano Stefana Lenartowicza26. Sekcję tę w początkach jej działalności podzielono 
na dwie komisje: 1) Komisję Mniejszości Polskich; 2) Komisję Polityki Narodo-
wościowej Państw Europejskich poza Polską. W związku z podjętą przez Wal-
ne Zgromadzenie Członków Rzeczywistych IBSN w marcu 1936 roku uchwałą 
wskazującą na konieczność szczególnego traktowania zagadnień dotyczących 
ludności polskiej pozostałej za wschodnią granicą RP Zarząd Instytutu powołał 
do życia dodatkową komórkę mającą się zająć tą sprawą. Otrzymała ona nazwę: 
Komisja dla Badań nad Położeniem Polaków w ZSRR27.

W początkach 1936 roku MSZ zleciło założenie przy IBSN komórki nauko-
wo-badawczej pod nazwą Wydział Populacyjno-Migracyjny28. Celem nowo 

24 Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, Walne Zebranie Członków Rzeczywistych 
Instytutu, „SN”, IX–X 1928, nr 5, s. 621.

25 Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, Walne Zebranie Członków Rzeczywi-
stych Instytutu, „SN”, IX–X 1928, nr 5, s. 621; Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, 
„SN”, III–IV 1930, nr 2, s. 316; Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, IV–V 1931, 
nr  2–3, s.  342. Przy omawianiu kwestii związanych z tą sekcją posługiwano się też innymi 
nazwami na określenie tej komórki: „Sekcja Zagadnień Mniejszościowych na Terenie Państw 
Ościennych ze Szczególnem Uwzględnieniem Mniejszości Polskich” (Z Instytutu Badań Spraw 
Narodowościowych, „SN”, I–II 1927, nr 1, s. 87); Sekcja Zagadnień Narodowościowych poza 
Polską (Dziesięciolecie działalności…, op. cit., s. 13).

26 Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, III–IV 1927, nr 2, s. 216.
27 Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN” 1937, nr 1–2, s. 166 (od 28 marca 

1936 r. do 16 marca 1937 r.).
28 AAN, MSZ, Departament Polityczno-Ekonomiczny, Wydział Organizacji Międzynaro-

dowych, IBSN działalność, raporty, sprawozdania, korespondencja, prasa, druki (1937, 1939), 
sygn. 2314, mf B 18518, s. 61.
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powstałej struktury było prowadzenie i organizowanie prac badawczych nad 
całokształtem zagadnień ludnościowych w Polsce w ich związku z warunka-
mi przyrodniczymi i gospodarczymi29. Kierownictwo nad Wydziałem oddano 
w ręce doc. UJ dr. Wiktora Ormickiego30. 

Program działalności Wydziału Populacyjno-Migracyjnego na poszczególne 
lata był z góry ustalany w drodze osobistych rozmów Ormickiego z urzędnikami 
państwowymi reprezentującymi takie ministerstwa, jak: Ministerstwo Spraw Za-
granicznych, Ministerstwo Opieki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wojskowych, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych. 
W programie prac były ponadto uwzględnione potrzeby zgłoszone między inny-
mi przez: Komisję Naukową Badań Ziem Wschodnich, Biuro Polityki Narodo-
wościowej Prezydium Rady Ministrów, Biuro Planowania Ogólnopolskiego przy 
Panu Wicepremierze Eugieniuszu Kwiatkowskim. 

Ogromne znaczenie dla IBSN miała popularyzacja wiedzy z zakresu zagad-
nień narodowościowych. Początkowo funkcję tę udawało się wypełniać przez 
urządzanie odczytów i prelekcji. Dopiero od roku akademickiego 1931/1932 po-
wołano do życia Seminarium Narodowościowe (dalej: SN), z którego zamiarem 
otwarcia noszono się od samego początku reaktywowania IBSN. 

Zarzą d nad SN był sprawowany przez IBSN za poś rednictwem sekretarza 
generalnego Instytutu, który stawał się  jednocześ nie kierownikiem Semina-
rium. Funkcję  tę  sprawował do koń ca 1935 roku Stanisław Paprocki. W zwią zku 
z powołaniem go w grudniu 1935 roku na stanowisko dyrektora Biura Polityki 
Narodowoś ciowej w Prezydium Rady Ministrów od 1 stycznia 1936 roku funkcję  
kierownika Seminarium Narodowoś ciowego pełnił Adam Stebelski.

