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Pierwszym spisem ludności na ziemiach polskich był spis przeprowadzony na podstawie

uchwalonej przez Sejm Czteroletni (1788–1792) konstytucji z 22 czerwca 1789 r. „Lustracya

dymów i podanie ludności”. Inicjatorem uchwały Sejmu był poseł Fryderyk Józef Moszyński

(1737–1818). Był on także autorem tabel statystycznych do spisu 1789 r. oraz statystycznej

metody wymiaru podatków na rzecz wojska. Wystąpienie posła na sesji sejmowej w dniu 9 marca

1789 r. uzasadniało przeprowadzenie spisu ludności potrzebami administracji i wojskowości

Rzeczypospolitej. Wyniki spisu z 1789 r. posłużyć miały do uchwalenia podatku na utrzymanie

stałej stutysięcznej armii. Sejm Czteroletni uchwalił również obowiązek stałej rejestracji ruchu

naturalnego ludności począwszy od 1 stycznia 1790 r. Zobowiązano władze kościelne do

przesyłania do komisji skarbowych danych dotyczących rejestracji metryk ślubów, chrztów

i pogrzebów oraz rejestracji wszystkich mieszkańców. Chociaż spis ten, ze względu na jego

charakter, nie objął stanów uprzywilejowanych, tj. szlachty i duchowieństwa, to jednak stał się

podstawą szacunków obliczania zaludnienia Rzeczypospolitej końca XVIII w. przez dawnych

i współczesnych historyków i statystyków.

https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/historia-statystyki/historia-spisow-powszechnych/pierwsze-spisy-ludnosci/

https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/historia-statystyki/historia-spisow-powszechnych/pierwsze-spisy-ludnosci/


W latach 1808 i 1810 przeprowadzono na terytorium Księstwa Warszawskiego powszechne

spisy ludności. Badano wówczas – stosując odrębne formularze dla miast i wsi – stan

ludności i jej strukturę demograficzną (płeć, wiek), wyznanie, sytuację zawodową oraz

liczbę domów. Spisy miały objąć wszystkich mieszkańców Księstwa Warszawskiego. Ich

celem było przede wszystkim ustalenie liczby ludności zdolnej do poboru do armii. W celu

opracowania materiałów spisowych powołano w Warszawie w 1810 r. Biuro Statystyczne.

Była to pierwsza centralna państwowa instytucja statystyczna na ziemiach polskich i jedna

z pierwszych w Europie.

https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/historiastatystyki/historiaspisowpowszechnych/pierwsze-spisy-ludnosci/

Herb Księstwa Warszawskiego
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Ksiestwo
-Warszawskie;3928453.html

https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/historiastatystyki/historiaspisowpowszechnych/pierwsze-spisy-ludnosci/


Wykaz sukienników i płócienników pracujących w Lesznie według stanu na 17 grudnia 1809 r.
APL, Akta miasta Leszno, sygn.  22



Na terenie Królestwa Polskiego (utworzonego w 1815 r.) przeprowadzono

w latach 1824–1826 spis ludności i domów. W 1827 r. wydano publikację

„Tabella miast, wsi i osad Królestwa Polskiego”, zawierającą wyniki spisu z lat

1824 – 1826. Podawała ona dla każdej, nawet najmniejszej miejscowości, liczbę

ludności i ilość domów. Jednak pierwszy powszechny spis ludności

przeprowadzono jednocześnie w Cesarstwie Rosyjskim i Królestwie Polskim

dopiero 9 lutego 1897 r. Był to jedyny spis powszechny dokonany w Królestwie

Polskim aż do 1914 r. W spisie 1897 r. badano szczegółowo: płeć, wiek,

wyznanie, stan cywilny, miejsce urodzenia, skład społeczno-zawodowy ludności

i jej wykształcenie. Wyniki pierwszego powszechnego spisu ludności Królestwa

Polskiego z 1897 r. zostały opublikowane w wydanej w 1905 roku „Naselennyje

mesta Rossijskoj Imperii”. W latach 1889 – 1914 Warszawski Komitet

Statystyczny opublikował w 40 tomach zatytułowanych „Trudy Warszawskogo

Statisticzeskogo Komiteta” („Prace Warszawskiego Komitetu Statystycznego”)

zebrane dane dotyczące ludności całego Królestwa Polskiego.

