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Temat szlachty i arystokracji rodowej w Polsce   jest  to wrzód ropiejący związany z 
niezałatwionym tematem  Jałty  oraz  braku dekomunizacji  i denacjonalizacji. 
                         Ale  także  jest to temat  związany z wyznaniem 
       i w tym  kontekście  także  z  Kolumną Zygmunta w Warszawie.

 Temat szlachty i arystokracji rodowej w Polsce   jest  to wrzód ropiejący związany z niezałatwionym
tematem  Jałty  oraz  braku dekomunizacji  i denacjonalizacji czyli reprywatyzacji.

Reprywatyzacja (właśc.  restytucja mienia) – proces polegający na zwrocie uprzednim właścicielom (ich
następcom prawnym) mienia przejętego przez państwo w drodze nacjonalizacji lub wywłaszczenia po 1945
roku.   Warto się   zapoznać z  tematem  arystokracji która  została pozbawiona majątków po II  wojnie  na
skutek Jałty i   która sama o  sobie  ma wiele do powiedzenia,kim  są, jak żyją i jakie mają poglądy a  także
co  oznacza   słowo   arystokracja,  magnat  ,  i  inne  zagadnienia  dotyczące   tej  sfery  . Żyją wśród  nas
potomkowie znamienitych  rodów ….Na marginesie warto  dodać, że gazety w Polsce często reklamowały
brytyjską królową i brytyjski dwór , jakby był  jeden  dla całego świata a te  celebryckie małpy na balkonie
dla niektórych  jeszcze były  wzorem. Przyjęta przez Sejm ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego odbiera
spadkobiercom ziemian już nawet prawo do pierwokupu własności odebranych ich przodkom. 

Jak  barany stosowali się do  ustawy byleby tylko odzyskać   pałac, trochę  godności  nie zaszkodziłoby .
No ,ale  takie  było myślenie  kategoriami  historycznymi  i wielkościowymi. 
Dz.U.2019.0.1145  t.j.  Ustawa  po  nowelizacji  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  -  Kodeks  cywilny  .Prawo
pierwokupu nieruchomości służy do tego, żeby mieć pierwszeństwo w kupnie określonej nieruchomości.
Można z niego skorzystać tylko wtedy, gdyby właściciel chciał nieruchomość komuś sprzedać. Wtedy “w
miejsce” tej osoby może wejść ten, komu przysługuje prawo pierwokupu.Najpierw  zawierana jest umowa,
w której właściciel (czytaj komuna) zobowiązuje się przenieść na kupującego własność nieruchomości za
określoną w umowie cenę.Niektórzy dostają nawet po latach walki sądowej  odszkodowania od  skarbu
państwa   czy od gmin ,ale  to także  jest nieprawidłowe i niewłaściwe,  bo odszkodowania należą się od
twórców  Jałty.

Ale jest to inna  polityka nie obecnego rządu. W połowie września 2020   prezydent podpisał ‘rewolucyjną’
ustawę, która "namiesza" w zwrotach nieruchomości. Celem tej regulacji jest ograniczenie liczby budynków
wydawanych "w naturze" na rzecz ich byłych właścicieli.  Do tej pory uprawniona strona mogła domagać
się  albo  zwrotu  nieruchomości  w  naturze,  albo  wypłaty  stosownego  odszkodowania.  Dzięki  nowym
przepisom regułą  stanie  się  natomiast  wypłata  odszkodowania.  Niemożliwe będzie  natomiast  zwracanie
nieruchomości, która ma chociażby jednego lokatora, a także te przeznaczone na cele nauki, oświaty, kultury
oraz położone na terenie kompleksów wypoczynkowych.  
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Czyli, że  nacjonalizacji końca  nie ma ! Została  ona  usankcjonowana  prawnie  , inaczej zaklepana
jako  tzw. porządek  jałtański. 

W Czechosłowacji reprywatyzacja przeprowadzona została w latach 1990–1991,na Węgrzech w 
1991. Na Litwie w czerwcu 1991, jeszcze przed rozpadem ZSRR. Zwracano mienie w naturze jak 
ziemie rolne, nieruchomości oraz płacono rekompensaty finansowe ( patrz  Kalendarium  Świat ). 
W Niemczech reprywatyzacją objęte zostały osoby, których mienie znacjonalizowano w NRD, ale 
także ludzi, których pozbawiono majątków w latach 30- tych pod rządami Adolfa Hitlera.
                   A   kogóż  to  Adolf wywłaszczał wtedy ? 

……………………..

Znamienite rody, wielopokoleniowa tradycja i niezwykła historia. Kiedyś elitarna i najważniejsza 
warstwa społeczna, napędzająca życie kulturalne i naukowe. Żyją wśród nas potomkowie 
znamienitych rodów ...
W Polsce tak samo brzmiące nazwiska nosi nierzadko szlachta i nie-szlachta.   Słowo ' wielki i 
znamienity ród 'jak się cały czas  przedstawia tę  klasę  czy  może  raczej środowisko-  nie oznacza  
wielkich  osobowości  czy też znakomitych  umysłów  i tym podobne , chodzi o majątek  , nie 
zawsze o rzeczywiste  cnoty  i zasługi.  
W  Polsce są  obecnie dwa rodzaje  arystokratów, arystokracja  historyczna  polska  oraz  nowa  
arystokracja biznesowa  która wyrosła na układach politycznych   i przeważnie  giełdowych  
przekrętach. 
Tak w ogóle  klasa  wyższa  czyli szlachecka i  arystokratyczna jest  potrzebna,  szczególnie na  tle
sowieckiego  kołchozu   jałtańskiego   a  poza  tym  jest  to  nasza   tradycja  o  której  nie  można
zapominać .Temat  jest dość  szeroki i związany z wieloma aspektami nie tylko historycznymi ale
także  socjologicznymi, mentalnością, wychowaniem  oraz  rzeczywistością.

Jednak  chyba  lepiej, że nie ma  u nas  brytyjskiego dworu oraz  małp  takich jak Kater i William
oraz  celebrytki księżnej Diany, którzy  pokazują się  tylko  jeżdżąc po świecie jak  okazy z zoo ! 
Ich widok  przyprawia o mdłości,a  traktowani są wszędzie  jak jacyś  wielcy ludzie , którymi nie są
lub   co  najmniej  prezydenci  albo  inne  ważne  osobistości.  Brytyjski  dwór   jest   przeżytkiem ,
widocznym   tylko  na  okładkach   komercyjnej   prasy   czyli   brukowej  i  nie  ma  im  czego
zazdrościć.Bycie  nierobem  takim   jak oni  i   salonową małpą  to naprawdę  nie jest  godne
zaszczytu   polskiej  szlachty  ani całego  społeczeństwa a  ich wizyty w Polsce  miały poniżać
polską szlachtę i  arystokrację w oczach świata  oraz  samego  brytyjskiego dworu.

Arystokracja (gr.  ἀριστοκρατία aristokratia, od wyrazów  ἄριστος aristos „najlepszy” +  κρατέω
krateo „rządzę”) – najwyższa warstwa społeczna wykształciła się w starożytnej Grecji,  podczas
najazdu Dorów w 1200 r. p.n.e. Mianem arystokracji określa się zatem elitarną warstwę społeczną,
zajmującą najwyższą pozycję w społeczeństwie, do której przynależność wynika ze szlachetnego
urodzenia i jest dziedziczna (arystokracja rodowa). 

W  ustroju  arystokratycznym  podmiotem  władzy  państwowej  była  grupa  „najlepszych”,  nie
odpowiedzialna  przed  narodem,  ale  sprawująca  rządy  wedle  własnego  uznania.  Rządy
arystokratyczne  mogły  mieć  charakter  bardzo  różnorodny,  bardziej  lub  mniej  ograniczony.
Najczęściej jednak arystokracja miała charakter czysto świecki i powstawała w drodze wyboru, na
podstawie pewnych z góry ściśle określonych reguł, albo też miała charakter dziedziczny, kiedy to
poszczególne urzędy publiczne przechodziły z ojca na syna na podstawie zasady dziedziczenia. Tak
wyróżniona arystokracja stanowiła oddzielną klasę społeczną.
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Główną przyczyną powstania klasy arystokratycznej był upadek ustroju rodowego. Arystokracja
zrodziła  się na polach bitew,  w blasku wojennych zdobyczy, gdzie pewne rody gwałtownie się
bogaciły i trzymając razem oraz wspomagając, tworzyły grupy bardziej wpływowe, skupiające w
swych rękach większość zaszczytów i funkcji politycznych. 

W Sparcie grupę arystokracji stanowili potomkowie najeźdźców doryckich (spartiaci), natomiast w
Atenach były to stare rody, tzw. eupatrydzi. Arystokracja pojawiła się we wszystkich despotycznych
monarchiach starożytnego Wschodu. Przeciw tendencjom do arystokratyzacji części społeczeństwa
wybuchały   plebejskie  powstania,  które  jednak  zwykle  prowadziły  do  włączenia  zwycięskich
„powstańców” do wyższych grup społecznych, nie zagrażając zwykle zbytnio samej arystokracji.

Arystokracja zachodnia
Przepaść między górną i dolnymi warstwami społeczeństwa najsilniej zaznaczyła się w zachodnich
krajach  feudalnych.   Z  feudałów,  właścicieli  lenn  i  możnego  duchowieństwa  powstała  górna
warstwa arystokracji, określana różnie w różnych krajach Zachodu, ale zawsze skupiająca szlachtę
o  wielowiekowych  tradycjach  i  wysokim  statusie  społecznym  i  materialnym  (parów,  lordów,
grandów). 
Mimo  to  w  Europie  Zachodniej  i  Środkowej  pojęcie  arystokracji  było  identyczne  z  pojęciem
szlachty, a arystokracja feudalna, wyrosła z rycerstwa, tworzyła jeden, dość spójny stan, oddzielony
bardzo wyraźnie od stanów niższych zamożnością i przywilejami.

Arystokracja polska
W Polsce szlachta stanowiła tak wielką masę społeczną, że pojęcie arystokracji nabrało odmiennego
znaczenia, odnosząc się do grupy osób szlachetnie urodzonych, wyróżniających się od reszty tłumu 
szlacheckiego zarówno statusem majątkowym jak społecznym. 

Polska arystokracja, zwana możnowładcami, a później magnatami, która zgodnie z panującą 
doktryną jedności szlacheckiej powinna być równa pozostałej szlachcie, wyraźnie wyodrębniła się 
w osobną warstwę. 

Wprawdzie w popularnym mniemaniu „szlachcic na zagrodzie był równy wojewodzie”, ale był to
raczej wyidealizowany obraz panujących stosunków społecznych. Inna interpretacja tego zdania
oznacza,  że  każdy  szlachcic,  który  potrafił  zdobyć  wielkie  dobra  (jak  np.  Jan  Zamoyski)
automatycznie wchodził w skład magnaterii, a równocześnie magnat, który utracił większość dóbr z
obrębu tej magnaterii wypadał (jak np. rody Tęczyńskich czy Wiśniowieckich).

W Polsce nie przyjął się zwyczaj oddzielania arystokracji od ogółu szlachty za pomocą hierarchii
tytułów (jedyny wyjątek dotyczył książęcych tytułów dla kniaziów litewskich i ruskich). 
Arystokracja  wywierała  decydujący  wpływ  na  losy  Rzeczypospolitej  i  skupiała  w  swym  ręku
wszystkie  ważniejsze  urzędy  publiczne,  ostentacyjnie  nieraz  odcinając  się  od  reszty  „braci
szlacheckiej”, przy czym kryterium był stan posiadania, a nie pochodzenie.

 Rody  arystokratyczne  Polski  były  też  często  siłą  napędową  rozwoju  kultury,  sztuki,  nauki,
kształcąc  swą rodzinną młodzież  i  sponsorując zdolną młodzież  z  niższych stanów, a  wreszcie
fundując szkoły, uczelnie i biblioteki, a w razie potrzeby wystawiając własne wojsko, przyczyniając
się do rozbudowy floty i umocnień, a nawet opłacając wojska najemne.
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Arystokracja,  w  szerszym  tego  słowa  znaczeniu,  jest  wynikiem  procesu  różnicowania  się
społeczeństwa i dlatego pojawia się w takiej czy innej postaci we wszystkich ustrojach społecznych.
Arystokracja występowała u Inków i Majów, arystokrację rodową wytworzyło wiele pierwotnych
społeczności. Różny był czynnik wyodrębniający osoby uprzywilejowane od reszty. Czynnikiem
tym może  być  piastowanie  wyższych  urzędów;  prowadzi  to  do  powstawania  tzw.  arystokracji
urzędniczej, dążącej do przekazywania urzędów z ojca na syna. Ważnym czynnikiem różnicującym
społeczeństwa jest majątek, o czym wspomniano wcześniej.

Dobrym  przykładem  na  nowoczesne  użycie  słowa  „arystokracja”  jest  wyrażenie  arystokracja
robotnicza,  ukute  przez  marksistę  Engelsa  na  określenie  warstwy  wysoko  wykwalifikowanych
robotników.  Zupełnie  współczesnym  nawiązaniem  do  wyodrębniania  się  warstw  wyższych  w
społeczeństwach jest termin „czerwona arystokracja” na określenie bardzo dobrze sytuowanych i
piastujących wysokie urzędy osób o komunistycznym życiorysie politycznym. Często stosuje się
nawet tytulaturę rodem z zachodnich herbarzy, jak „baronowie SLD”.

Ale także  sam tytuł hrabia nie jest  z polskiej  tradycji  podobnie  jak  lord  .W okresie 
późnorzymskim tytułem comes określano wysokich urzędników cesarskich, np. urzędnika 
finansowego, tj. comes largitionum. 

W państwie  Franków  –  hrabiami  nazywano  osoby  sprawujące  funkcje  zarządu  nad  okręgami
zwanymi hrabstwami (Gau,  comitat), stąd późniejszy podział na hrabstwa stosowany w różnych
krajach (np. w Anglii) lub komitaty (od comites zarządzających comitatus – np. na Węgrzech). Z
biegiem czasu tytuł ten stał się dziedzicznym, a hrabiowie stali się panami feudalnym, okazjonalnie
potężniejszymi od książąt. Z czasem, gdy wielkie własności lenne upadały, hrabia przerodził się w
tytuł arystokratyczny wyższej szlachty,  nadawany przez monarchów. Hrabia od początków tego
tytułu  uplasował  się  między  baronem  a  księciem  (lub  też  margrabim/markizem).  W  Polsce
przedrozbiorowej  tytuł  hrabiowski  był  z  reguły zakazany .  Król  Polski  mógł  jednak mianować
hrabiów i  z  tego  przywileju  korzystał,  ale  czynił  to  wyłącznie  w  stosunku  do  Włochów  i
arystokratów państw obcych.W okresie rozbiorów monarchie obce również nadawały tytuły. We
wszystkich  zaborach  prawo  do  uzyskania  tytułu  hrabiego  miała  rodzina  mogąca  wykazać  się
pochodzeniem od senatora Rzeczypospolitej lub osoby piastującej wysokie urzędy koronne.
 Rodziny pochodzące od urzędników ziemskich lub powiatowych otrzymywały tytuł barona. 

                         https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Polscy_hrabiowie

Tutaj:  Artykuły  biograficzne  na  temat  osób,  którym  tytuł  hrabiowski  nadał  władca  Świętego
Cesarstwa  Rzymskiego  Niemieckiego  do  1806,  a  także  osoby  ten  tytuł  dziedziczące  nawet  w
okresie późniejszym .  Niestety  Polacy  utożsamiali  to cesarstwo  błędnie i dlatego  przyjmowali
takie   nadania  jak hrabia. 

Hrabia  –  tytuł  przysługujący:  we  wczesnośredniowiecznej  monarchii  Karolingów  urzędnikom
królewskim lub też ściślej – urzędnikom ziemskim zarządzającym w zastępstwie króla znacznymi
majątkami  ziemskimi;  w  średniowiecznej  Europie  feudalnym  władcom  określonych  terytoriów
wasalnych w ramach monarchii. 