Program SN realizowano w ciągu jednego roku akademickiego. Regulamin 
SN przewidywał bezpłatne uczestnictwo w seminarium. Wszelkie koszty związa-
ne z prowadzeniem działalności dydaktycznej miał pokrywać IBSN, który otrzy-
mywał na ten cel wymierną pomoc pieniężną od MWRiOP. Regulamin SN wska-
zywał, do studentów których uczelni i jakich profi lów nauczania jest kierowana 
propozycja dydaktyczna seminarium31. Były to: a) Wydział Konsularny Wyższej 
Szkoły Handlowej; b) Wydziały Prawa i Humanistyczny Uniwersytetu Warszaw-
skiego; c) Wydział Konsularno-Dyplomatyczny i Administracyjny Szkoły Nauk 
Politycznych; d) Wydział Nauk Politycznych i Społecznych Wolnej Wszechnicy 
Polskiej; e) Wydział Polityczny Wyższej Szkoły Dziennikarskiej32. Studia w SN 
składały się z dwóch części. Pierwsza była realizowana w ramach wykładów, 
na których uczestnicy zapoznawali się z podstawowymi informacjami, niezbęd-
nymi do samodzielnego pogłębiania dociekań w dziedzinie narodoznawstwa33. 
Drugi etap prac SN był realizowany w ramach zajęć seminaryjnych. W tej części 

29 Działalność Instytutu Badań Spraw Narodowościowych 1921–1936, Warszawa 1936, s. 30. 
30 Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN” 1936, nr 1–2, s. 145.
31 W tej kwestii zdarzały się liczne wyjątki.
32 Regulamin Seminarium Narodowościowego, [w:] Dziesięciolecie działalności Instytutu 

Badań Spraw Narodowościowych 1922–1932, Warszawa 1932, s. 38. 
33 Ibidem, s. 37.
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uczestnicy byli zobowiązani do przedstawienia w formie referatów i koreferatów 
wyników swoich samodzielnych dociekań34. Otwarcie działalności edukacyjnej 
w ramach SN miało ułatwić w opinii władz IBSN szybkie stworzenie młodego 
i jak najliczniejszego grona składającego się ze specjalistów, pracowników nauki 
i szeroko pojętej administracji, charakteryzującego się zrozumieniem i otwarto-
ścią na kwestie mniejszościowe w Polsce w tzw. państwowym ujęciu.

Tuż  przed wybuchem wojny powstało Koło Absolwentów Seminarium 
Narodowoś ciowego. Grono byłych studentów SN podję ło odrę bną , ale zwią zaną  
z Instytutem działalnoś ć  mają cą  na celu dalszą  współpracę  z nim oraz kontynuację  
badań  rozpoczę tych uprzednio w ramach seminarium. Podczas inauguracyjnego 
zebrania koła, które odbyło się  25 lutego 1938 roku, na stanowisko kierownika 
wybrano mgr. Remigiusza Bierzanka35.

W bezpośrednim związku ze swoją działalnością badawczo-naukową IBSN 
rozwinął aktywność wydawniczą. Początkowo polegała ona na wydawaniu 
dwóch czasopism: dwumiesięcznika w języku polskim zatytułowanego „Sprawy 
Narodowościowe” oraz kwartalnika w języku francuskim pod tytułem „Que-
stions Minoritaires”. 

„SN” zaczęły się ukazywać w 1927 roku. Na łamach periodyku poruszano 
wszystkie sprawy znajdujące się w orbicie zainteresowań instytutu. Układ treści 
egzemplarza był bardzo przejrzysty i dlatego w zasadzie utrzymano go przez cały 
czas ukazywania się pisma. „SN” otwierał dział zatytułowany „Sprawy ogólne”. Tu 
zamieszczano artykuły naukowe pisane przez członków Instytutu, o róż norodnej 
tematyce, na przykład dotyczą ce zagadnień  statystycznych i prawnych, bar-
dzo waż nych dla tematu obsługiwanego przez „SN”, zagadnień  teoretycznych 
zwią zanych z poję ciem narodu w czasach współczesnych czy wystę powaniem 
czynnika narodowoś ciowego w staroż ytnoś ci; znajdowały się tam także zary-
sy planów narodowoś ciowych badań  socjologicznych, poś miertne wspomnie-
nia o badaczach czy działaczach politycznych zasłuż onych na polu stosunków 
narodowoś ciowych. Publikowano też  typowe teksty historyczne lub omawiają ce 
bież ą cą  sytuację . Ogólnie moż na powiedzieć , ż e w dziale pojawiały się  takie ar-
tykuły, które przekraczały zakresem swojej tematyki ramy kolejnych działów pis-
ma, zajmują cych się  problematyką  bardziej wyspecjalizowaną .