https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/historiastatystyki/historiaspisowpowszechnych/pierwsze-spisy-ludnosci/

https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/historiastatystyki/historiaspisowpowszechnych/pierwsze-spisy-ludnosci/


W monarchii austro-węgierskiej (w skład której wchodziła Galicja)

powszechne spisy ludności przeprowadzano w latach: 1857, 1869, 1880,

1890, 1900 i 1910 (zawsze w dniu 31 grudnia). Spisy ludności w Galicji

były spisami imiennymi. Spisywano tzw. ludność stale zamieszkałą

w danej miejscowości, jak i obecną w dniu spisu w tej miejscowości,

choć w niej niemieszkającą na stałe. Pytano o: nazwisko, płeć, stan

cywilny, wiek i miejsce urodzenia, wady fizyczne i umysłowe. Tylko

w pierwszych dwóch spisach (z lat 1857 i 1869) badano narodowość.

Wyniki spisu ludności Galicji z 1900 roku oprócz opracowania

statystycznego doczekały się też opracowania kartograficznego w postaci

map językowych i wyznaniowych wykonanych pod kierunkiem prof.

Józefa Buzka, ówczesnego kierownika Krajowego Biura Statystycznego (w

latach 1918-1928 był on dyrektorem Głównego Urzędu Statystycznego w

Warszawie).

https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/historiastatystyki/historiaspisowpowszechnych/pierwsze-spisy-ludnosci/

Prof. Józef Buzek
https://100latgus.stat.gov.pl/prezesi-gus/jozef-
buzek

https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/historiastatystyki/historiaspisowpowszechnych/pierwsze-spisy-ludnosci/


W państwie pruskim spisy ludności, w tym na terytorium ziem polskich pod zaborem pruskim,

prowadzono od 1816 roku do 1867 roku co trzy lata, następnie zaś od 1871 roku co 5 lat. Badaniami

zajmowało się powołane do życia w 1805 roku w Berlinie Królewsko – Pruskie Biuro Statystyczne.

Obejmowało ono swoim zasięgiem cały obszar ziem polskich znajdujących się pod zaborem pruskim,

a także Śląsk i Mazury. Badania prowadzone były przez jednostki administracyjne wszystkich szczebli,

a ich wyniki publikowano od 1881 roku w „Preussische Statistik” oraz w „Statistk des Deutschen Reichs”.

W wydawnictwach tych publikowane były wyniki badań statystycznych ludności, spisów przemysłowych

i rolnych, a także spisów powszechnych ludności.



Opublikowany w 1888 r. przez Królewski Urząd Statystyczny w Berlinie  

Gemeindelexikon fűr die Provinz Posen z danym ze spisu przeprowadzonego    
1 XII 1885 r. 



Dane dotyczące mieszkańców miasta Leszna według spisu z grudnia 1885 r., 

opublikowane w 1888 r. przez Królewski Urząd Statystyczny w Berlinie  

[Gemeindelexikon fűr die Provinz Posen]

Ogółem stałych mieszkańców – 12109

Mężczyźni – 5903

Kobiety – 6179

Osobno liczeni wojskowi – 1904
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Dane dotyczące mieszkańców miasta Leszna według wyznania – 2 XII 1885 r., 

opublikowane w 1888 r. przez Królewski Urząd Statystyczny w Berlinie  

[Gemeindelexikon fűr die Provinz Posen]

Wyznanie Liczba 

mieszkańców 

(bez wojskowych)

Ewangelicy 6375

Katolicy 4174

Inne wyznanie 

chrześcijańskie

3

Żydzi (tak w publikacji) 1556

Inni 1

Razem 12109



Dane dotyczące mieszkańców miasta Leszna według spisu z grudnia 1895 r., 

opublikowane w 1898 r. przez Królewski Urząd Statystyczny w Berlinie  

[Gemeindelexikon fűr die Provinz Posen]

Ogółem stałych mieszkańców – 13 583

Mężczyźni – 6758 

Kobiety – 6825 

Osobno liczeni wojskowi – 1288

MĘŻCZYŹNI KOBIETY OSOBNO LICZENI WOJSKOWI

Ludność miasta Leszna - stan według 

spisu z grudnia 1895 r. 