Polskiemu  słowu  książę odpowiada  w  innych  językach  kilka  różnych  znaczeń.  Z  pewnym
uproszczeniem  można  wydzielić  dwie  podstawowe  grupy  książąt  funkcjonujące  w  językach
europejskich, wywodzące się od dwóch łacińskich słów princeps i  dux. W języku polskim nie ma
jednak rozróżnienia pomiędzy tymi tytułami .
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Jego źródłosłów związany jest ze słowem  staroruskim kniaź, czeskim knieze czy 
południowosłowiańskim  czyli cerkiewno  -słowiańskim knez.Słowo w języku ruskim pochodzi ze 
słowiańskiego *kъnędzь, z którego pochodzą też: 

• jęz. bułgarski: княз (knjaz, кнѣзъ), żeń. Княгиня / кнѣгинѣ (knjaginja) 
• jęz. ruski i rosyjski: князь 
• jęz. czeski: kněz, męski kněžka  kníže, żeński kněžna (= księżniczka) 
• jęz. węgierski: кынгды~kündü (podobne jak kenéz) 
• jęz. rumuński: cneaz, chinez 

Książę  może władać lub być właścicielem księstwa.   Wyraz  książę oznaczał  po prostu władcę
terytorialnego . W Polsce  słowo ‘ książę’ nie było w użyciu aż do  opracowania  języka  polskiego.
Zamiast tego stosowany był  tytuł princeps  , słowo pochodzi z łaciny, oznacza  naczelnika, wodza,
władcę  oraz  pierwszy  od słowa  principium- pochodzenie,  początek, podstawa, zasada.  
W tym  określeniu ‘ princeps’  chodziło   także o  pierwszego z  Senatu.

Princeps senatus (łac. pierwszy w senacie, najznakomitszy senator), w starożytnym Rzymie tytuł 
nadawany senatorowi, którego cenzorowie jako pierwszego umieścili na liście członków senatu. 
Tytuł nadawano na pięć lat; oprócz prestiżu stwarzał on wymierne korzyści – uhonorowany w ten 
sposób senator rozpoczynał dyskusję nad złożonymi wnioskami, co mogło znacząco wpłynąć na jej 
przebieg. 

W okresie republiki funkcję tę sprawowali patrycjusze – zazwyczaj byli cenzorowie. W epoce 
cesarstwa miano princeps senatus przyjmowali kolejni cesarze, choć już Oktawian August znacząco
ograniczył rolę senatu w strukturze władzy państwowej. 

Pryncypat (od łac. princeps civium Romanorum) – forma rządów w okresie Cesarstwa Rzymskiego
wprowadzona  po  27  roku  p.n.e.  przez  Oktawiana  Augusta.  Władza  skupiona  była  w  rękach
jednostki .Cesarz był princepsem, „pierwszym obywatelem republiki”,  piastującym jednocześnie
funkcje imperatora, przywódcy senatu, prokonsula zarządzającego 18 prowincjami, najwyższego
kapłana,  trybuna  ludowego  i  cenzora  ustalającego  listy  senatorów.   W  Polsce   jest  słowo
pryncypał- dyrektor; kierownik; naczelnik; prezes; przełożony; szef; zwierzchnik .

Początkowo senator najstarszy wiekiem i o największym autorytecie. Pełna nazwa brzmi princeps
senator (pierwszy senator) albo princeps senatus (pierwszy członek senatu). 

W chwili zmiany ustroju na cesarstwo republikańska instytucja  princepsa posłużyła za podstawę
prawną władzy cesarza, którego tytuł brzmiał princeps senatus, skracany zwyczajowo do princeps.
Princepsowi przysługiwały uprawnienia imperatora, princepsa senatusa, prokonsula zarządzającego
18 prowincjami, pontifexa maximusa, trybuna ludowego (weto wobec uchwał Senatu) i cenzora
(formowanie składu Senatu). Formalnie uprawnienia te nadawane były  princepsowi na określony
czas przez Senat, teoretycznie więc Rzym zachował swój republikański charakter. Urząd princepsa
nie  podlegał  dziedziczeniu,  ale  dotychczasowy  princeps miał  możliwość  wyznaczenia  swego
następcy. Od tego pochodzi nazwa pierwszej fazy ustrojowej cesarstwa rzymskiego – pryncypat.
Pierwszym princepsem-cesarzem był Oktawian August.

Pryncypat  – zasada  władzy  monarszej  wprowadzona  do  Polski  postanowieniem  Bolesława
Krzywoustego w roku 1138 i trwająca do końca XIII wieku. 
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ARYSTOKRACJA  DUCHA  I INTELEKTU 

Innym, tym razem pozytywnym skojarzeniem, jest metaforyczne określenie „arystokracja ducha”,
na określenie osób światłych i kulturalnych, przerastających swą osobowością przeciętnego, nawet
wykształconego  człowieka.Arystoteles,  od  arystokracji  –  dobrego  ustroju,  który  oddaje  rządy
ludziom bezwzględnie najlepszym pod względem moralnym, a nie dobrym tylko pod  względem
dynastycznym, odróżniał oligarchię  magnacką  którą uważał za ustrój zdegenerowany.

Arystoteles (gr.  Ἀριστοτέλης,  Aristotelēs, ur. 384 p.n.e.,zm. 322 p.n.e.) – filozof, jeden z trzech -
obok Sokratesa i Platona - najsławniejszych filozofów starożytnej Grecji.  Termin „arystokracja”
bywa używany także jako nazwa jednego z trzech klasycznych (obok monarchii i politeji – podział
dokonany przez Arystotelesa) typów ustroju politycznego, opartego na wyłączności w reprezentacji
egzystencjalnej lub przynajmniej dominacji niewielkiej grupy rządzącej („rządy niewielu”)  ale za
to jakościowo   lepszych.

W starożytności arystokracja jako ustrój obowiązywała w helleńskich polis w VIII-VII w. p.n.e.
(Ateny  i  Sparta,  geruzja  –  Rada  Starszych);  a  także  w Republice  Rzymskiej  –  gdzie  element
arystokratyczny  (Senat)  górował  zdecydowanie  nad monarchicznym (konsulowie)  i  czynnikiem
demokratycznym (trybuni, zgromadzenie ludowe). 

W średniowiecznych monarchiach Europy chrześcijańskiej  pierwiastek arystokratyczny (feudalni
baronowie) niekiedy  de facto przeważał nad monarchicznym, w nowożytności utrzymał się tam,
gdzie  absolutyzmu nie  wprowadzono,  bądź  się  nie  utrzymał:  na  Węgrzech (przed panowaniem
Habsburgów), w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i w XVIII-wiecznej Wielkiej Brytanii, gdzie
arystokracja przybrała postać ustroju parlamentarnego z dwiema frakcjami, z których jedna (torysi)
reprezentowała arystokracja ziemiańską, a druga (wigowie) oligarchię kupiecką. 
Arystokratyzm cechował też ustroje niektórych późnośredniowiecznych i renesansowych republik
włoskich (zwłaszcza Rzeczypospolitej Weneckiej), w Świętym Cesarstwie Rzymskim (tzw.  Starej
Rzeszy lub  I  Rzeszy),  gdzie  cesarz  był  wybierany  przez  kolegium  dziedzicznych  elektorów
(monarchia elekcyjna).Współcześnie za arystokracje mogą być uznane państwa w których głowa
państwa wybierana jest z grupy dziedzicznych władców/przywódców rodów  i plemion.
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szlachetny

1. o człowieku: taki, którego cechuje uczciwość, prawość, bezinteresowność, honor, np. szlachetny 
człowiek; prawy, uczciwy, ładny - o charakterze  , piękny;
2. świadczący o takich cechach, np. szlachetne czyny; prawy, uczciwy, piękny;

                                    SZLACHTA NOBLESSE  OBLIGE   

                   postępujący chwalebnie, prawy, godny uznania, czcigodny 

-  qui  bene-  recte  agit-  colendus,  honore  dignus.Noblesse  oblige  –  szlachectwo  zobowiązuje
(obliguje do szlachetnego postępowania); ten koncept oznacza, że szlachectwo to nie tylko puste i
nieznaczące tytuły, lecz zobowiązanie wobec społeczeństwa i godne przejęcie roli przywódczych
oraz godna reprezentacja.

Ziemianie –  warstwa  społeczna,  w  dawnych  i  współczesnych  społeczeństwach,  posiadacze
znacznych (wielkich i średnich) majątków ziemskich, zwykle obejmowanych drogą dziedziczenia
(dziedzice),  obywatele ziemscy. W języku staropolskim termin „ziemiaństwo” oznaczał szlachtę
zamieszkującą określoną ziemię, ale także wszystkich, którzy zajmowali się rolnictwem – uprawiali
ziemię – (a więc również chłopów). 

Tak szeroki zakres pojęcia był używany jeszcze do połowy XIX w. Najczęściej jednak ziemianami
nazywano   pejoratywnie  szlachtę-posesjonatów.  Od połowy XIX w. do ziemiaństwa zaliczano
posiadaczy  majątków  powyżej  50  ha.  Byli  to  najczęściej  przedstawiciele   magnaterii  (często
posiadający tytuły arystokratyczne) oraz średniej i drobnej szlachty. 

Posesjonat (z  łac.  possessio,  posiadanie)  –  w  dawnym prawie  polskim posiadacz  (domyślnie:
nieruchomego majątku).  Określenie to dotyczyło szlachciców posiadających dobra ziemskie oraz
mieszczan  posiadających  nieruchomość  na  terenie  miasta.  Prawo  nadane  mieszczanom  w
Konstytucji 3 maja (w ustawie Prawo o miastach) umożliwiało im także nabycie prawa własności
na dobrach ziemskich. 

W  wyniku  przemian  gospodarczych   wieku  XIX  (np.  rewolucja  przemysłowa),  społecznych
(uwłaszczenie  chłopów)  i  politycznych  (represje  po  powstaniu  styczniowym)  do  warstwy
ziemiaństwa nie weszły liczne rzesze średniej  i drobnej szlachty – część z nich zasiliła szeregi
inteligencji, część schłopiała, a pewna grupa szlachty weszła w szeregi proletariatu robotniczego. 
Z drugiej strony zniesienie barier stanowych (takich jak na przykład Statut piotrkowski 1496 -
sfałszowany  ) spowodowało,  że  w  szeregach  ziemiaństwa  pojawili  się  także  przedstawiciele
burżuazji, którzy przejmowali styl życia szlacheckich ziemian, nabywali tytuły arystokratyczne i
wchodzili w koligacje z członkami rodów szlacheckich. 

Ziemianie ( ale  kto ?)krytykowani byli przez środowiska związane z Gazetą Polską oraz z pismem 
satyrycznym Tandeciarz. Określano ich  mianem kasty dziedzicznych gnuśnych próżniaków. 

W wieku XIX, po zaborach, po powstaniach, po konfiskacie majątków rodzi się nowe zjawisko:
szlachta, pozbawiona majątków ziemskich, musi utrzymać się w inny sposób. Wykorzystuje swoje
wykształcenie,  intelekt.  Tak  narodzi  się  nowa  klasa  społeczna:  inteligencja.  Silne  ziemiaństwo
pozostało  ważną  grupą  społeczną  jeszcze  w  dwudziestoleciu  międzywojennym,  zachowując  w
kontaktach prywatnych szlachecką tytulaturę.
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Kres istnienia ziemiaństwa jako warstwy społecznej w Polsce położyła II  wojna światowa i  jej
następstwa w postaci: przesiedleń, zmiany systemu polityczno-gospodarczego, utraty przez Polskę
Kresów  Wschodnich  oraz  reforma  rolna,  w  której  ziemianie  polscy  stracili  prawie  wszystkie
majątki ziemskie o powierzchni przekraczającej 50 hektarów, otrzymując w zamian dożywotnie
zaopatrzenie w wysokości pensji urzędniczej VI grupy. Ziemianie zasłużeni w walce z okupantem
niemieckim otrzymywali wyższe zaopatrzenie. 

Tak  zwaną  rentę  ziemiańską  ograniczono  wkrótce  do  osób  niezdolnych  do  pracy,  później
zamieniono na rentę inwalidzką w najniższym wymiarze. 

Ci ziemianie, którzy po 1945 r. nie emigrowali, a zdecydowali się na pozostanie w Polsce, jako
wrogowie ustroju socjalistycznego byli represjonowani i inwigilowani przez aparat bezpieczeństwa.
Od 1989 roku ziemiaństwo polskie prowadzi aktywną walkę o poszanowanie prawa własności i
zwrot majątków ziemskich lub (gdy jest to niemożliwe) uzyskanie odszkodowania.
 Na szczególną uwagę zasługuje próba podważenia dekretu PKWN z dn. 6 września 1944 jako aktu
prawnie nieobowiązującego nawet w ówczesnym systemie legislacji.

Ziemia została częściowo podzielona między chłopów, częściowo przejęta przez państwo. Ogółem
w latach 1944–1948 na cele reformy rolnej zostało przejętych 9707 majątków ziemskich (ok. 3,49
mln hektarów). Z liczby tej rozparcelowaniu uległo 1,2 mln hektarów pomiędzy 387 000 rodzin
chłopskich. Ziemie nierozparcelowane włączono do Państwowych Nieruchomości Ziemskich lub
Lasów Państwowych. 

Postanowienia dekretu interpretowano rozszerzająco,  wysiedlając dotychczasowych właścicieli  z
ich domów, pozbawiając dobytku, w tym dóbr kultury Warstwa ziemiaństwa została w ten sposób
zlikwidowana,  a   ziemianom  zakazano  pobytu  i  zamieszkania  w  powiecie,  gdzie  dotychczas
znajdował się ich majątek ziemski. 

Parcelowaną  ziemię  dzielono  między  chłopów  bezrolnych  oraz  mało-  i  średniorolnych.  Za
przydzieloną  ziemię  dekret  ustalał  zapłatę  stanowiącą  równowartość  przeciętnych  zbiorów
rocznych. Spłata następowała w ciągu 10–20 lat. Uzyskane w ten sposób sumy przekazywano do
powstałego Państwowego Funduszu Ziemi,  z którego pokrywano wszystkie wydatki związane z
reformą. W pierwszym okresie realizacja reformy przebiegała powoli, powstawały gospodarstwa 2–
3 ha. W październiku 1944 odwołano ze stanowiska kierownika resortu rolnictwa Andrzeja Witosa i
powołano  Edwarda  Osóbkę-Morawskiego  oraz  utworzono  specjalne  brygady  parcelacyjne.  Do
końca 1944 roku rozparcelowano ponad 212 tys. ha ziemi między 110 tys. rodzin. W marcu 1945
roku  przyjęto  zasadę  tworzenia  większych  gospodarstw  do  5  ha.  Na  ziemiach  poniemieckich
nadziały ziemi wynosiły od 7 do 15 ha. 

Reforma rolna spotkała się z ostrą krytyką jedynie ze strony środowisk uznających prawo własności
za  nienaruszalne.   Wprowadzona  reforma  rolna  spowodowała  wielkie  zmiany  na  polskiej  wsi,
marginalizując rolę ziemiaństwa a wzmacniając pozycję mało i średniorolnych chłopów. Zdarzały
się  przypadki  że  ziemia  obszarnicza  była  przydzielana  chłopom  na  siłę  przy  pomocy  aktywu
partyjnego i brygad wojskowych.

Państwowe  Nieruchomości  Ziemskie –  polska  instytucja  państwowa,  której  zadaniem  było
zagospodarowanie i opieka nad nieruchomościami ziemskimi. W styczniu 1946 został powołany
Zarząd  Państwowych  Nieruchomości  Ziemskich,  a  w  lutym  1946  –  przedsiębiorstwo  Polskie
Nieruchomości Ziemskie. 
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Przejęło  ono  wszystkie  dotychczas  nierozparcelowane  obiekty  rolne  o  powierzchni  ponad  100
hektarów  i  jego  zadaniem  była  opieka  nad  przejętymi  gospodarstwami  oraz  prowadzenie
działalności rolniczej do czasu przekazania ziemi nowym użytkownikom. 
PNZ przejmowały oprócz gruntów przeznaczonych do rozdzielenia  również grunty należące do
wojska oraz różnych instytucji  państwowych,  a także grunty osób prywatnych rezygnujących z
przyznanej im ziemi. 
W 1947 PNZ zarządzały na terenie Ziem Odzyskanych 1 200 000 ha ziemi. Ponieważ na Ziemiach
Odzyskanych  nie  było  dużego  zainteresowania  ziemią  ze  strony  rolników  indywidualnych,
przedsiębiorstwo  zaczęło  rozwijać  działalność  rolniczą.  Do  jego  obszaru  włączono  część
gospodarstw  zasiedlonych  przez  niedostatecznie  liczne  grupy  parcelacyjne,  w  celu  komasacji
gruntów przesiedlano również osadników z gospodarstw indywidualnych. 
1  stycznia  1949   po   sfałszowanych   wyborach  z  zasobów  Państwowych  Nieruchomości
Ziemskich utworzono Państwowe Gospodarstwa Rolne. 

