
Według pierwszego powszechnego spisu 
z 1921 r. powierzchnia województwa 
kieleckiego wynosiła 25,7 tys. km². 

Województwo podzielone było na 35 miast 
i 310 gmin wiejskich. Obszar ten zamieszki-
wało 2535,8 tys. osób. 91,3% ludności posia-

dało narodowość polską, 8,5% żydowską. 
Głównym źródłem utrzymania była praca 

w rolnictwie (61,4%).

Pierwszy Powszechny Spis RP

@Kielce_STAT

Podział terytorialny Polski zmieniał się wielokrotnie. 
Od II wojny światowej reformy miały miejsce w latach 1946, 1950, 1957 i 1975. 
Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje trójstopniowy podział administracyjny kraju.
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Królestwo Polskie w czasie 
I wojny światowej 1 IV 1947 r.

1 I 1939 r. w „kieleckiem” 

zarejestrowanych było 1555 

samochodów osobowych 

(w tym 189 taksówek i 145 

autobusów), 508 samocho-

dów ciężarowych, a także 

685 motocykli i 95,7 tys. ro-

werów.

(bez wojskowych)

 

W 1946 r. ogólny stan księgozbioru 

w bibliotekach publicznych wynosił 228 

tys. tomów, zaś w 1963 r.  już 2328 tys. sta-

nowiąc ponad 6,5% ogólnego księgozbioru 

publicznych bibliotek kraju.

 W okresie dwudziestolecia powojennego 
nastąpiła znaczna rozbudowa szkół oraz 
placówek kulturalnych. W 1955 r. liczba 

uczniów liceów ogólnokształcących
na 10 tys. ludności wyniosła  71,7 – w 1965 r.  
135,2. Dla uczniów zasadniczych szkół za-

wodowych wskaźnik ten wzrósł  ponad pię-
ciokrotnie, gdzie w 1955 r. wyniósł 32,2 a 1965 r. – 165,3.

Liczebność Armii Krajowej w dniu 1 III 1944 r. okręgu Kielce (Radom) tworzyło wojsko, na które składało  się:  552 plutony pełne i 76 szkieletowych oraz 9,1 tys. oficerów, podchorążych 
i podoficerów.

Na koniec 1950 r. w woje-
wództwie zlokalizowanych 

było około 5,2 tys. sklepów; 
na 1 sklep przypadało 315 osób. 50 lat później funkcjo-

nowało już blisko trzy razy 
więcej sklepów – 14,6 tys. 

1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2017

stan na 31 XII

Powierzchnia w km² 19531,8 19469,0 9210,5 9211,0 11672,0 11708,0 11711,0 11711,0

Ludność ogółem w tys. 1763,0 1899,1 1037,1 1107,9 1331,5 1285,0 1257,2 1247,7 

Udział ludności miejskiej w % 23,3 29,0 38,2 44,8 45,4 45,4 44,6 44,6

Urodzenia żywe na 1000 ludności 28,6 16,9 19,1 17,8 11,3 8,9 8,4 8,4

Liczba kobiet na 100 mężczyzn 107 106 106 105 104 105 105 105

Dawniej kieleckie … Dziś świętokrzyskie …

Na kartach historii…