Dane dotyczące mieszkańców miasta Leszna według wyznania – 2 XII 1895 r., 

opublikowane w 1898 r. przez Królewski Urząd Statystyczny w Berlinie  

[Gemeindelexikon fűr die Provinz Posen]

Wyznanie Liczba 

mieszkańców 

(bez wojskowych)

Ewangelicy 7205

Katolicy 5159

Inne wyznanie 

chrześcijańskie

13

Żydzi (tak w publikacji) 1205

Inni 1

Razem 13583



Dane dotyczące mieszkańców miasta Leszna według spisu z grudnia 1910 r., 

opublikowane w 1912 r. przez Królewski Urząd Statystyczny w Berlinie  

[Gemeindelexikon Regierungsbezirk Posen]

Ogółem stałych mieszkańców – 17156

Mężczyźni – 8417 

Kobiety – 8739 

Osobno liczeni wojskowi – 1280
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Dane statystyczne dotyczące języka używanego przez mieszkańców Leszna według 

stanu na 1 XII 1910 r. zawarte w Gemeindelexikon Regierungsbezirk Posen wydanym w 

1912 r.

Leszno miało 17 156 mieszkańców (bez wojskowych): 14 479 określiło się jako niemieckojęzyczni (ponad 84 %).
Język polski deklarowało 2365 osób. Ponadto 292 osoby deklarowały język niemiecki i inny, a 20 osób inny

język.



Dane dotyczące mieszkańców miasta Leszna według wyznania – 1 XII 1910 r., 

opublikowane w 1912 r. przez Królewski Urząd Statystyczny w Berlinie  

[Gemeindelexikon Regierungsbezirk Posen]

Wyznanie Liczba 

mieszkańców 

(bez wojskowych)

Ewangelicy 9175

Katolicy 6853

Inne wyznanie 

chrześcijańskie

14

Żydzi (tak w publikacji) 802

Osoby bez podania 

wyznania

312

Razem 17156



Jesienią 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Jeszcze latem tego roku powstał

w Warszawie Główny Urząd Statystyczny - powołany do życia Reskryptem Rady

Regencyjnej z dnia 13 lipca 1918 r.

Po roku działalności uzyskał ustawową regulację (ustawa z dnia 21 października

1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej – Dz. U. Rz. P. Nr 85, poz. 464), od

tego też momentu rozpoczęły się przygotowania do pierwszego powszechnego

spisu ludności na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

https://100latgus.stat.gov.pl/historia-gus/rys-historyczny



Przedruk Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia            
9 czerwca 1921 r. w sprawie przeprowadzenia 
powszechnego spisu ludności (fragment)

APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie. sygn. 213



Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych gen. Kazimierza  Sosnkowskiego
W sprawie przeprowadzenia spisu powszechnego osób wojskowych.
bez daty 

APL, Starostwo Powiatowe w Śmiglu. sygn. 245



Broszura Głównego Urzędu Statystycznego 

Co nam da spis ludności?  (fragment)

APL, Starostwo Powiatowe w Lesznie, sygn. 331



Broszura  Pierwszy spis ludności w Polsce. 

Najważniejsze wiadomości o przyszłym spisie z dnia 
30-go września 1921 roku (strona tytułowa)

APL, Starostwo Powiatowe w Lesznie, sygn. 331



Telegram Wojewody Poznańskiego do 
Starostwa Powiatowego w Śmiglu           
w sprawie wysłania referenta 
spisowego na zjazd do Poznania,  
Poznań, 29 sierpnia 1921 r. 

APL, Starostwo Powiatowe w Śmiglu. 
sygn. 245



Okólnik Wojewody Poznańskiego  do starostów              

w sprawie umieszczania w lokalnych tygodnikach 

powiatowych informacji i wyjaśnień dotyczących spisu 

ludności, Poznań 6 września 1921 r.

APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie. sygn. 213



Okólnik Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej 
w sprawie przeprowadzenia 
powszechnego spisu ludności (fragment), 
Poznań. 13 września 1921 r.

APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 
sygn. 213



Informacja o znaczeniu spisu ludności, Leszno, 12 września 1921 r.