Osoby z kierownictwa PNZ zostały aresztowane, sądzone w procesie pod zarzutami szpiegostwa i 
próby obalenia ustroju Polski Ludowej i skazane na kary pozbawienia wolności - wśród nich 
Kazimierz Papara.  Kazimierz Budzisz-Papara  (ur. 9 czerwca 1890 w Stroniatynie, zm. 29 marca 
1975 w Lublinie) – rotmistrz rezerwy kawalerii Wojska Polskiego II RP, działacz rolniczy i 
bankowy. 
Cenzurowane słowo  komunistyczny.
Państwowe gospodarstwo rolne (PGR) – forma socjalistycznej własności ziemskiej w Polsce w 
latach 1949–1993; gospodarstwo rolne, którego właścicielem było państwo. Cała gospodarka w 
komunie  to były PGR-y.

Całość obszernie  TU 
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowe_gospodarstwo_rolne

Polscy ‘błękitnokrwiści  ‘                
Data publikacji: 19.12.2004,

Prawość,  patriotyzm,  szacunek  dla  tradycji,  honor.  Wartości  przekazywane  z  pokolenia  na
pokolenie. Dobre urodzenie wciąż zobowiązuje.

"Łokcie ze stołu!", "Siedź prosto!", "Nie mów z pełnymi ustami!" - musztruje swoich synów hrabia
Krzysztof Potocki herbu Złota Pilawa. Przy kolacji,  jedynym posiłku,  przy którym wszyscy się
spotykają, dzieci odbierają ważną lekcję życia.   

Ojciec,  hrabia  Krzysztof,  i  mama,  Nathalie,  Francuzka  z  Nicei,  tłumaczą  im,  jak  ważne  są
uprzejmość, umiar w gestykulacji, szacunek dla starszych, ambicja, głód wiedzy. Przymioty, które
zawsze, nawet w czasach biedy i komunizmu, odróżniały ich klasę od reszty świata.

-  To  działania  obliczone  długoterminowo  -  wyjaśnia  hrabia  Potocki.  -  Wartości  wpojone  w
dzieciństwie przyniosą profity w przyszłości. U niego przyniosły: ma talent do pomnażania cudzych
pieniędzy.  Choć prywatnie ma kilka kredytów (to cena życia na wysokim poziomie), jest cenionym
menedżerem:  stworzył  Radio  Klasyka,  rozkręcił  fabrykę  pasztetów  i  jedną  ze  spółek
informatycznych.   Obroty  tych  firm  sięgają  dwustu  milionów  złotych.  Teraz  jest  dyrektorem
przedstawicielstwa francuskiego banku. Ciężko pracuje, nie bacząc na arystokratyczne dziedzictwo.
Bo tak jak inni potomkowie polskich książąt (20 rodzin), hrabiów i baronów (50 rodzin), którzy po
przodkach nie odziedziczyli najczęściej nic prócz nazwiska   nie uważa, by "błękitna krew" była
tylko pustym, w dodatku anachronicznym pojęciem.
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Przetrwali czasy komunizmu, kiedy jako warstwa próżniacza i wroga klasowo zostali skazani na
zagładę. 
Czerpiąc siłę z rodzinnej tradycji, dają sobie radę i w kapitalizmie. Zapewniają, iż kierują się 
przesłaniem: Bóg, honor i ojczyzna.- Kiedy już jesteś w takiej rodzinie, czujesz presję, aby być 
godnym nazwiska, które nosisz. 
                               Nie możesz go zhańbić - mówi hrabia Krzysztof Potocki.

Książę Marek Światopełk-Czetwertyński ubolewa, że arystokraci przestali być elitą kraju. Nie
dyktują już wzorców zachowań. Tę rolę przejęły media, gwiazdy popkultury, politycy.

Rodzina Krzysztofa Potockiego, jak prawie cała polska arystokracja, straciła po wojnie wszystko:
majątki  ziemskie w Galicji,  dworki,  dzieła  sztuki.  Została  bieda.  Potocki  urodził  się  jeszcze w
rodowej siedzibie Olsza Dwór w Krakowie (ojciec odzyskał ją w nagrodę - dla najlepszego rolnika
w okolicy), ale prowadził normalne życie - zwyczajna szkoła, zwyczajni koledzy. 
W 1980 roku rodzice wysłali go do Francji, żeby się "przewietrzył". Ale przyszedł stan wojenny i
nie  mógł  wrócić do kraju.  Mieszkał w zrujnowanym zamku swojego kuzynostwa i  musiał  sam
zarabiać  na  utrzymanie.Pracował  jako:  drwal,  tapeciarz,  stajenny,  instruktor  jazdy  konnej  i...
cinkciarz. 
Znały go prostytutki i transwestyci z Lasku Bulońskiego, którzy wymieniali u niego walutę. Potrafi
się znaleźć w każdym towarzystwie,  wszędzie jest  u siebie.  Nie skończył studiów, ale osiągnął
sukces.  - Wszystko dzięki starannemu wychowaniu - wyjaśnia książę Marek. Od dziecka wtłaczano
mu do głowy, że nazwisko ma drugorzędne znaczenie. Nie zawsze pomaga, a czasem ciąży. Liczą
się silny charakter i chęć dokonania w życiu czegoś wyjątkowego.
On i jego rodzeństwo, choć nie muszą już dziś walczyć o pieniądze (ich ojciec Albert - biznesmen
pośredniczący w kontaktach lekarzy z firmami farmaceutycznymi - zarobił ich dosyć), pracując od
wczesnej młodości. W tym środowisku jest to w dobrym tonie. Już w wieku 16 lat młody człowiek
powinien znaleźć sobie zajęcie.
- Nie po to, by zarobić na kieszonkowe, ale żeby poczuć smak ciężkiej pracy - wyjaśnia młody
książę Marek Światopełk-Czetwertyński, brunet jak z żurnala, najmłodszy syn Alberta.

On potrafi  docenić  wartość  pieniędzy.  Zaczął  pracować jeszcze  w liceum.  Jako sprzedawca w
księgarni zarabiał 5 złotych za godzinę.

- Starałem się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki - wspomina. Po pół roku dostał podwyżkę
-  całe  9  złotych  za  godzinę.  Dziś  jest  zatrudniony  w  firmie  pośredniczącej  w  kontaktach  z
zachodnimi  koncernami,  które  robią  interesy  na  rynkach  środkowoeuropejskich.  W  pracy  ma
ksywkę  Książę.-  Dostałem się  tam bez  znajomości.  Wysłałem tylko  CV -  zapewnia.  Sam  się
utrzymuje, opłaca wynajęcie mieszkania, stać go na przyjemności. 
Pracując,  studiuje  wiedzę  o  komunikacji  i  mediach.  Znajomi  twierdzą,  że  ma  radiowy  głos  i
telewizyjną  prezencję.  Więc  może  będzie  drugim  Kamelem  albo  Kraśką?    (  arystokracją
telewizyjną ....)
- Czemu nie, wciąż szukam swojej drogi - uśmiecha się.
Inni  młodzi  arystokraci  odbywają  staże  w  mediach,  agencjach  reklamowych,  kancelariach
prawnych (to prawda: często prowadzonych przez ich kuzynów), a także udzielają się w fundacjach
jako wolontariusze.
Joanna Radziwiłłowa z Dembińskich, przez samych arystokratów z sympatią nazywana "księżną w
dżinsach", stworzyła Fundację św. Jana Jerozolimskiego, która pomaga dzieciom z patologicznych
rodzin. 
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Wykorzystując swoje koneksje i znajomości, zbiera pieniądze na naukę, ubrania i podręczniki dla
zaniedbanych maluchów. ( a od  czego  jest  państwo  oraz opieka społeczna a także  kościół?)
Szlachectwo zobowiązuje. 
Pomaga jej 26-letnia hrabina Izabela Ponińska herbu Łodzia. Właśnie organizują bal charytatywny.
Za tę pracę Ponińska nie dostaje ani grosza. Na życie zarabia dzięki znajomości języków obcych
(francuski, hiszpański, angielski) jako tłumacz i researcher zagranicznych dziennikarzy.
W arystokratycznych domach nauka języków zaczyna się niemal od kołyski. Ich znajomość to obok
dobrego wykształcenia najlepsza polisa na dostatnie życie i dobre funkcjonowanie w świecie. 

Dlatego  5-letnia  Natalia  i  3-letni  Ignacy,  dzieci  hrabiego  Ignacego  Krasickiego  herbu  Rogala
(potomka brata bajkopisarza i biskupa), zgłębiają angielski i francuski metodą Helen Doron (przez
zabawę), a w zawiłości języka hiszpańskiego wtajemnicza je babcia, hrabina Delfina Krasicka z
Orłowskich, która urodziła się i wychowała w Buenos Aires.

- Teraz trenują języki w rozmowie z najbliższą rodziną, wyszlifują je, jeżdżąc po świecie - wyjaśnia
hrabia Krasicki, właściciel agencji PR. Takie zagraniczne wojaże to także część edukacji młodego
człowieka,  ale  i  okazja  do  poznania  życia  tamtejszej  arystokracji  i  nawiązania  stosownych
znajomości. W przyszłości może zaprocentować wszystko.

I choć Radziwiłłowie, Dembińscy, Potoccy, Sobańscy, Orłowscy czy Czartoryscy mówią o sobie
"bezety"  (co  znaczy  "bez  ziemi",  bo  komunistyczna  władza  znacjonalizowała  ich  majątki)  i
utrzymują się z własnej pracy, to zaliczają się do elity rodów liczących się na całym świecie.
Nieważne,  że  rozłożyste  konary  szlachetnego  drzewa  wyższych  sfer  rozciągają  się  dziś  po
blokowiskach, osiedlach domków jednorodzinnych, zaniedbanych kamienicach; że w ich pałacach i
dworach mieszczą się hotele i muzea. 

Wielu pogodziło się, że już nigdy nie odzyskają swoich majątków. Czasy się zmieniły, a wraz z
nimi  potomkowie  arystokracji.  Zbliżyli  się  do  świata  zwykłych  śmiertelników.Co  prawda  do
bajecznego apartamentu księcia Alberta Czetwertyńskiego wjeżdża się windą, która zatrzymuje się
w samym środku mieszkania (gości wita dwumetrowa plansza z herbem rodowym Pogoń Ruska i
drzewem jednej z najstarszych genealogicznie arystokratycznych rodzin).

 Ale hrabina Izabela Ponińska nie  przestaje być hrabiną tylko dlatego,  że mieszka z mężem w
dwupokojowym mieszkanku. Księżniczka Barbara Czartoryska wciąż jest arystokratką, mimo że jej
domek wymaga remontu i stoi między stacją gazową a budą pokrytą sidingiem. 
- Jako dorastająca dziewczyna buntowałam się przeciw tym wszystkim tytułom, arystokratycznej
tradycji, nakazom i zakazom - opowiada. Nie rozumiała na przykład, dlaczego powinna być miła
dla osób, których nie znosi.

Albo czemu ma służyć "trucie" o chwalebnej przeszłości i patriotycznych obowiązkach.
- Dopiero kiedy dorosłam, doceniłam wagę moich korzeni - mówi. - Mam szczęście pochodzić z
linii ludzi światłych, wykształconych, którzy zrobili wiele dla ojczyzny - dodaje. Dlatego dzieci
(14-letniego  Jędrzeja,  10-letnią  Polę  i  8-letniego  Antka)  wychowuje  tradycyjnie  -  tak  jak  i  ją
wychowywano.
W  poszanowaniu  tradycji    wzrastają  też  maluchy  hrabiego  Ignacego  Krasickiego  i  Michała
Bojanowskiego (architekta i restauratora), potomka baronów z Wielkopolski. 
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Za pomoc dydaktyczną w lekcjach historii służą podniszczone portrety antenatów w dziesiątkach
sztuk zdobiące ściany i ryciny, na których uwieczniono dwory i pałace kiedyś będące w rękach
przodków.

- Opowiadam dzieciom rodzinne historie zamiast bajek - przyznaje hrabia Ignacy Krasicki, historyk
z wykształcenia. W Radości ( czy może z radości ?) pod Warszawą zbudował wystylizowany na
pałacyk dom, w którym nowoczesność przeplata się z tchnieniem historii. Jego dziadek urodził się
na zamku w Lesku, gdzie woził małego Ignacego, by pokazać mu, jak kiedyś żyli. 
On też wozi tam Natalię i Ignasia Juniora. Mała, choć ma dopiero pięć lat, już dostała pierwszą
balową suknię, prawie identyczną jak ta, którą miała prababcia na swoim pierwszym balu.
- Dzięki temu historia i przodkowie stają się dla dzieci czymś bliskim, namacalnym, z czym ma się
emocjonalny kontakt - mówi hrabia i  dodaje,  że w ten sposób uczą się szacunku dla własnego
pochodzenia.  Podobne  lekcje  historii   a  jednocześnie  patriotyzmu,  odbywają  się  w  każdym
arystokratycznym domu.

"Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł Biały" - jedenaścioro małych paniczów w wieku
od 4,5 do 10 lat  recytowało znany wierszyk, siedząc na podłodze z  kredkami w rękach.  Takie
spotkanie z okazji 11 Listopada odbyło się w domu Joanny Pruszyńskiej i jej męża Leszka Nowiny-
Witkowskiego, prawnuka hrabiego Adama Branickiego. Do ich synów - Ignacego (4,5 roku) i Jana
(6) - przyszli koledzy z rodzicami. Bawili się, rysując godło Polski z różnych epok - tak wyglądał
orzeł Piastowski, a tak Batorego... Nakleili je na biało-czerwone flagi, które sami zrobili z kartonu. 
Potem wszyscy poszli palić znicze pod pomnik Piłsudskiego.

Ich matka Joanna Pruszyńska-Witkowska boi się, że po kilku latach nauki w anglojęzycznej szkole 
synowie będą znali lepiej amerykańskie święta niż polskie. Dlatego organizuje je sama.
- Wychowujemy ich na uczciwych Polaków - zapewniają państwo Witkowscy. I dodają, że 
świadomość korzeni to jak rdzeń kręgosłupa, który łączy ich z przodkami.

- Wiemy, co jest w życiu ważne: Bóg, ojczyzna i rodzina - dodaje Leszek Nowina-Witkowski.
Ta rodzina, prawdę mówiąc, jest ogromna: w światku polskiej arystokracji wszyscy są spokrewnieni
ze  wszystkimi.  To  więź  nie  tylko  na  papierze  -  jej  członkowie  najchętniej  spędzają  czas  we
własnym gronie. W każdym współczesnym "pałacu", niezależnie czy mieści się on w bloku, czy w
willi, najważniejszym pomieszczeniem jest salon z dużym stołem (za to bez telewizora, by nic nie
przeszkadzało w konwersacji).

- Prowadzimy domy otwarte - mówi Joanna Pruszyńska-Witkowska, szefowa agencji PR.
Oprócz zwyczajnych rodzinnych spotkań (jak co roku z okazji świąt Bożego Narodzenia w domu
Ignacego Krasickiego odbędzie się przyjęcie dla przyjaciół domu, podobne wydaje każda z rodzin),
organizowane  są  huczne  zjazdy  rodzinne,  bale  i  wesela.  To  okazja  do  poznania  dla  młodej
generacji. W tym kręgu rodzą się przyjaźnie i miłości.
Dawniej pobieranie się w arystokratycznym gronie miało wymiar materialny i prestiżowy: łączono
rodzinne  majątki,  zacieśniano  więzy  rodzinne  i  koneksje.  Dziś  związek  scala  pochodzenie  i
podobny system wartości.

Jednak bajka o Kopciuszku coraz częściej staje się rzeczywistością: książę czy księżniczka są dziś
całkiem  dostępnymi  kandydatami  na  małżonka.  Zwykli  ludzie  coraz  częściej  bywają  w
arystokratycznych kręgach, a błękitnokrwiści żyją obok nas, za ścianą.
Ignacy Krasicki pojął  więc za żonę koleżankę ze studiów, córkę sadowników spod Tarczyna,  a
Michał Bojanowski, architekt i restaurator – fotograficzkę.
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Jednak jeszcze Albert Czetwertyński (ojciec Marka) musiał walczyć z rodzicami, by zgodzili się na
jego małżeństwo z panną Elżbietą de Thullie, dziewczyną z dobrej rodziny, lecz bez tytułu.
Hrabia  Krzysztof  Potocki  (żona  -  nauczycielka  francuskiego)  zapewnia,  że  dziś,  kiedy  zwykła
dziewczyna znajdzie już swego księcia,  nie jest  traktowana w środowisku wedle urodzenia,  ale
swych przymiotów. Jeśli na trzy pytania - czy jest mądra? obyta w świecie? i ładna? - padną trzy
odpowiedzi "tak", zostanie zaakceptowana przez wybredną klasę wyższą.