Dział następny – „Mniejszości narodowe w Polsce” – prezentował zagadnie-
nie mniejszości w granicach II RP. Część tę otwierały artykuły związane z tytu-
łową kwestią. W dalszej kolejności zamieszczano „materiały i dokumenty” doty-
czące przedstawianych w dziale spraw. Ich liczba i zakres tematyczny był róż ny 
w zależ noś ci od aktualnych wydarzeń . Informacje te miały umoż liwić  zaintere-
sowanym wglą d w to, co działo się  w sferze zagadnień  narodowoś ciowych. IBSN 
był przecież  instytucją  nakierunkowaną  przede wszystkim na analizę  sytuacji 
bież ą cej, i z założ enia, przez pozyskiwanie informacji, miał wspierać  działania 
polityczne na rzecz forsowanych zmian. Dział ten poświęcano omawianiu kwe-

34 Ibidem, s. 38.
35 Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN” 1939, nr 1/2, s. 187.
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stii poszczególnych mniejszości zamieszkujących terytorium państwa polskiego, 
w kolejności alfabetycznej, poczynając od Białorusinów, kończąc na Żydach. Ko-
lejny dział „SN” – „Polacy za granicą” – koncentrował się na sprawach rodaków 
zamieszkujących poza granicami RP. Oczywiście nie ograniczano się tu jedynie 
do terytorium Europy, ale starano się przybliżyć czytelnikowi całość problema-
tyki związanej z zagadnieniem Polonii. Następny dział – „Sprawy narodowoś-
ciowe poza Polską” – traktował o zagadnieniach mniejszościowych, abstrahując 
w każdej płaszczyźnie rozważań od tematu polskiego wyczerpanego w poprzed-
nich częściach. Dział opatrzony tytułem „Sprawy narodowościowe na terenie 
międzynarodowym” informował o działaniach społeczności międzynarodowej 
realizowanych w szczególności na płaszczyźnie różnego rodzaju organizacji. 
Dział zatytułowany „Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych” zaznajamiał 
czytelnika z działalnością placówki wydającej „SN”. Działy „Bibliografi a” i „Re-
cenzje” informowały o aktualnych tematach pojawiających się w piśmiennictwie 
narodowościowym zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Pismo „QM”, zanim zaczęło się ukazywać jako oddzielny periodyk w 1928 roku, 
stanowiło dodawany do każdego numeru „SN” suplement streszczający zeszyt 
w języku francuskim. „QM” stanowiło w zasadzie w znacznej mierze okrojoną 
wersję „SN”, w którym instytut ograniczył się do zamieszczania informacji mogą-
cych, w jego odczuciu, nieść treści interesujące niepolskiego odbiorcę. Traktowa-
ne było jako swego rodzaju wizytówka IBSN oraz Państwa Polskiego w zakresie 
spraw narodowościowych za granicą. W 1937 roku IBSN usiłował zamienić pis-
mo kwartalne w miesięczny biuletyn informacyjny. Działalność tego typu z braku 
funduszów, po wydaniu numerów 1, 2 i 3 w 1937 roku, zarzucono, powracając do 
poprzedniego rozwiązania36.

IBSN poza periodykami sygnował swoją nazwą kilka serii wydawniczych, 
o których rozwoju informował na bieżąco w „SN”. Były to serie: I) „Biblioteka 
Narodowościowa”; II) „Polacy za granicą”; III) „Biblioteka Spraw Narodowościo-
wych”; IV) „Różne”; V) „Prace Wydziału Populacyjno-Migracyjnego”; VI) „Pra-
ce o położeniu gospodarczym ludności żydowskiej w Polsce”.

Na koniec trzeba powiedzieć  o raportach i referatach, o których nie znajdzie-
my informacji na łamach „SN”. Powodem tego jest fakt, ż e były one opracowywa-
ne na uż ytek własny, to jest wewną trzinstytutowy oraz dla władz pań stwowych. 

IBSN jako instytucja prowadzą ca Seminarium Narodowoś ciowe stanowił 
też  forum dyskusji naukowych dotyczą cych podejmowanych tematów przez 
jego członków i współpracowników, odbywały się  tam wykłady, do których 
angaż owano wybitnych znawców przedmiotu. Niestety zniszczenia wojenne, 
które nie ominę ły IBSN, spowodowały, ż e teksty referatów i odczytów wygłasza-
nych w Instytucie nie zachowały się .

IBSN, wykonując swoje statutowe zadania jako placówka naukowo-badaw-
cza, musiał posiadać własną dobrze wyposażoną bibliotekę. Zbiory o profi lu 
odpowiadającym zainteresowaniom Instytutu miały stanowić niezbędną pomoc 

36 Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN” 1938, nr 1–2 , s. 171.
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przy prowadzeniu dociekań narodoznawczych zarówno dla członków IBSN, stu-
dentów prowadzonego w ramach Instytutu Seminarium Narodowościowego, jak 
i osób postronnych zainteresowanych kwestiami narodowościowymi. Bibliote-
ką i archiwum od początku do końca ich funkcjonowania kierowała dr Stefania 
Koeli chenówna37.