APL, Starostwo Powiatowe w Lesznie, sygn. 331



Wypełniony arkusz spisowy dla powiatu 

leszczyńskiego, Leszno, 3 grudnia 1921 r. (pierwsza 

strona i ostatnia z zestawieniem ogólnym)

APL, Starostwo Powiatowe w Lesznie, sygn. 331



Powiat leszczyński liczył 54 435 mieszkańców (24 951 mężczyzn i 29 484 kobiet), w tym 39 588 Polaków (63 %) oraz 14 847 Niemców i

Żydów (37 %). Najwięcej osób mieszkało w gminach wiejskich – 23 504, a w obszarach dworskich 10 294 osoby. W miastach mieszkało

20 637 osób (16 590 w Lesznie, 1524 w Osiecznej, 1325 w Święciechowie i 1198 w Rydzynie). Procentowo najwięcej ludności polskiej

mieszkało w gminach wiejskich i obszarach dworskich – 24 569 osób (73 %), a ludności niemieckiej było 9 229 osób (27 % ogółu). W

miastach powiatu leszczyńskiego sytuacja ludnościowa wyglądała następująco: w Lesznie mieszkało 12 629 Polaków (77%) i 23 %

Niemców, w Osiecznej mieszkało 1292 Polaków (85 % ogółu mieszkańców), w Rydzynie mieszkało tylko 670 Polaków (56 % ogółu

ludności). Jedynym miastem powiatu leszczyńskiego, w którym przeważała ludność niemiecka była Święciechowa. Mieszkało w niej tylko

428 Polaków (niespełna 33 %) i aż 897 Niemców (ponad 67 %).

Dane dotyczące ludności powiatu leszczyńskiego na podstawie

Spisu Powszechnego Ludności z 1921 r.



Liczba ludności polskiej i niemieckiej w powiecie leszczyńskim według danych 

Powszechnego Spisu Ludności z września 1921 r. 

 

Jednostka administracyjna Liczba Polaków 

Liczba 
Niemców      

(w tym Żydów) 

Ogółem 

Miasto Leszno 12 629 (76 %) 3961 (24 %) 16 590 

Miasto Osieczna  1292 (85%) 232 (15 %)  1524 

Miasto Rydzyna 670 (56 %) 528 (44 %)  1198 

Miasto Święciechowa 428 (33 %)   897 (67 %)  1325 

Gminy wiejskie 15617  (66,4%)  7887 (33,6 %)  23 504 

Obszary dworskie 8952 (87 %)   1342 (13%)   10 294 

 Razem:  39 588 14 847  54 435 

 



Wypełniony arkusz spisowy dla 
jednej z posesji w Kościanie

APL, Starostwo Powiatowe w 
Kościanie., sygn. 213



Na osobnych formularzach spisywano dane 

dotyczące sierot i półsierot.

APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie. sygn. 213



Okólnik Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie 

przeprowadzenia powszechnego spisu ludności 

(terminy przekazania formularzy spisowych), 

Poznań. 15 października 1921 r.

APL, Starostwo Powiatowe w Kościanie, sygn. 213



DRUGI POWSZECHNY SPIS 

LUDNOŚCI                                                        

W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 

ODBYŁ SIĘ W GRUDNIU 1931 R.



Broszura Głównego Urzędu Statystycznego 

CO NAM DA DRUGI POWSZECHNY SPIS LUDNOŚCI ? 
(fragment)

APL, Starostwo Powiatowe w Lesznie, sygn. 306



Instrukcja dla władz organizujących  Drugi 

Powszechny Spis Ludności (fragment)

APL, Starostwo Powiatowe w Lesznie, sygn. 306



Spis w budynkach wojskowych w 

Lesznie.  Powiatowym wojskowym 

komisarzem spisowym był mjr Stefan 

Hryniewiecki, od stycznia 1931 r. 

kwatermistrz  55 pułku piechoty.

APL, Starostwo Powiatowe w Lesznie, 

sygn. 306



W 1932 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował

wstępne wyniki Drugiego Powszechnego Spisu

Ludności. Powiat leszczyński liczył 57459

mieszkańców (23551 osób mieszkało w miastach,

a 33908 na wsi).

W 1938 r. Główny Urząd Statystyczny wydał

publikację z danymi ze spisu ludności z 1931 r.

Podano, że powiat leszczyński liczył 61211

mieszkańców, w tym 28855 mężczyzn i 32356

kobiet). W miastach mieszkało 23276 osób, a

37935 na wsi.