Pod warunkiem oczywiście, że przyswoi wymagane umiejętności żony arystokraty: jak przyjmować
gości i bawić ich dowcipną, inteligentną rozmową.
 Kogo posadzić przy kim, by wieczór był udany i nie doszło do gorszącej sprzeczki. Jakie wino
dobrać do określonych potraw i jaką kreację przywdziać na daną okazję. To ostatnie jest ważne nie
tylko w przypadku kobiet.

- Wystarczyło mi jedno faux pas, żebym zaczął pilnować wyznaczonych standardów - opowiada
Ignacy Krasicki, który na popołudniową herbatkę wparadował do salonu w jasnym garniturze. 
Wszyscy byli w ciemnych strojach, więc młody hrabia poczuł się jak kelner. Nigdy więcej!
Izabela Ponińska (ta, która mieszka w dwupokojowym mieszkaniu) na rodzinne kolacje preferuje
jednak sportową elegancję. Suknię z dekoltem na plecach nosi tylko na bale. W jej szafie wisi kilka
kreacji od Gucciego, Versacego i Herme`sa. Ale na co dzień nosi dżinsy i bluzy z kapturem.
Bo, tak prawdę mówiąc, ta nasza arystokracja nie różni się wiele od nas. Tak samo pracują, kochają
się  i  bawią.Książę  Marek  Światopełk-Czetwertyński  średnio  raz  w  tygodniu  idzie  poszaleć  do
klubu.

- Na oficjalnych balach tańczę poloneza, tango albo walca. Prywatnie wolę swinga - śmieje się
młody mężczyzna. Ma dystans do takich imprez. 

 - Bywanie w "towarzystwie" nobilituje, zwłaszcza gdy opisze to kolorowa prasa - zauważa z 
przekąsem. Książę Marek, podobnie jak wielu jego kuzynów, zwłaszcza polityków uważa za 
towarzystwo, w którym toczy się nieczyste gierki.
- Uprawiając politykę, można się ubrudzić i skalać nazwisko - mówi wprost hrabia Krzysztof 
Potocki.   - Hałastra, powtarzając za Witkacym, "w krysztale pomyje" - ocenia większą część 
rządzącej dziś klasy hrabia Ignacy Krasicki.
Ale są wśród nich i tacy, którzy uważają, że już czas, by właśnie arystokracja zaangażowała się w 
życie polityczne Polski, by wyprowadzić kraj na czyste, niezmącone korupcją wody.  
 Hrabina Izabela Ponińska brała udział w kampaniach wyborczych  z wypiekami na twarzy ogląda 
relacje z obrad komisji śledczej.Bo troska o losy kraju to jeden z obowiązków arystokraty......
( oglądana w  telewizji, rzecz  jasna )

http://www.newsweek.pl/inne/godnosc-2005/polscy-blekitnokrwisci,18505,1,1.html

Marek  Krasicki,  wnuk  ostatniego  właściciela  Augusta  Krasickiego,  w  zamku  w  Lesku  chce
utworzyć  muzeum  rodziny,  centrum  konferencyjne  i  hotel,  który  by  zarabiał  na  utrzymanie
nieruchomości.  Być  może  ktoś  z  rodziny  zamieszka  tam  na  stałe.  Jednak  większość  woli
apartamenty w miastach. 
Krasiccy to milionerzy – w Polsce mają m.in. sieć księgarń i dużą agencję PR (jej klientami byli np.
Kghm, Biedronka ), a także latyfundia w Argentynie i nieruchomości w Europie zachodniej. Do
innego  z  potomków  Augusta  -  Beniamina  Krasickiego  -  należy  jedna  z  większych  firm
ochroniarskich na naszym rynku, City Security.
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Karkosik ma słabość do pałaców.....a spadkobiercy do ...  pieniędzy ! 
Roman Krzysztof Karkosik (ur. 9 maja 1951)

 –  przedsiębiorca,  inwestor  giełdowy,  jeden z  najbogatszych ludzi  w Polsce.Jest  postacią  mało
znaną publicznie, ponieważ uważa, że rozgłos nie służy interesom.
Pochodzi ze wsi Czernikowo koło Torunia, obecnie mieszka w pałacyku w pobliskim Kikole. 

— Potwierdzam, że Roman Krzysztof Karkosik odkupił od spadkobierców neorenesansowy Pałac
Przeździeckich przy ul. Foksal w Warszawie — mówi Karina Wściubiak-Hanko, prezes Alchemii i
reprezentant inwestora.

Pałac  Przeździeckich,  wzniesiony  w  latach  1878-79,  ma  burzliwą  historię,  obejmującą
bombardowania w trakcie drugiej wojny światowej, nacjonalizację na podstawie dekretu Bieruta, a
ostatnio  —  sprawę  sądową  ze  spadkobiercami,  których  wygrana  zmusiła  Ministerstwo  Spraw
Zagranicznych, urzędujące w pałacu od 1950 r., do wyprowadzki.

Remont — to będą koszty!

Wartość transakcji nie została ujawniona i — jak podkreśla Bartosz Turek, szef działu analiz w
Lion’s Banku — jest trudna do oszacowania.

— Średnia cena transakcyjna w tej okolicy to 14 tys. zł za mkw., ale nieruchomości z wyższej półki
wyceniane są na 20-30 tys. zł. To w tej okolicy padł też ostatnio rekord — zapłacono 42 tys. zł za
mkw. kawalerki — mówi Bartosz Turek.

Z listopadowego raportu Poland Sotheby’s International Realty wynika natomiast, że ceny polskich
pałaców i dworów wahają się zwykle od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych.

Pałac Branickich w Warszawie został w 2013 r. sprzedany za 40 mln zł, a w 2015 r. za sąsiadujący z
nim Pałac Szaniawskich uzyskano ponad 21 mln zł.

Dla Romana Karkosika kilka czy kilkanaście milionów złotych nie stanowi karkołomnego wydatku.
Same akcje giełdowych spółek dają mu 1,33 mld zł majątku (wyliczenia „PB”, stan na grudzień
2015 r.), a ma też z pewnością majątek pozagiełdowy. Sama transakcja to jednak nic w porównaniu
z prawdopodobnymi kosztami remontu, bo jest on planowany.

— Ten piękny budynek o wspaniałej historii wymaga pieczołowitego remontu. Celem inwestora
będzie przywrócenie mu dawnej świetności. Liczymy na konstruktywną współpracę ze stołecznym
konserwatorem zabytków — stwierdza Karina Wściubiak-Hanko.

—  Udział  konserwatora  zabytków  oznacza,  że  koszty  remontu  będą  znacząco  wyższe  od
standardowych — zauważa Bartosz Turek.
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                                           MAGNAT WIELKOPOLSKI  BEZ  PAŁACU 

                            http://www.plotek.pl/plotek/56,78649,12625273,jan-poninski,,2.html

Prasa w Polsce dość  bezczelnie  i nawet  złośliwie  nazywa  wszystkich magnatami chyba tylko dla
satysfakcji  z  takiej złośliwości  , ale  ten ''magnat '' sam nie  grzeszy  gustem  w  takiej  koszulce ! 

Plotek: Wywodzi  się  z  magnackiego  rodu  z  Wielkopolski.  Jest  absolwentem  Akademii
Wychowania  Fizycznego i  mieszka  w Poznaniu.  Sport  jest  wielką  pasją  młodego hrabiego -  z
wielkim zaangażowaniem uprawia snowboard.   Co ciekawe białe szaleństwo wychodzi mu całkiem
nieźle,  bo  Jan  jest  reprezentantem  Polski  w  tej  dyscyplinie.  Poniński  jest  wpisany  do  kadry
narodowej.       
Hrabia to tytuł nadawany w  niemieckim Świętym Cesarstwie Rzymu  podobnie jak  baron .

Tytuł  barona  jest  najniższym  tytułem  arystokratycznym.  W Niemczech  pierwotnie  znany  jako
freiherr (niem.  wolny pan), tytuł feudalny, później także nadawano tytuł arystokratyczny barona,
przy czym każdy freiherr był baronem, ale nie każdy niemiecki baron był freiherrem. W Anglii
początkowo  tożsamy  z  tytułem  lorda,  oznaczał  pana  feudalnego  zasiadającego  w  radzie
królewskiej.  Słowo  wywodzi  się  od  hiszpańskiego  słowa  barón,  pochodzącego  z  kolei  od
frankońskiego  baro oznaczającego  „wojownik,  wolny  człowiek”.Używany  we  wszystkich
monarchiach  europejskich,  wprowadzony  także  w  ramach  europeizacji  w  także  w  cesarstwie
japońskim. Przyjęty również do tytułów nadawanych w cesarstwie francuskim przez Napoleona
Baron to tytuł uważany powszechnie za niższy od tytułu hrabiego, a wyższy od tytułu szlachcica.
Herby baronów różnią się od innych tym, że korona ich przyozdabiana jest zazwyczaj siedmioma
pałkami  (korona  szlachecka  jest  o  pięciu,  hrabiowska  o  dziewięciu  pałkach,  a  herby  książęce
przyozdabiane są mitrą). W Polsce tytuł ten zgoła nie był znany.

W  niemieckim państwie Franków – hrabiami nazywano osoby sprawujące funkcje zarządu nad 
okręgami zwanymi hrabstwami (Gau, comitat), stąd późniejszy podział na hrabstwa stosowany w 
różnych krajach (np. w Anglii) lub komitaty (od comites zarządzających comitatus – np. na 
Węgrzech). Z biegiem czasu tytuł ten stał się dziedzicznym, a hrabiowskie stali się panami 
feudalnym, okazjonalnie potężniejszymi od książąt.
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 Z  czasem,  gdy wielkie  własności  lenne  upadały,  hrabia  przerodził  się  w tytuł  arystokratyczny
wyższej  szlachty,  nadawany przez  monarchów.  Hrabia  od  początków tego tytułu  uplasował  się
między baronem a księciem (lub też margrabim/markizem). 

Niemieckim odpowiednikiem hrabiego jest graf. Tytuł ten wywodzi się ze starołacińskiego graffio,
czyli bizantyjskiego grapheus lub suggrapheus (tj. osoba uprawniona do zwołania zjazdu). Hrabia
niemiecki  był  pierwotnie  urzędnikiem  królewskim  nad  obwodem  kraju,  zwanym  dlatego
hrabstwem. Później nazwa ta przywiązała się do ziemi (tj. do tego obwodu) i ten, kto ją posiadał
przez  nadanie  lub  dziedzictwo,  używał  tytułu  hrabiego  i  władzy  udzielnej  w  hrabstwach.  Na
początku XIX wieku zniesiono w Niemczech udzielne hrabstwa, pozostały jednak tytuły hrabiów
jako rodowe godności.

Gdy w Niemczech  w 1919 r.  zniesiono  tytuły  arystokratyczne,  stały  się  one  częścią  nazwiska
rodowego i  tak zamiast  „Freiherr  Werner von Braun” stosuje się „Werner  Freiherr  von Braun”
(Werner baron von Braun) czy też zamiast „Graf Anton von Magnis”  pisze się „Anton Graf von
Magnis” (Antoni hrabia Magnis). W Austrii tytuły zniesiono zupełnie i nawet arcyksiążę Otto von
Habsburg  funkcjonował  jako  Otto  Habsburg-Lothringen  (nawet  używanie  „von”  jako  tytułu
szlacheckiego  jest  zakazane  przez  austriacką  konstytucję.W  Polsce  przedrozbiorowej  tytuł
hrabiowski, jak i pozostałe tytuły arystokratyczne były z reguły zakazane jako sprzeciwiające się
naczelnej zasadzie równości szlacheckiej.  Król  Polski mógł jednak mianować  hrabiów i  z tego
przywileju korzystał, ale czynił to wyłącznie do Włochów i arystokratów państw obcych. 

Polscy magnaci ( nie  wszyscy ) przyjmowali jednak chętnie, wbrew prawu, tytuły od 
zagranicznych monarchów. Habsburgowie jako  niemieccy cesarze rzymscy za usługi polskich 
posłów i dyplomatów oraz niektórym rodom polskim  nadawali w dowód wdzięczności swoje 
tytuły hrabiów i książąt Sacri Imperii Romani.  

Wartość prawna takich nadań była raczej znikoma.
W związku  z  misjami  dyplomatycznymi  dla  podniesienia  prestiżu  i  rangi  delegacji  kanclerze
królewscy pozwalali wysyłanym posłom na podpisywanie się tytułem hrabiowskim zamiast mało
znanego polskiego tytułu komesa.Trzeba  przeczytać  e- book Mesjański  ród  Duninów. Tuż przed
upadkiem  Rzeczypospolitej  Sejm  zaczął  również  nadawać   tytuły  różnym  rodom  nie  zawsze
zasłużonym a czasem  nawet szkodliwym ale  było Sejm  już .Na przykład pierwszym Ponińskim z
rodu Łodzia obdarzonym godnością księcia był Adam Łodzia ( prawidłowo nie Łodzia ale Navis
lub Nawa)  Poniński,  który otrzymał ten tytuł  z  rąk Stanisława Augusta  19 kwietnia  1773 (na
dyplomie nie było jednak herbu). Następnie, młodsza gałąź rodziny Ponińskich z Ponina otrzymała
w Galicji tytuł książęcy w osobie Karola Ponińskiego 12 lipca 1818 (dyplom z 30 października
1837) oraz Aleksandra Ponińskiego 27 stycznia 1821 (dyplom z 22 czerwca 1841). Podstawą obu
nadań,  czy  raczej  potwierdzeń  był  tytuł  książęcy  Adama  Ponińskiego.  Starsza  gałąź  tej  samej
rodziny otrzymała tytuł pruskiego hrabiego (Poniński Hrabia).  W okresie rozbiorów monarchie
obce również nadawały tytuły. We wszystkich zaborach prawo do uzyskania tytułu hrabiego miała
rodzina mogąca wykazać się  pochodzeniem od senatora Rzeczypospolitej  lub osoby piastującej
wysokie urzędy koronne. 

W Polsce konstytucja marcowa w 1921 pozbawiła tytuły arystokratyczne znaczenia prawnego 
wraz z  herbami rodowymi.  Była to polityka  socjalistycznego rządu Daszyńskiego który był 
związany z  ruchem socjalistycznym, stąd  ta  likwidacja.
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  Daszyński skupił się na pracy nad uchwaleniem nowej ustawy zasadniczej. Konstytucja marcowa
została  przyjęta  17  marca  1921,  a  zasługą  socjalistycznego lidera  był  m.in.  jej  demokratyczny
charakter  (np.  konserwatyści  proponowali  Senat,  do  którego  wchodziliby  członkowie  z  racji
piastowanego stanowiska, a nie z wyboru, czemu sprzeciwiała się PPS). Po uchwaleniu konstytucji
Sejm Ustawodawczy rozwiązał się. 

Do najistotniejszych punktów konstytucji należała likwidacja oraz całkowity zakaz jakichkolwiek
przywilejów stanowych i  ich oznak, czyli  herbów. A nie były to żadne  przywileje tylko znaki
rodowe  które  także oznaczały prawa  majątkowe dziedziczne  oraz dynastyczne a  więc  także
nadania zaborcze i  fałszywe  herby, szkoda  tylko, że  dotyczyło to wszystkich  herbownych.

 W  Polsce  szyk  „imię-tytuł-nazwisko”  był  zwyczajem  jeszcze  przedrozbiorowym,  jednak
ograniczonym do ceremonialnych uroczystości i podpisów itp. Wskutek snobizmu czy też mody
konstrukcję tę zaczęto naśladować i stosować szerzej także w języku polskim; stąd czasem zamiast
mówić „hrabia Wojciech Dzieduszycki” używa się dość pretensjonalnej w codziennych sytuacjach
lub w zwykłym tekście formy „Wojciech hr. Dzieduszycki” czy też „Adam Karol książę 
Czartoryski”.

Magnat (łac. magnus - wielki) – możnowładca, arystokrata. W klasycznym znaczeniu członek 
jednego z rodów magnackich (magnaterii, a także w późniejszym okresie posiadaczy tytułów: 
książąt, hrabiów, baronów, margrabiów czyli markizów), dziedzic tytułów i majątku. Nieliczni 
szlachcice, zwani magnatami, posiadali olbrzymie majątki, liczące wiele folwarków, wsi, miast i 
tysiące poddanych. Posiadali własne miasta, kilkadziesiąt wsi oraz własne wojsko, ale mieli takie 
same prawa polityczne jak pozostała część szlachty. 