Ostatnie informacje dotyczące działalności biblioteki IBSN38, pochodzące 
z marca 1939 roku podawały, że w tym czasie osiągnęła ona stan 6182 tomów 
i 224 map. 

IBSN od 1934 roku rozpoczął ścisłą współpracę z Komisją Naukowych Ba-
dań Ziem Wschodnich. W ramach tej działalności Instytut podjął się wielu za-
dań, w tym m.in. badań językowych, etnologicznych i ruchu naturalnego lud-
ności, badań narodowościowo-demografi cznych i socjologicznych województw 
wschodnich. W celu koniecznej wizualizacji opracowań tworzonych w ramach 
działalności KNBZW, IBSN rozszerzył swoje struktury i stworzył Pracownię Kar-
tografi czną39. Szefem nowo powstałej komórki mianowano doc. UW dr. Bogda-
na Zaborskiego. Pieniądze na zorganizowanie pracowni oraz jej funkcjonowanie 
IBSN otrzymywał z dotacji Komisji Naukowych Badań Ziem Wschodnich. Były 
to jednak kwoty przeznaczone na realizację konkretnych zamówień. Każde inne 
opracowanie musiało mieć swoje odrębne źródło fi nansowania.

IBSN w okresie 1926–1939 rozbudowując swoje struktury, a co za tym idzie – 
poszerzając zakres swojej aktywności, wychodził naprzeciw potrzebom państwa 
polskiego borykającego się nieustannie z palącymi kwestiami narodowościowy-
mi. Należy zauważyć, że w czasie funkcjonowania Instytut zmieniał charakter 
działalności, dostosowując ją do bieżącego zapotrzebowania na swoje usługi  za-
mawiane przez różnego rodzaju urzędy państwowe, z którymi ściśle współpraco-
wał i był od nich fi nansowo uzależniony. Dlatego w życiu Instytutu przełomowe 
były dwie daty: rok 1926 i 1935, czyli dojście do władzy obozu piłsudczykow-
skiego i śmierć Marszałka, po której nastąpiło przewartościowanie polityki na-
rodowościowej wewnątrz obozu sanacyjnego, co w rezultacie doprowadziło do 
stworzenia jednolitego programu badania kwestii narodowociowych mają cego 
dać  racjonalne podstawy do podję cia wysiłków zmierzają cych do pełnej integra-
cji całości kraju w jeden spójny, oparty na narodowych fundamentach organizm.

37 Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, III–IV 1930, nr 2, s. 316; Z Instytutu 
Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, IV–V 1931, nr 2/3, s. 342; Z Instytutu Badań Spraw 
Narodowościowych, „SN”, IV–VI 1933, nr 2–3, s. 299; Z Instytutu Badań Spraw Narodowoś-
ciowych, „SN”, IV–VI 1933, nr 2–3 , s. 279; Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, 
VII–IX 1934, nr 4, s.  495; Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, I–IV 1935, 
nr 1–2, s. 138; Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, 1936, nr 1–2, s. 145; Z In-
stytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, 1937, nr 1–2, s. 166; Z Instytutu Badań Spraw 
Narodowościowych, „SN”, 1938, nr 1–2, s. 171; Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, 
„SN”, 1939, nr 1–2, s. 187.

38 Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN” 1931, nr 1–2, s. 187.
39 Z Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, „SN”, I–IV 1935, nr 1–2, s. 138; Z Instytutu 

Badań Spraw Narodowościowych, „SN” 1937, nr 1–2, s. 166.
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W tak wytyczonym programię  IBSN, który od samego począ tku istnienia 
pretendował do miana głównego oś rodka koncepcyjnego w kwestii stosunków 
narodowościowych panują cych wówczas w Polsce, miał odgrywać niepoś lednią  
rolę. Na rozwinię cie działalnoś ci nigdy jednak nie miał zapewnionych dostatecz-
nych ś rodków. Instytut stale borykał się  z kłopotami fi nansowymi, co znacznie 
wpływało na ograniczenie statutowej aktywnoś ci placówki. Podczas opiniowania 
kolejnych rocznych budżetów Instytutu dostrzegano celowość istnienia placówki, 
zapewniając jej środki na utrzymanie i funkcjonowanie. Zasługi w działalnoś ci 
na rzecz pań stwa oraz ogromna przydatnoś ć  Instytutu Badań Spraw Narodowoś-
ciowych jako jedynej tego rodzaju instytucji w Polsce powodowały, ż e w krę gach 
władz pań stwowych pomimo wszystko uznawano bezwzglę dną  koniecznoś ć  
jego istnienia.