Ponadto w okresie Rzeczypospolitej jedyny stosowany tytuł to tytuł księcia noszony tradycyjnie
przez potomków rodów kniaziów litewskich (z nielicznymi wyjątkami, np. Radziwiłłowie herbu
Trąby).  Posiadanie  tego  tytułu  nie  wiązało  się  jednak  ze  specjalnymi  prawami,  ani  nawet  nie
oznaczało uznania za magnata, jeśli dana osoba nie posiadała odpowiednich dóbr — przykład to
historia rodu Czartoryskich, który wcześnie podupadł i pomimo dziedzicznego tytułu książęcego
nie był uznawany za magnacki aż do czasu, kiedy saski August II Mocny nadał tej rodzinie wielkie
dobra, tak że stała się ona bogata i potężna. 

Niektórzy  magnaci  otrzymywali  od  cudzoziemskich  władców  arystokratyczne  tytuły,  ale  w
Rzeczypospolitej  nie  mieli  prawa  ich  używać.  Dopiero  po  rozbiorach  wśród  polskich  rodów
magnackich  upowszechniło  się  używanie  tytułów  nadawanych  przez  władców  państw
zaborczych.Współcześnie określenie to stosowane jest także wobec członków rodzin największych
kapitalistów  w  przemyśle,  bankowości,  handlu  itd.  (np.  magnat  naftowy  i  finansowy  -  John
Rockefeller, stalowy - Alfred Krupp; tacy magnaci nazywani są np. po angielsku -  tycoon albo
business magnate).

No, ale  tytuły  przecież  wyróżniają  arystokrację na tle pospólstwa,  może więc powinny pozostać
w użyciu ? A  poza  tym dlaczego mamy odstawać od brytyjskiego dworu czy też innych dworów
europejskich? 

Państwa magnackie -   posiadłości szlacheckie w ramach Rzeczypospolitej. Najbardziej 
wyróżniającymi się państwami magnackimi były dobra posiadające status księstwa, ordynacje oraz 
posiadłości stanowiące główną siedzibę szczególnie wpływowych rodów.Ważniejsze państwa 
magnackie i rody nimi władające:
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• Księstwo Kopylsko-Słuckie (Olelkowicze-Słuccy, Radziwiłłowie, Wittelsbachowie) 
• Księstwo i Ordynacja Ostrogska (Ostrogscy, Zasławscy, Lubomirscy, Sanguszkowie, 

Jabłonowscy, Małachowscy) 
• Księstwo Zasławskie (Zasławscy, Lubomirscy, Sanguszkowie) 
• Księstwo Zbaraskie (Zbarascy, Wiśniowieccy, Potoccy) 
• Księstwo Wiśniowieckie (Wiśniowieccy, Mniszchowie) 
• Księstwo Koreckie (Koreccy, Czartoryscy) 
• Księstwo Czartoryskie (Czartoryscy, Pacowie, Leszczyńscy, Radziwiłłowie) 
• Księstwo Czetwertyńskie (Czetwertyńscy) 
• Księstwo Koszyrskie (Sanguszkowie, Krasiccy) 
• Księstwo Koszyrskie na Niesuchojeżach (Sanguszkowie, Sapiehowie) 
• Księstwo i Ordynacja Nieświeska (Radziwiłłowie) 
• Księstwo i Ordynacja Ołycka (Radziwiłłowie) 
• Księstwo Birżańskie (Radziwiłłowie) 
• Księstwo Dubienińskie (Radziwiłłowie) 
• „Księstwo” i Ordynacja Klecka (Radziwiłłowie) 
• Hrabstwo Szkłowskie (Chodkiewiczowie, Sieniawscy, Czartoryscy) 
• Ordynacja Zamojska (Zamoyscy) 
• Ordynacja Pińczowska (Myszkowscy, Wielopolscy) 
• „Hrabstwo” Leszczyńskie i Ordynacja Rydzyńska (Leszczyńscy, Sułkowscy) 
• „Księstwo” Łubniowskie (Wiśniowieccy) 
• Państwo Żywieckie (Komorowscy, Wielopolscy) 
• Państwo Żółkiewskie (Żółkiewscy, Sobiescy, Radziwiłłowie) 

Ordynacja:  wykaz  jest tu:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ordynacja_rodowa

Ordynacja rodowa, powiernictwo rodowe, fideikomis familijny (łac. fidei commissum „w 
wiarygodne ręce oddaje”) – rządzący się swoimi własnymi prawami dotyczącymi dziedziczenia 
majątek ziemski, posiadający swój własny statut (akt fundacyjny), zapobiegający rozdrobnieniu 
dóbr. 

Fideikomisy  familijne  zaczęły  powstawać  w  okresie  późnego  średniowiecza.  Bezpośrednią
przyczyną ich rozwoju była tendencja do przeciwdziałania rozdrobnieniu fortun arystokratycznych i
do  utrzymania  splendoru  rodu.  Instytucja  ta  po  raz  pierwszy  pojawiła  się  w  rządzonej  przez
Habsburgów  Hiszpanii,  gdzie  nazywana  była  mayorazgo.  Tam  też  wydano  pierwsze  regulacje
prawne dotyczące tworzenia fideikomisów (Leyes de Toro 1505). Od XVII w. ordynacje rodowe
(fideikomisy) rozpowszechniły się w reszcie Europy. W XVIII i  XIX w. były bardzo popularną
formą powiernictw rodzinnych w Niemczech, Austrii i Rosji. W Prusach Wschodnich był to częsty
sposób zapobiegania rozdrobnieniu dużych majątków ziemskich. W 1919 w Niemczech było około
1300 fideikomisów. Przykładem fideikomisu był  Friedrichstein hrabiów Dönhoff (od 1859).  Po
zniesieniu fideikomisów wiele majątków zostało rozparcelowanych. 

W I Rzeczypospolitej fideikomisy przyjęły się w XVI w.  Ordynacje tworzono dla ugruntowania
znaczenia rodów magnackich,  z  których najbardziej  znani są Zamoyscy i  Radziwiłłowie.  Statut
ordynacji  rodowej  proponowany  był  najczęściej  przez  właściciela-fundatora  i  wymagał
zatwierdzenia przez Sejm. 
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Ordynacja nie mogła być sprzedana, darowana ani podzielona między kilku spadkobierców, lecz
zawsze przechodziła w drodze dziedziczenia w całości na określoną osobę, z reguły na najstarszego
syna. Kobiety nie mogły być ordynatami. Ordynat był obowiązany w razie potrzeby utrzymywać
członków swojej najbliższej rodziny. Nie miał prawa uszczuplać majątku, a w razie niewypełniania
obowiązków statutowych mógł zostać pozbawiony powiernictwa na rzecz następcy lub rodziny. 

Ordynacje  rodowe  utworzone  za  I  Rzeczypospolitej  przetrwały  jej  upadek  i  w  XIX  wieku
funkcjonowały we wszystkich trzech zaborach. Władze zaborcze pozwoliły również tworzyć nowe
ordynacje. Powstawały one według prawa obowiązującego w danym państwie i zwykle musiały być
zatwierdzone  przez  panującego.  Z  czasem  w  ramach  represji  zaborcy  tworzyli  tzw.  donacje,
zorganizowane  na  wzór  ordynacji,  ale  przeznaczone  wyłącznie  dla  zasłużonych  urzędników  i
ziemian  niemieckich  i  rosyjskich.  Tworzono  je  na  ziemiach  polskich  z  dóbr  państwowych  i
skonfiskowanych majątków prywatnych. Dziedziczenie w nich odbywało się na zasadzie majratu.
We Francji ordynacje rodowe zniósł Kodeks Napoleona z 1807 roku. 

W 1918 w następstwie upadku Cesarstwa Rosyjskiego i postanowień Traktatu ryskiego przestały
istnieć ordynacje, które znalazły się na terytorium Związku Radzieckiego. Przetrwały natomiast te,
które znalazły się na terytorium Polski, Litwy i Łotwy. Reformy rolne w tych krajach znacznie
uszczupliły stan posiadania i  uprzywilejowanie tych majątków. Zakazano też tworzenia nowych
ordynacji. 

Ostateczny kres ordynacji rodowych nadszedł w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku.
Ustawa  z  dnia  13  lipca  1939  roku  nakreśliła  ramy  prawne  znoszenia  ordynacji.  Zgodnie  z
postanowieniem ustawy ordynacje miały być stopniowo znoszone – albo na wniosek ordynata albo
na wniosek wojewody, nawet bez zgody ordynata. Postępowanie przeprowadzano przed sądem. 

Zgodnie z ustawą z chwilą orzeczenia likwidacji ordynacji, właścicielem wszystkich dóbr stawał się
jej  ostatni  ordynat  –  jego  bezpośredniemu  potencjalnemu  sukcesorowi  przysługiwało
odszkodowanie  wysokości  1/5  majątku  ordynacji.  Prawa  innych  osób  wygaszano  bez
odszkodowania. Na likwidację ordynacji założonych przed 1795 rokiem aktami ustawodawczymi
Państwa  Polskiego  (a  więc  nie  śląskich)  albo  takich  związanych  z  dobrami  kulturalnymi  albo
których powierzchnia lasów przekraczała 2500 hektarów wymagano zgody Rady Ministrów. Ze
względu na wybuch II wojny światowej postanowienia ustawy nie zdążyły być wykorzystane w
praktyce. 

Na  przełomie  1939  i  1940  roku,  gdy  wschodnie  tereny  Polski  stały  się  częścią  Związku
Radzieckiego, wszystkie znajdujące się tam latyfundia upaństwowiono. Ordynacje na pozostałych
ziemiach  polskich  istniały  do  1944.  Uległy  rozwiązaniu  na  podstawie  sowieckiego  dekretu  o
reformie rolnej, choć wcielanie go w życie trwało do 1945 roku. 

W Niemczech i Austrii ustawowo zniesiono fideikomisy ustawą z 1938 roku. Zgodnie z prawem
ordynacje  wygasały  z  dn.  1  stycznia  1939  roku,  ale  pozwolono  ówczesnym  ordynatom  na
zachowanie  dożywotnich  praw,  regulując  sprawy  spadkowe  po  ich  śmierci.  Jeszcze  w  2007
ciągnęły się sprawy spadkowe niektórych z nich, choć ordynacje jako takie już nie istnieją. 
W Anglii i  Walii tamtejsze ordynacje tzw. ‘fee tails’ zostały zniesione w 1925 roku. W Szkocji
wszystkie ordynacje zniesiono razem z resztkami feudalizmu w 2000 roku, a w Irlandii formalnie i
natychmiastowo w 2009 roku. 
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W Szwecji ordynacje istniały do 1963 roku, gdy przegłosowano ich wygaszanie z dn. 1 stycznia
1964 wraz ze śmiercią ówczesnych ordynatów. Było ich wtedy około 200 w całym kraju. Zgodnie z
ustawą rząd Szwecji pozwolił na dalsze istnienie pięciu ordynacji, ze względu na ich szczególne
znaczenie historyczne. W 2006 roku ciągle istniało ponadto 19 innych ordynacji. 

Formy ordynacji
• seniorat – zasada dziedziczenia ordynacji przez najstarszego członka rodu, bez względu na 

stopień pokrewieństwa ze zmarłym. 
• majorat – zasada przewidująca dziedziczenie ordynacji przez najstarszego syna lub 

najbliższego krewnego w przypadku braku potomków zmarłego. 
• minorat – zasada przewidująca dziedziczenie ordynacji przez młodszego syna zmarłego. 
• primogenitura – zasada dziedziczenia ordynacji przez pierworodnego syna zmarłego. 
• sekundogenitura – zasada dziedziczenia ordynacji przez drugiego, młodszego syna 

zmarłego.

Klucz – kilka posiadłości jednego właściciela, najczęściej zlokalizowanych blisko siebie, 
zorganizowanych w jeden organizm gospodarczy, pod jednym zarządem właściciela, oficjalisty lub 
ekonoma. Była to forma organizacji większych latyfundiów ziemskich. Jeden lub kilka kluczy, lub 
w przypadku posiadaczy dużych fortun, większa ich liczba, mogło być zorganizowane w ordynację 
rodową. 

• Klucz końskowolski  Klucz kielecki  Klucz kunowski  Klucz muszyński 
• Klucz raciąski  Klucz sławkowski  Klucz stroński  Klucz tumski

Współcześni potomkowie arystokratów. Łączą ich wspólne biznesy i śluby 

Anna Czartoryska  ; Dominika Kulczyk-Lubomirska i Jan Lubomirski-Lanckoroński • Fot. Marcin 
Stępień/Stefan Romanik/Agencja Gazeta 

Znamienite rody, wielopokoleniowa tradycja i niezwykła historia. Kiedyś elitarna i najważniejsza
warstwa społeczna, napędzająca życie kulturalne i naukowe. Dziś polska arystokracja rozrzucona
jest po całym świecie, ale przedstawiciele Potockich, Czartoryskich, Lubomirskich i Zamoyskich
nadal  pojawiają  się  na  pierwszych  stronach  gazet.  O współczesnej  arystokracji  opowiada  nam
historyk sztuki Marcin K. Schirmer, autor książki "Arystokracja. Polskie rody". 
Opisuje pan losy arystokracji od średniowiecza, przez nowoczesność, do współczesność. Mnie
najbardziej interesują losy tej współczesnej.

Marcin K. Schirmer: Współcześnie nie ma arystokracji jako stanu, grupy społecznej, tak jak to
było  kiedyś.  Ale  oczywiście  nadal  żyją  przedstawiciele  rodzin  arystokratycznych.  Mieszkają  w
Polsce i poza jej  granicami. Nadal mają poczucie wspólnoty, utrzymują kontakty,  znają historie
swoich przodków. Co ciekawe, jak spotka się dwóch przedstawicieli  rodów arystokratycznych i
nawet się nie znają, to mogą na podstawie znajomości historii genealogii danej rodziny ustalić, kim
był czyjś dziadek i ojciec i w ten sposób dojść do tego, jaki jest ich stopień spowinowacenia.
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Polska arystokracja żyje w większości na emigracji?
Z pewnością tak. Większa część arystokracji emigrowała w czasie wojny. To był dla nich dramat. 

Byli wydziedziczeni i z uwagi na szykany nie mogli wrócić do ojczyzny. Za granicą żyje już trzecie
i czwarte pokolenie. Najwięcej polskiej arystokracji jest w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, 
Hiszpanii, Francji, Kanadzie, Belgii i Brazylii. 

A które rodziny są najliczniejsze w Polsce?
Potoccy, Radziwiłłowie, Czartoryscy i Zamoyscy.

W Polsce za ośrodek skupiający najwięcej arystokratów uchodzi Kraków.
Tak się potocznie uważa i tak rzeczywiście jest. Kraków nie był w czasie II wojny światowej 
zniszczony tak, jak Warszawa. Nie było tam też nacjonalizacji mienia, nie obowiązywał dekret 
Bieruta, tak jak w stolicy, na podstawie którego znacjonalizowano nieruchomości miejskie należące
do arystokracji. 

Jeśli nawet znacjonalizowano nieruchomości rodzin galicyjskich i małopolskich w Krakowie, to 
było to tylko czasowe. Później je odzyskiwali, więc Kraków automatycznie stał się taką bazą do 
powrotów. 
Wielu przedstawicieli tych rodzin walczy o odzyskanie utraconych majątków, ale bez 
większego powodzenia.

To rzeczywiście spory problem. W 1945 roku wydano dekret, na podstawie którego 
znacjonalizowano majątki. Dekret Bieruta objął nieruchomości warszawskie. Rodziny potraciły 
również udziały w fabrykach, lub całe fabryki, jeśli byli ich właścicielami. 

Po 1989 roku nie udało się przeprowadzić ustawy reprywatyzacyjnej, tak jak zrobiono to w innych 
krajach. U nas odzyskanie tej własności możliwe jest tylko na drodze sądowej. Trzeba udowodnić, 
że przejęcie było niezgodne z dekretem. To bardzo trudne. To w końcu procesowanie się z 
państwem. 

Jeśli możemy mówić, że coś wyróżnia tych młodych Polaków, to właśnie przywiązanie do tradycji i
rodzinnej historii. Doskonale orientują się w historii rodu. A NARODU  TEŻ? Nawet bardzo młode
osoby mają świetne pojęcie o koligacjach rodzinnych. Dla nas znajomość historii pradziadków jest
godna pochwały, dla nich odnoszenie się do XV-XVI wieku jest zupełnie normalne. Faktem jest, że
mają łatwiejsze badanie historyczne z uwagi na nazwisko pojawiające się w historii,  ale jest to
również  siła  tradycji.  Są  dumni,  że  przynależą  do  elitarnej  grupy.  Znamienite  rody,
wielopokoleniowa tradycja i niezwykła historia. Kiedyś elitarna i najważniejsza warstwa społeczna,
napędzająca życie kulturalne i naukowe. Dziś polska arystokracja rozrzucona jest po całym świecie,
ale przedstawiciele Potockich, Czartoryskich, Lubomirskich i Zamoyskich nadal pojawiają się na
pierwszych stronach gazet. O współczesnej arystokracji opowiada nam historyk sztuki Marcin K.
Schirmer,  autor  książki  "Arystokracja.  Polskie  rody".Mianem  arystokracji określa  się  elitarną
warstwę  społeczną,  zajmującą  najwyższą  pozycję  w  społeczeństwie,  do  której  przynależność
wynika ze szlachetnego urodzenia i jest dziedziczna. Historia rodu polskich Habsburgów, którego
ostatnia  potomkini  księżna  Maria  Krystyna  Habsburg  zmarła  w  Żywcu,  wywołała  ogromne
zainteresowanie naszych czytelników.                                                                                       21.



Losy arystokracji, przede wszystkim polskiej budzą dużą ciekawość. Nic w tym dziwnego. 
Zdaniem historyka sztuki Marcina K. Schirmera, autora książki "Arystokracja. Polskie 
rody" .

Opisuje pan losy arystokracji od średniowiecza, przez nowoczesność, do współczesność. Mnie 
najbardziej interesują losy tej współczesnej.

Marcin K. Schirmer: Współcześnie nie ma arystokracji jako stanu, grupy społecznej, tak jak to 
było kiedyś. Ale oczywiście nadal żyją przedstawiciele rodzin arystokratycznych. Mieszkają w 
Polsce i poza jej granicami. Nadal mają poczucie wspólnoty, utrzymują kontakty, znają historie 
swoich przodków. 
Co ciekawe, jak spotka się dwóch przedstawicieli rodów arystokratycznych i nawet się nie znają, to 
mogą na podstawie znajomości historii genealogii danej rodziny ustalić, kim był czyjś dziadek i 
ojciec i w ten sposób dojść do tego, jaki jest ich stopień spowinowacenia.

Polska arystokracja żyje w większości na emigracji?
Z pewnością tak. Większa część arystokracji emigrowała w czasie wojny. To był dla nich dramat. 
Byli wydziedziczeni i z uwagi na szykany nie mogli wrócić do ojczyzny. 
Za granicą żyje już trzecie i czwarte pokolenie. Najwięcej polskiej arystokracji jest w Wielkiej 
Brytanii, we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Kanadzie, Belgii i Brazylii.( tam mieli rodowe  koneksje
czego  Pan Marcin nie dodał , przez co mieli tam dużo łatwiejsze  życie). 
A które rodziny są najliczniejsze w Polsce?
Potoccy, Radziwiłłowie, Czartoryscy i Zamoyscy.                           

W Polsce za ośrodek skupiający najwięcej arystokratów uchodzi Kraków.
Tak się potocznie uważa i tak rzeczywiście jest. Kraków nie był w czasie II wojny światowej 
zniszczony tak, jak Warszawa. 
Nie było tam też nacjonalizacji mienia, nie obowiązywał dekret Bieruta, tak jak w stolicy, na 
podstawie którego znacjonalizowano nieruchomości miejskie należące do arystokracji. Jeśli nawet 
znacjonalizowano nieruchomości rodzin galicyjskich i małopolskich w Krakowie, to było to tylko 
czasowe. Później je odzyskiwali, więc Kraków automatycznie stał się taką bazą do powrotów. 

Wielu przedstawicieli tych rodzin walczy o odzyskanie utraconych majątków, ale bez 
większego powodzenia.
To rzeczywiście spory problem. W 1945 roku wydano dekret, na podstawie którego 
znacjonalizowano majątki. Dekret Bieruta objął nieruchomości warszawskie. Rodziny potraciły 
również udziały w fabrykach, lub całe fabryki, jeśli byli ich właścicielami. Po 1989 roku nie udało 
się przeprowadzić ustawy reprywatyzacyjnej, tak jak zrobiono to w innych krajach. U nas 
odzyskanie tej własności możliwe jest tylko na drodze sądowej. Trzeba udowodnić, że przejęcie 
było niezgodne z dekretem. To bardzo trudne. To w końcu procesowanie się z państwem.

Ile majątków udało się odzyskać?

Można policzyć na palcach jednej ręki nieruchomości, które zostały zwrócone. Zabierano nie tylko 
siedzibę – dwór, pałac, kamienicę, ale również ziemię. Nie ma szansy na odzyskanie ziemi, chyba, 
że ktoś ją odkupi od państwa. Niektórzy decydują się również na odkupienie np. od gmin pałaców i 
dworów należących kiedyś do rodzin. 

                                                                22.



Czy to prawda, że do Polski wraca szczególnie młode pokolenie arystokracji?
Faktycznie wracają przedstawiciele młodego pokolenia. Po 89 roku do kraju wróciła część 
arystokracji, która wyemigrowała po wojnie. Później wracali kolejni. 

Niektórzy z nich urodzili się oczywiście zagranicą i nie znali Polski. Wrócili do ojczyzny, bo 
poczuli "zew krwi". Byli wychowani w duchu historycznym i głębokim patriotyzmie, więc tu był 
ich dom.
O tego ducha historycznego arystokraci szczególnie zabiegają.
Jeśli możemy mówić, że coś wyróżnia tych młodych Polaków, to właśnie przywiązanie do tradycji i
rodzinnej historii. Doskonale orientują się w historii rodu. Nawet bardzo młode osoby mają świetne 
pojęcie o koligacjach rodzinnych. Dla nas znajomość historii pradziadków jest godna pochwały, dla
nich odnoszenie się do XV-XVI wieku jest zupełnie normalne. 

Faktem jest, że mają łatwiejsze badanie historyczne z uwagi na nazwisko pojawiające się w historii,
ale jest to również siła tradycji. Są dumni, że przynależą do elitarnej grupy.

O tej elitarności przypominają podczas Balu Debiutantów?
Czasy się nieco zmieniły. Bal Debiutantów jest kontynuacją tradycji i ma charakter elitarny, ale 
zmienił nieco charakter. Oprócz arystokracji biorą w nim udział również przedstawiciele świata 
biznesu, administracji. To próba połączenia historii ze współczesnością.

Oprócz Balu Debiutantów odbywają się jeszcze inne imprezy arystokratyczne?
To wszystkie uroczystości o charakterze rodzinnym –rodowe śluby, ale również pogrzeby i chrzty. 
Przede wszystkim huczne są śluby. To cecha charakterystyczna arystokracji. Na ślub zaprasza się 
kilkuset gości, wśród nich oczywiście większość stanowią rodziny arystokratyczne.
 Są też bardziej formalne imprezy. Co roku w Warszawie odbywa się karnawałowy bal rodziny 
Czartoryskich, w którym nie uczestniczą oczywiście jedynie Czartoryscy, ale też znajomi 
znajomych.
Arystokracja ma również swoje stowarzyszenia jak np. Związek Szlachty Polskiej.
Jest kilka organizacji, które historycznie grupują arystokrację i szlachtę. 

Wspomniany przez panią Związek Szlachty Polskiej jest jednym z największych. Trzeba mieć 
udowodnione korzenie szlacheckie, żeby do niego należeć. Drugim jest Polskie Towarzystwo 
Ziemiańskie, w którym działam. W tym przypadku przodkowie musieli posiadać majątki ziemskie. 

Jest jeszcze Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego i Kawalerowie Maltańscy.
Kiedyś arystokraci byli przede wszystkim mecenasami sztuki, dziś częściej zakładają 
przedsiębiorstwa, prowadzą firmy.
Żeby być mecenasem sztuki trzeba mieć środki. Kiedyś je mieli i dlatego zakładali liczne fundacje, 
budowali gmachy, biblioteki. Po wojnie musieli startować praktycznie od zera. Nadal jednak 
pozostał pewien duch działalności społecznej. Dużo z nich działa charytatywnie, np. w Zakonie 
Maltańskim czy Szkole Przymierza Rodzin. Poza tym zakładają biznesy, kancelarie i 
przedsiębiorstwa. Wiele z nich otwierają wspólnie. Znają się od dziecka, mają wspólne wartości i 
poglądy, więc zakładają również wspólne firmy.
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Inaczej patrzy się również na małżeństwa. Hucznie świętuje się te zawierane między 
arystokratami, ale częściej dochodzi również do ślubów spoza arystokracji.
Kiedyś za ślub z osobą spoza rodzin arystokratycznych groził ostracyzm. Dziś już tak oczywiście 
nie jest.

 Sporo jest związków, gdzie jeden z małżonków jest spoza arystokracji, ale często słyszy się 
również o małżeństwie, które łączą dwa rody. Te rodziny znają się bardzo często od dziecka, 
dorastają często razem, więc czasem znajomość i przyjaźń przeradza się w miłość. 

Dla mnie ciekawe jest, jak arystokracja ma przetrwać, skoro coraz częściej zawierane są śluby z 
osobami spoza tego kręgu. Z drugiej strony, osoby, które wchodzą do rodziny bardzo szybko się z 
nią utożsamiają. 

W swojej książce opisał pan kilkanaście rodów m.in. Branicckich, Czartoryskich, 
Lubomirskich, Radziwiłłów, Zamoyskich i Tyszkiewiczów. To te, które odegrały najważniejszą
rolę w naszej historii?
To oczywiście mój subiektywny wybór. Znamienitych rodzin było oczywiście dużo dużo więcej. 
Wielu z nich, jak Wiśniowieccy, Ossolińscy czy Ostrogscy, dziś już jednak nie ma. Wybrałem te, 

które odegrały ważną rolę i są dziś kojarzone, bo ich potomkowie nadal żyją.     

                       Czetwertyńscy dostali 5,6 mln zł odszkodowania 
                                   29 grudnia 2009        www.rmf24.pl                                      

  
Około 5,6 mln zł odszkodowania dostanie od Skarbu Państwa rodzina Czetwertyńskich za nieistniejący
już pałacyk. Budynek stał na odebranym im w okresie stalinowskim gruncie w stolicy, gdzie dziś znajduje
się  ambasada Stanów Zjednoczonych.  Właścicielką  gruntu i  znajdującego się  na  nim XIX-wiecznego
pałacyku w Al. Ujazdowskich była księżna Róża z Radziwiłłów Światopełk-Czetwertyńska. Przed wojną
mieszkała tam z rodziną. W 1956 roku rządy PRL i Stanów Zjednoczonych podpisały układ, na mocy
którego rząd amerykański otrzymał grunt i pałacyk w czasowe użytkowanie na 80 lat,  z możliwością
przedłużenia. Rząd PRL uwolnił amerykańską administrację od roszczeń wobec tej nieruchomości. 
USA wynegocjowały też prawo do zburzenia pałacyku. Władze PRL zmusiły architekta stolicy do zmiany
klasyfikacji pałacyku na obiekt niezabytkowy i wydania zgody na jego rozbiórkę. Pałacyk wyburzono w
1963 roku. W jego miejscu stanął budynek dzisiejszej ambasady USA.
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Albert  Czetwertyński  oskarżył  rząd  amerykański  o  udział  w  spisku,  który  miał  doprowadzić  do
aresztowania jego ojca, by tym łatwiejsze stało się przejęcie ich  rezydencji.  Według niego, potwierdzają
to dokumenty z IPN. Stanisława Czetwertyńskiego aresztowano w 1954 roku pod fałszywym zarzutem
szpiegostwa i skazano na siedem lat więzienia. Po wyjściu na wolność wyemigrował z synem do Kanady.
Albert Czetwertyński wrócił do kraju po 1989 roku.

Siedemnaście lat później sąd w Nowym Jorku przyjął jego pozew przeciw rządowi USA o 25 milionów
dolarów odszkodowania za zabór rezydencji. Waszyngton tłumaczył, że posesję zakupiono legalnie od
państwa polskiego. Ostatecznie amerykański sąd nie uwzględnił tego powództwa. Rząd amerykański jest
złodziejem. Wykorzystał koniunkturę komunistyczną po to, żeby nabyć naszą własność - mówił w 2006
roku Albert Czetwertyński podczas manifestacji rodziny przed ambasadą USA.

Rok wcześniej złożył natomiast pozew do warszawskiego sądu z żądaniem 5,7 mln zł odszkodowania za
zniszczone budynki.  We wtorek sąd uznał,  że odpowiedzialność Skarbu Państwa jest  niewątpliwa, bo
działania organów komunistycznego państwa w całej sprawie były od początku wadliwe. Sędzia Andrzej
Kuryłek odrzucił  twierdzenia pozwanych,  że roszczenia pozwu już się  przedawniły,  bo PRL nie była
państwem prawa, a rodzina nie mogła wtedy dochodzić swych roszczeń przed sądami. 

Według sądu, umowa PRL-USA mogła być nieważna, jeśli rozporządzała mieniem, którego właścicielem
Skarb Państwa nie był. Dochodzimy do ciekawych konkluzji co do aktualnego właściciela - dodał sędzia.
Odnosząc się do tezy o "spisku" w celu przejęcia gruntu pod ambasadę, sędzia powiedział, że być może
bieg wydarzeń nie był przypadkowy, co wynika z akt IPN.

O tym, że mógł to być spisek, otwarcie mówi Krzysztof Wiktor, który podkreśla, że zaraz po aresztowaniu
Stanisława Czetwertyńskiego negocjacje PRL-USA co do ambasady ruszyły z miejsca.Czetwertyńscy to
ród  książęcy,  wywodzący  się  z  rządzącej  średniowieczną  Rusią  dynastii  Rurykowiczów.  Są  jedną  z
najstarszych rodzin polskiej arystokracji. 

Jak żyją dzisiejsi arystokraci?  1  luty  2013  http://facet.onet.pl/

Współcześni potomkowie starych polskich rodów przebojem wchodzą do showbiznesu. Nazwiska
Czartoryskich,  Lubomirskich,  Potockich  przewijają  się  w  rubrykach  towarzyskich  i  newsach
ekonomicznych.  Młodzi  arystokraci  żyją,  jak  zwykli  ludzie.  Ci  starsi,  na  imigracji,  próbują
stworzyć namiastkę dawnych czasów. Współcześni potomkowie starych polskich rodów przebojem
wchodzą  do  showbiznesu.  Nazwiska  Czartoryskich,  Lubomirskich,  Potockich  przewijają  się  w
rubrykach towarzyskich i newsach ekonomicznych. Młodzi arystokraci żyją, jak zwykli ludzie. Ci
starsi,  na imigracji,  próbują stworzyć namiastkę dawnych czasów.Historie wojenne i powojenne
arystokratycznych  rodów obfitują  w sploty  dramatycznych  wydarzeń.  Wypędzani  z  ogromnych
majątków, przez władze PRL uznawani za „wrogów ludu”, często oskarżani o szpiegostwo i zdradę,
szykanowani  i  pozbawieni  możliwości  jakiejkolwiek  poważnej  kariery  w  nowym  ładzie
społecznym. Wielu z nich uciekło za granicę przed wyrokiem śmierci za działalność w AK. Inni
próbowali ułożyć sobie życie w Polsce na nowych warunkach. Niektórzy próbowali ocalić cząstkę
dawnych tradycji na obczyźnie…
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Polska osada arystokracji

Rawdon. Małe, zamieszkane przez niewiele ponad 10 tys. mieszkańców miasteczko, położone 100
km od Montrealu. Malownicze krajobrazy, dwa sztuczne jeziora pomiędzy wzgórzami. Krajobraz
podobny trochę do tego, co spotkać można na Podkarpaciu lub w okolicach Krakowa. Niektórzy
uważają, że ma w sobie coś z obrazów Wyspiańskiego, Wyczółkowskiego, Fałata.

To tu, w miejscu niepozornym i przyjaznym, po latach tułaczki, dom znalazły rodziny polskiego
ziemiaństwa  i  arystokracji:  Tyszkiewiczów,  Zamoyskich,  Potockich,  Radziwiłłów,  Tarnowskich,
Plater-Zyberk  i  wielu  innych.  Mieszka  tu  książę  Seweryn  Andrzej  Światopełk-Czetwertyński  z
jednej z najstarszych w Europie rodzin, wywodzącej się z Wikingów z IX-X wieku i zarządzającej
Rusią Kijowską (Rurykowicze).Hrabia Wilhelm Siemiński-Lewicki i Róża Siemieńska-Lewicka z
rodziny,  w której  wszyscy od wczesnego dzieciństwa jeździli  konno, a  potem utracili  ogromne
majątki, głównie wspaniałe stadniny i hodowle rasowych koni.W Rawdon mieszka też Elgin Scott,
podczas  II  wojny  światowej  walczący  w  polskim  lotnictwie  w  Wielkiej  Brytanii.  Magdalena
Skarżyńska to wnuczka słynnego malarza Józefa Mehoffera. Mieszkańcy Rawdon pielęgnują stare
zwyczaje, wspomnienia i tradycje. Starają się prowadzić takie życie, jak w Polsce. Kanadyjskie
miasteczko to fenomen. W obu Amerykach nie ma większego skupiska arystokracji.

Wojenne opowieści

Mieszkańcy Rawdon zostali sportretowani w filmie dokumentalnym „Raj utracony, raj odzyskany”
autorstwa  Lilianny  Głąbczyńskiej-Komorowskiej.  Przed  kamerami  powracają  wspomnienia  i
obrazki z przeszłości.Elżbieta hrabina Tyszkiewicz z domu hr. Plater-Zyberg z Pilicy: -

Postanowiliśmy uciec i podczas nieustającego obstrzału udało nam się cudem złapać konia, którego
ja i Róża zaprzęgłyśmy do malutkiej, dwukołowej bryczki. Wsiadła do niej nasza matka i kucharka
Mięcia, załadowałyśmy trochę pakunków, przywiązałyśmy krowę i w ten sposób opuściłyśmy dom
na zawsze. Nie zapomnę do końca życia widoku tej bryczki, pełnej tobołów, a wśród nich sterczący
krzyż,  rzeźbiony  przez  moją  prababkę  Skirmuntową.  Nigdy  już  więcej  mojego  domu  nie
zobaczyłam.Paweł Popiel z Czapli Małych wspomina wyjazd z majątku: - Stało się to w 1944 roku. 

Wyrzucali  nas  z  domu  dobrze  znajomi  ludzie,  pracownicy  majątku,  którzy  przystąpili  do
komunistów. Zabrali ze sobą całe wyposażenie pałacu - meble, obrazy, a my mogliśmy wziąć tylko
trochę rzeczy na jeden wóz, na którym pojechałem ja, dwaj moi bracia i służąca. 

Udaliśmy się do mojej babki, do Krakowa. Matki nie było z nami, gdyż ukrywała się po lasach,
ścigana  przez  Urząd  Bezpieczeństwa   za  działalność  w  Armii  Krajowej.  Torturami  próbowali
zmusić mojego dziadka, Ludwika Popiela, do zdradzenia miejsca mamy kryjówki.

Stracone wartości

Arystokratyczne rody z dnia na dzień traciły ogromne majątki i należące do nich od pokoleń 
zabytki. Większość nie wróciła do prawowitych właścicieli. Pałacyki i dworki podupadły na skutek 
lat zaniedbań w PRL. Dziś wymagają ogromnych nakładów finansowych, a jakiekolwiek działania 
– mimo dobrych chęci potomków właścicieli - utrudnia często niejasna sytuacja prawna.
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 Rodzina  Seweryna,  księcia  Czetwertyńskiego  z  Żołudka,  była  właścicielem  Pałacyku  w
Warszawie, w Alejach Ujazdowskich na Trakcie Królewskim. Jako jeden z nielicznych przetrwał
wojenną zawieruchę w nienaruszonym stanie.  Stało się  tak tylko dlatego,  że Gestapo upatrzyło
sobie pałacyk i przerobiło na swoją główną siedzibę.

- Po wojnie Amerykanie starali się o ten budynek, który należał do nas. Polska nie wiedziała, jak
odebrać mojemu ojcu ten pałacyk. Aresztowanie mojego ojca było pod zarzutem szpiegostwa na
rzecz Stanów Zjednoczonych.

 Po dwóch latach wyszedł. W międzyczasie, ponieważ był aresztowany jako kryminalista, stracił
pałacyk Róży. I Polska sprzedała pałacyk Amerykanom. To, co Amerykanie później zrobili z tym
pałacykiem, to jest krzywda, jaka stała się Warszawie. To był naprawdę zabytek. Rozebrali go i
wybudowali olbrzymi, nowoczesny, obrzydliwy budynek. Jak zabrano nam ten dom i ojciec bał się
powrotu do więzienia, to zdecydował, że wyjeżdżamy do Kanady.Na co rząd Polski się zgodził pod
jednym warunkiem, że podpisze mój ojciec, że nie będzie rościł żadnych praw do rzeczy, które
posiada w Polsce,  i że wyjedzie cała rodzina – opowiada książę Seweryn.-  Nie tylko bogactwa
materialne miały dla arystokracji znaczenie – podkreśla Antoni hrabia Potockiz Olszy. - Tradycja,
styl życia, dobieranie małżeństw, kwestia honoru, patriotyzm, to były inne wartości i zostały nam
zabrane przez komunę polską i rosyjską.

 Co jest smutne, że my, starzy, powoli wymieramy, a młodzież nie zawsze interesuje się historią 
rodziny. Przez małżeństwa też się to nieraz zatraca i polscy arystokraci zostaną już tylko w 
książkach – dodaje hrabia.

Czarka Adama

Przedstawiciele tych szlacheckich rodów uciekając z swoich posiadłości często zostawali z jedną 
walizką w ręce, do której musieli zmieścić najważniejsze rzeczy. Co wybrać? Srebrną zastawę czy 
pamiątkowe fotografie? A może ciepłe ubranie?

Elgin Scott, wdowiec po hrabiance Marii Tarnowskiej z Malinia, wspomina zniszczenie salonu
Ignacego  Paderewskiego:  - Szewc  zebrał  wszystkich  byłych  pracowników  przed  pałacem  i
powiedział:  „arystokracja  się  skończyła”  i  rozdawał  wszystkim majątek  na  kawałki.  Później  z
salonu  wyciągnięto  meble  Ludwika  XV,  będące  niegdyś  wyposażeniem salonu  Paderewskiego,
które  moja  teściowa  kupiła  od  Paderewskiego,  jak  wyjeżdżał  przed  wojną  do  Stanów
Zjednoczonych. 

To było jego pianino, biurko, meble, kanapy i wszystko zostało wrzucone do gnojówki. Polscy
mieszkańcy Rawdon posiadają w swoich prywatnych zbiorach cenne eksponaty. Na kanadyjskiej
ziemi  zachowały  się:  filiżanka króla  Stanisława Augusta  Poniatowskiego czy  srebrna  czarka,  z
której pijał herbatę Adam Mickiewicz. 

W  ich  opowieściach  sporo  jest  nostalgii,  tęsknoty,  ale  i  dobrych  wspomnień.Seweryn  książę
Światopełk-Czetwertyński  Żołudka:  -  Gdy wezwano mnie  nagle  do biura  dyrektora,  szedłem z
przeczuciem, że mogą mnie zwolnić, gdyż niedawno odeszło kilku pracowników. Nieoczekiwanie
dyrektor się spytał: „Czy to prawda, że jesteś księciem?” 
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Przyznałem się, a on: - „Co ty tu robisz?”. Ja - „Myję butelki”. Był to dzień wypłaty, dyrektor
poszukał mojego czeku, wyciągnął i z udaną furią go podarł. Pomyślałem, że to koniec. Ale on
wziął drugi czek i napisał na nim sumę według stawki jednego dolara za godzinę! Było to o całe 10
centów na godzinę więcej  niż  dotychczas  zarabiałem. Odetchnąłem z ulgą,  myśląc,  że czasami
warto  jest  być  księciem -  śmieje  się  zażywny  staruszek.Joanna  z  Wolskich  hrabina  Potocka  z
Perepelnik wybudowała swój nowy dom w Rawdon na wzór polskich dworków.

- A dlaczego? Dlatego, że i ja i mój mąż urodziliśmy się w takich podobnych polskich dworach.
Moja  rodzina  miała  majątek  Perepelniki,  sto  kilometrów  na  wschód  od  Lwowa.  Tam  się
wychowałam i  do  1939 roku to  był  mój  raj  na  ziemi,  który  się  skończył.  Aż dopiero  tutaj,  z
powrotem, mam swój raj od nowa.

 Całe moje tułacze życie  tęskniłam do atmosfery,  która panowała w moim rodzinnym domu.  I
wydaje mi się, że udało mi się to odtworzyć. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Czuję się
tutaj, jak w raju.

Współczesne hrabianki

Młodsze pokolenie o szlacheckich korzeniach, mieszkające w Polsce, prowadzi zwyczajne życie. 

Owszem, wartości rodzinne, uprzejmość, odpowiedzialność społeczna, patriotyzm, dobre maniery,
ogłada towarzyska, to część ich wychowania, ale współczesne księżniczki i hrabiowie nie mieszkają
w pałacach pełnych służby. 

Większość  pracuje,  prowadzi  firmy,  sprząta,  gotuje  i  wynosi  śmieci.  Srebrne  łyżeczki  i  długie
suknie wyjmowane są z szuflad i szaf od wielkiego dzwonu – z okazji rodzinnych zjazdów, ślubów
i innych uroczystości.Anna Czartoryska jest aktorką, Barbara Czartoryska - fotografką, Agnieszka
Rey  -  asystentką  zarządu.  Znana  książęca  para:  Dominika  Kulczyk-Lubomirska  i  książę  Jan
Lubomirski-Lanckoroński  nie  mieszka  w  komnatach  rodzinnego  pałacu  w  Wiśniczu,  tylko
nowoczesnym apartamentowcu w stolicy. 

Ona prowadzi firmę doradczą i, jak wielu arystokratów, angażuje się w działalność charytatywną,
on jest właścicielem firmy developerskiej.

Księżna Maria Sapieha prowadzi fundację Ex Animo, która pomaga dzieciom chorym na serce.
Joanna  Radziwiłł  założyła  fundację  im.  Jana  Jerozolimskiego  pomagającą  dzieciom z  ubogich
rodzin .Arystokracja to jedyna grupa, do której nie można awansować ze względu na stan konta i
pozycję  społeczną.  Celebrytą  czy  politykiem  może  zostać  każdy,  hrabią  trzeba  się  urodzić.
Szlacheckie rody pojęcie mezaliansu traktują z dystansem. Choć małżeństwa często tworzą pary o
znanych nazwiskach, nie wynika to o tyle ze snobizmu, co raczej z wielopokoleniowej tradycji
utrzymywania bliskich kontaktów. 

Rodziny Radziwiłłów czy Reyów są często wielodzietne, a liczba kuzynów, kuzynek i dalszych
krewnych  sięga  kilkudziesięciu  nazwisk.  Krewni  znają  się  od  dziecka,  często  mieszkają  po
sąsiedzku, wspólnie jeżdżą na wakacje i spędzają wolny czas. 
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Rodzinne  zjazdy,  pikniki,  imprezy  i  spotkania  skutecznie  cementują  rodzinne  więzy  i   jest
zaproszenie na organizowany co dwa lata w czasie Weekendu Maltańskiego Bal Debiutantów. 

Szansę zaprezentowania się na salonach mają wtedy młodzi arystokraci – panny i  kawalerowie
zapraszani  osobiście  przez  hrabinę  Jolantę  Mycielską,  Damę Zakonu  Maltańskiego.  Wielki  bal
poprzedza  trening  tańca  i  dobrych  manier,  a  debiutantki  obowiązkowo  występują  w  białych
sukniach  (i  rodowej  biżuterii).  Uczestnicy,  oprócz  nazwiska,  muszą  także  szczycić  się
nieposzlakowaną opinią. To jedna z niewielu imprez w Polsce, na którą nie można kupić biletu.
Znana twarz i popularne nazwisko również nie mają tu nic do rzeczy.  Wypowiedzi bohaterów
pochodzą z filmu dokumentalnego „Raj utracony, raj odzyskany”.  

Autor:   Joanna Jałowiec 

 Polscy arystokraci jako klasa  20  marca 2014 
System bezklasowy to mrzonka marksistów. Podziały klasowe nadal istnieją – mówi dr Andrzej 
Garapich (von Sichelburg).

NEWSWEEK: Zna pan anegdotę o potomku klasy wyższej z Krakowa, który pozwolił 
sprzedawczyni obwarzanków trzymać wózek w podwórzu swojej kamienicy za to, że na jego 
widok krzyczała wniebogłosy: „Dzień dobry, panie hrabio!”?

ANDRZEJ GARAPICH: Znam i uważam ją za dość charakterystyczną dla części dawnej 
arystokracji. Tej części, która swoją wartość opiera na tym, co reprezentowała kiedyś, a nie na tym, 
co robi i kim jest teraz.

NEWSWEEK: A słyszał pan o potomku słynnego rodu, który miał pretensje do tabloidów, że 
gdy donosiły o narodzinach jego syna, zapomniały dodać, że on sam jest księciem?

ANDRZEJ GARAPICH: Dla mnie to groteska, trochę jak indiański rezerwat, nie obrażając 
Indian. Warto przypomnieć, że tytułów zgodnie z prawem nie używamy już od czasów 
przedwojennej konstytucji marcowej. Śmieszy mnie, że ktoś chce budować swój prestiż na herbach 
dziadków, a nie na własnych zasługach.

NEWSWEEK: A jednak wciąż jest sporo bogatych ludzi, którzy wydają córki za herbowych, 
żeby ich wnuki znalazły się w słynnej „Genealogii potomków Sejmu Wielkiego” 
Minakowskiego.

ANDRZEJ GARAPICH: Nie rozumiem po co. Dla bywania na salonach, na których i tak liczą się
głównie ci, którzy są dla siebie bliższymi i dalszymi kuzynami?

NEWSWEEK: Jednym słowem system klanowy?

ANDRZEJ GARAPICH: Jestem biologiem ewolucyjnym, mój brat Michał jest antropologiem 
kultury. Obaj wiemy, choć z różnych perspektyw, że u wszystkich gatunków, nie tylko u ludzi, 
niezwykle ważna jest troska o grupę krewniaczą.
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NEWSWEEK: To dobrze czy źle?

ANDRZEJ GARAPICH: Nie oceniam. Ale czasem sam łapię się na tym, że sprawdzam, czy ktoś, 
z kim zostałem właśnie poznany, widnieje w bazie Minakowskiego. Właściwie po co? Żartobliwie 
mógłbym stwierdzić, że chcę wiedzieć, czy jego dzieci mogłyby wejść w związek z moimi dziećmi.
Czy nie jesteśmy zbyt blisko skoligaceni.System bezklasowy to mrzonka marksistów. Podziały 
klasowe nadal istnieją – mówi dr Andrzej Garapich (von Sichelburg).

NEWSWEEK: Zna pan anegdotę o potomku klasy wyższej z Krakowa, który pozwolił 
sprzedawczyni obwarzanków trzymać wózek w podwórzu swojej kamienicy za to, że na jego 
widok krzyczała wniebogłosy: „Dzień dobry, panie hrabio!”?

ANDRZEJ GARAPICH: Znam i uważam ją za dość charakterystyczną dla części dawnej 
arystokracji. Tej części, która swoją wartość opiera na tym, co reprezentowała kiedyś, a nie na tym, 
co robi i kim jest teraz.

NEWSWEEK: A słyszał pan o potomku słynnego rodu, który miał pretensje do tabloidów, że 
gdy donosiły o narodzinach jego syna, zapomniały dodać, że on sam jest księciem?

ANDRZEJ GARAPICH: Dla mnie to groteska, trochę jak indiański rezerwat, nie obrażając 
Indian. Warto przypomnieć, że tytułów zgodnie z prawem nie używamy już od czasów 
przedwojennej konstytucji marcowej. Śmieszy mnie, że ktoś chce budować swój prestiż na herbach 
dziadków, a nie na własnych zasługach.

NEWSWEEK: A jednak wciąż jest sporo bogatych ludzi, którzy wydają córki za herbowych, 
żeby ich wnuki znalazły się w słynnej „Genealogii potomków Sejmu Wielkiego” 
Minakowskiego.

ANDRZEJ GARAPICH: Nie rozumiem po co. Dla bywania na salonach, na których i tak liczą się
głównie ci, którzy są dla siebie bliższymi i dalszymi kuzynami?

NEWSWEEK: Jednym słowem system klanowy?

ANDRZEJ GARAPICH: Jestem biologiem ewolucyjnym, mój brat Michał jest antropologiem 
kultury. Obaj wiemy, choć z różnych perspektyw, że u wszystkich gatunków, nie tylko u ludzi, 
niezwykle ważna jest troska o grupę krewniaczą.

NEWSWEEK: To dobrze czy źle?

ANDRZEJ GARAPICH: Nie oceniam. Ale czasem sam łapię się na tym, że sprawdzam, czy ktoś, 
z kim zostałem właśnie poznany, widnieje w bazie Minakowskiego. Właściwie po co? Żartobliwie 
mógłbym stwierdzić, że chcę wiedzieć, czy jego dzieci mogłyby wejść w związek z moimi dziećmi.
Czy nie jesteśmy zbyt blisko skoligaceni.

NEWSWEEK: Porozmawiajmy o tych koligacjach…
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ANDRZEJ GARAPICH: Na co dzień nie są jakoś specjalnie istotne, ale pamiętam historię z czasu
stanu wojennego, gdy aresztowano jednego z moich wujków. Przyjaciel rodziny, który z nim 
siedział w celi, opowiadał, że krewny budzi potężne zadziwienie, bo choć jak wszyscy dostaje 
kaszankę i marmoladę, to za każdym razem rozkłada na stoliku serwetkę i z pietyzmem układa 
aluminiowe sztućce.

 Zrozumiałem wtedy, że się jakoś od innych odróżniamy.Pamiętam też, jak w dzieciństwie rodzice 
czytali „Trylogię”. Kiedy pojawiała się nowa postać, rodzice mimochodem dodawali: „O, to nasz 
przodek!”. Albo na przykład pytałem rodziców, skąd znają tego albo tamtego. „Bo nasi dziadkowie 
się znali” – słyszałem.Pamiętam też, jak w dzieciństwie rodzice czytali „Trylogię”. Kiedy pojawiała
się nowa postać, rodzice mimochodem dodawali: „O, to nasz przodek!”. 

Dopiero jako dorosły się zorientowałem, że nie wszyscy tak mają. I zrozumiałem, że sieć społeczna 
i kulturowa, którą jestem opleciony, budowana była przez wiele pokoleń. I dla jasności, jestem z 
niej dumny, bo to ważne zakorzenienie i źródło inspiracji.

NEWSWEEK: Zawsze się wzajemnie popieracie?

ANDRZEJ GARAPICH: To dla mnie oczywiste, że gdy ktoś z bliskiej lub dalszej rodziny 
popadnie w kłopoty, może liczyć na moją pomoc. Nie sądzę, by potomkowie ziemiaństwa różnili 
się pod tym względem od dowolnej grupy społecznej.

NEWSWEEK: A jak dawna arystokracja reaguje na właścicieli nowych fortun?

ANDRZEJ GARAPICH: W latach 90., po transformacji ustrojowej, najbardziej bogacili się dawni
aparatczycy i cinkciarze. Ci, o których mawiano: skóra, fura, komóra. Takie dochodzenie do 
pieniędzy budziło niesmak wśród tych, którzy wiedzieli, że fortuny budowane i pomnażane są przez
pokolenia. Że w biznesie kluczowe jest zaufanie, uczciwość, a nie walka po trupach.Wolny rynek 
na szczęście zweryfikował ten typ bazarowych biznesmenów. 

W ich miejsce pojawia się zupełnie inna burżuazja: często są to młodzi ludzie, którzy opierają 
swoje biznesy na umiejętności współpracy, rozumieniu potrzeb innych, zaufaniu. Nie mają herbów, 
ale, paradoksalnie, kultywują wartości charakterystyczne dla dawnego ziemiaństwa: robią interesy z
tymi, których od dawna znają i szanują, których nie muszą się bać. Przecież zamiast długich umów 
i klauzul poufności wystarczy rekomendacja, że to osoba godna zaufania i dotrzymująca danego 
słowa. Ja wiem, komu mogę ufać na gębę, a z kim muszę mieć tasiemcową umowę sprawdzoną 
przez sztab prawników. Jeśli istnieje jeszcze jakaś wrogość dawnych elit wobec takich nowych 
magnatów, to raczej nie w moim otoczeniu. Ja jej w każdym razie nie widzę.

NEWSWEEK: A czy w dawnej klasie wyższej istnieje podział na bogatych i ubogich? Na tych,
którzy mieszkają w pałacach, i tych, którzy klepią biedę?

ANDRZEJ GARAPICH: Status majątkowy dawnych arystokratów jest dzisiaj bardzo różny. 
Owszem, są tacy, którzy mieszkają w odzyskanych dworkach i pałacach, mają liczną służbę i żyją 
tak, jakby czas zatrzymał się w miejscu. Jakby nie było II wojny światowej, komunizmu, a potem 
wolnej Polski. Ale znam osoby, które z trudem opłacają rachunki.
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To jest pokłosie PRL, gdy arystokracja i ziemiaństwo były najbardziej szykanowanymi grupami. 
Najwięcej stracili ci, którzy mieli posiadłości na Kresach. Na przykład moja rodzina miała tam 
kilkanaście tysięcy hektarów ziemi, kilka wsi i ponad 40 budynków, dwór z kolekcją obrazów, 

dzieł sztuki i broni. Po całej tej świetności został nam jeden barometr, zabrany przez brata mojego 
dziadka na front. Są też oczywiście ludzie, którym udało się po transformacji odzyskać część dóbr 
rodowych.

NEWSWEEK: A pan gdzie mieszka?

ANDRZEJ GARAPICH: Kilka lat temu przeniosłem się z mieszkania w centrum Krakowa na 
wieś, pod miasto. Do zwykłego, małego domku. Staram się nie budować u moich dzieci poczucia, 
że rodzaj budowli, w jakiej mieszkają, czy cena samochodu, jakim jeżdżą, świadczy o ich wartości 
jako ludzi. Dajemy im z żoną kapitał społeczny, wykształcenie i to im musi wystarczyć.

NEWSWEEK: Żadnych pałaców?

ANDRZEJ GARAPICH: Nie, wręcz głupio by mi było. Abstrahując już od tego, że rodzinny 
„pałac” został zburzony i nie przetrwały nawet fundamenty.

NEWSWEEK: Niedawno zabrał się pan do odgrzebywania tajemnic swojego rodu. I wyszła z 
tego niezła afera.

ANDRZEJ GARAPICH: Wziąłem się  razem z  bratem za  męską linię  przodków.  Szczególnie
intrygował nas pradziadek Kazimierz, przedwojenny zarządca majątku rodzinnego w Cebrowie pod
Tarnopolem. Bardzo ciekawa postać, choć tragiczna. Zginął w więzieniu w Tarnopolu w 1940 roku,
nikt nie wie, gdzie został pochowany, jego nazwisko jest na ukraińskiej liście katyńskiej.

Staram się nie budować u moich dzieci poczucia, że rodzaj budowli, w jakiej mieszkają, czy cena
samochodu, jakim jeżdżą, świadczy o ich wartości jako ludzi. Ale postać dziadka przewijała się w
opowieściach  rodowych  nie  tylko  w  tym  kontekście.  Czasem  jakoś  tak  dziwnie,  gdy  go
wspominano,  pojawiały  się  niedopowiedzenia  i  uśmieszki.  Dopiero  jesienią  ubiegłego  roku
zrozumieliśmy ich sens. 

Odkryliśmy, że nasz pradziad oprócz siedmiorga dzieci, które urodziła mu żona, hrabina Łubieńska,
miał  jeszcze  co  najmniej  kilkanaścioro  nieślubnych  potomków.  Owoce  związków  z  czterema
miejscowymi kobietami.

NEWSWEEK: Jak się potoczyły ich losy?

ANDRZEJ GARAPICH: Nie odziedziczyły nazwiska Garapich, w dokumentach były wyłącznie
nazwiska ich matek. W przedwojennych księgach parafialnych była nawet rubryka, czy dziecko
pochodzi z prawego, czy lewego łoża. Do okolic Tarnopola nie dotarła moda, podług której część
krakowskiej  bohemy  brała  sobie  za  żony  okoliczne  chłopki.  Z  drugiej  strony  muszę  jednak
pradziadkowi przyznać: każdej ze swoich kobiet z niskiego stanu oddawał spory kawałek ziemi,
budował dom, płacił za wykształcenie nieślubnych dzieci. 
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Dość powiedzieć, że gdy wiosną 1940 r. przyszło go aresztować NKWD, cała wieś go 
broniła.Zabrali go dopiero trochę później, podstępem. Co ciekawe, potomkowie tych nieślubnych 
dzieci odzyskali w Cebrowie ziemię na podstawie dokumentów wystawionych przez pradziadka, 
tymczasem Garapichowie stracili wszystkie swoje włości.

NEWSWEEK: Tamci zostali na Ukrainie?

ANDRZEJ GARAPICH: Nie wszyscy, wielu rozjechało się po świecie, część się repatriowała. W
Polsce także otrzymali ziemię na podstawie dokumentów wypisanych przez Kazimierza Garapicha.
W sumie doliczyliśmy się ponad 200 dodatkowych krewnych. Są wśród nich zarówno Ukraińcy, jak
i  Polacy.  Cały  przekrój  społeczny,  od  ludzi  bez  wykształcenia  po  filozofa,  lekarzy,  leśników,
przedsiębiorców, wojskowych.

NEWSWEEK: A jak na wasze odkrycia zareagowali prawowici członkowie rodziny?

ANDRZEJ  GARAPICH: Różnie.  Poinformowaliśmy  wszystkich,  że  chcielibyśmy  wystawić
symboliczny grób pradziadkowi i innym krewnym, którzy zaginęli w zawierusze wojennej. Trzeba
było  sobie  odpowiedzieć  na  pytanie,  czy  uwzględniamy  tylko  ślubnych  krewnych,  czy  też
wszystkich.  My  z  bratem  sądzimy,  że  należy  uwzględnić  wszystkich,  ale  nie  dam  głowy,  że
wszyscy w rodzinie podzielają nasze zdanie.Dyskusje trwały na przykład,  gdy zaczęliśmy się z
Michałem  zastanawiać,  czy  nie  powinniśmy  dopisać  naszych  nowo  odkrytych  krewniaków,
oczywiście za ich zgodą, do drzewa genealogicznego Garapichów. Ktoś nawet oświadczył, że nie
widzi  powodu,  by  „eksponować  akurat  tę  część  naszej  rodziny”.  To  przecież  oznaczałoby
przyznanie się do tego, że nasi przodkowie nie zawsze byli wzorami do naśladowania.

Choć wielu zdecydowanie było i nadal jest. Jak choćby brat Kazimierza, Paweł, przedwojenny 
wojewoda lwowski i łódzki, wybitna postać. Wytyczając linię kolejową do Tarnopola, świadomie 
opuścił stację w Cebrowie, by nie uprawiać prywaty. Stawiam go za wzór moim dzieciom, ale 
dzisiejsi polscy politycy też sporo mogliby się od niego nauczyć.

NEWSWEEK: A jak to było z Andrew Tarnowskim, byłym dziennikarzem Reutersa? 
Podobno rodzinie Tarnowskich bardzo się nie spodobało, gdy ujawnił, iż jego dziadek 
Hieronim w noc poślubną chciał odebrać sobie życie.

ANDRZEJ GARAPICH: Przypadek Andrew Tarnowskiego pokazuje, jak ogromne pokłady 
bufonady i hipokryzji potrafią tkwić w ludziach, którzy uważają się za szlachetnie urodzonych.

 Za to, że Andrew napisał trudną prawdę o swojej rodzinie – ujawniając np., że Tarnowscy nie
pobierali się z miłości, że w ich domach panował chłód emocjonalny – zaocznie wykluczono go ze
związku rodowego. To przypominało jakiś sąd kapturowy. A z drugiej  strony mamy przypadek
innego  hrabiego,  którego  zupełnie  ominął  ostracyzm krakowskich  kuzynów,  choć  w  paskudny
sposób donosił do SB na przyjaciół. Nie umiem zrozumieć, że można nad takimi czynami przejść
do  porządku  dziennego.Oczywiście,  potomkowie  arystokratów,  ziemian  byli  w  PRL  klasą
szczególnie narażoną na represje. Inna sprawa, że to, w jaki sposób przez PRL przeszli,  jest  w
naszym środowisku tematem nieustannej dyskusji. Choć nie brak wspaniałych przykładów, trzeba
szczerze mówić o postawach absolutnie niegodnych i hańbiących.
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NEWSWEEK: Nadal są ludzie, którzy hańbią środowisko?

ANDRZEJ GARAPICH: Jako przykład podam mój osobisty zatarg z jedną herbową personą. Ten 
pan, wykorzystując arystokratyczne koneksje, postanowił przywłaszczyć sobie kamienicę dalekiego
kuzynostwa. 

Choć zachował się skandalicznie – zdarzyło mu się nawet podnosić rękę na moją żonę w 
zaawansowanej ciąży – ze strony naszego otoczenia nie spotkała go żadna kara. Ale za swoje czyny
trafił w końcu na dwa lata do więzienia.

NEWSWEEK: To jakie właściwie jest to otoczenie?

ANDRZEJ GARAPICH: Skomplikowane. Znajdziemy w nim wielu wspaniałych i szlachetnych 
ludzi. Takim budującym przykładem jest Zakon Kawalerów Maltańskich, który w Krakowie robi 
absolutnie fantastyczną robotę. 

To wzór dla wszystkich, jak prowadzić przedsięwzięcie charytatywne. Ale środowisko dawnej 
arystokracji bywa też bardzo próżne, zapatrzone w świetlaną przeszłość. Jakie dziś ma znaczenie, 
że ktoś może się pochwalić pochodzeniem od mitycznego PiastaKołodzieja, a może nawet wcale 
nie mitycznych bohaterów z przeszłości, skoro jego pozycja opiera się na tym, kogo spotyka na 
salonach.

NEWSWEEK: Pan się z nikim nie spotyka?

ANDRZEJ GARAPICH: Stosunkowo rzadko. Raczej jestem republikaninem i wolę się bawić w
inne klocki. Poza tym wiadomo powszechnie, że mam do części arystokracji żal o to, że gdy upadł
komunizm, nie wzięła się do pracy na rzecz wolnej Polski. A mogła to zrobić, zważywszy na swój
kapitał kulturowy. 

Tymczasem  arystokracja  zajmowała  się  sama  sobą,  np.  zakładaniem  różnych  wytwornych
towarzystw. Dlatego dużo chętniej niż z niektórymi „herbowymi” widuję się z tymi, z którymi łączy
mnie coś więcej niż podobne urodzenie. Moi przyjaciele nie muszą mieć sygnetu na ręce, bo łączy
nas wspólne podejście do patriotyzmu czy choćby edukacji  dzieci.  I  zazwyczaj okazuje się,  że
czytaliśmy w dzieciństwie te same książki.

NEWSWEEK: A jednak żonę ma pan „herbową”.

ANDRZEJ  GARAPICH: I  tu  mnie  pani  złapała.  Ale  to  bardziej  kwestia  środowiskowa  niż
rodowa.  W Krakowie były dwa,  trzy licea,  do których chodziły dzieci  z  tak zwanych dobrych
domów. Znaliśmy się wszyscy.

NEWSWEEK: A jak jest teraz?

ANDRZEJ GARAPICH: Teraz ze zdumieniem zauważam, że dawni znajomi dalej posyłają dzieci
do kilku szkół, tylko że to są już prywatne placówki.Choć coraz częściej zdarzają się tacy, którzy
wolą edukować dzieci w domu. Ja akurat moje dzieci posłałem do państwowej szkoły muzycznej,
teraz córka jest  w gimnazjum sióstr prezentek.  Ale miałem świadomość, że to szkoła,  w której
spotkam nieprzypadkowych rodziców i dzieci.
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NEWSWEEK: Więc ciągle istnieje podział klasowy?

ANDRZEJ  GARAPICH: A gdzie  nie  istnieje?  System  bezklasowy  to  mrzonka  marksistów.
Oczywiście, że istnieje, choć, na szczęście, coraz bardziej opiera się na wyznawanych wartościach,
bez  zbytniego  przywiązywania  wagi  do  drzewa  rodowego.  Ja  też  nie  chciałbym udawać,  że  z
powodu pochodzenia nie miałem w życiu łatwiej, a w każdym razie inaczej niż dziecko robotnika.
Na przykład nieco  łatwiej  było  o studia za  granicą,  choćby dlatego,  że praktycznie  w każdym
zakątku Europy mam bliższych albo dalszych krewnych, którzy zawsze mogą pomóc. 

Sam  niedawno  nagadałem  mojemu  synowi  studentowi,  że  od  kilku  pokoleń  nie  ma  w  naszej
rodzinie nikogo, kto nie miałby tytułu doktora. I że to zobowiązuje.

NEWSWEEK: Bardziej niż szlachectwo?

ANDRZEJ GARAPICH: Bardziej. Wie pani, co odpowiedział? Że zwariowałem, a on do niczego
nie jest zobowiązany. Więc może dorasta pokolenie, które nie chce nosić na sobie bagażu wzorców
i matryc determinujących ich życie? I nie dzieli ludzi na odpowiednie kategorie i klasy? Ale, jeśli
mam być szczery, nie przypuszczam.

Dr Andrzej  Garapich (von Sichelburg)  jest  biologiem ewolucyjnym, byłym współpracownikiem
Associated Press, a obecnie prezesem firmy Polskie Badania Internetu
 http://www.newsweek.pl/polska/polska-arystokracja

11 lis 13 
~Magdalena do ~Witek: Moja babcia z domu hrabianka już przed wojną popełniła  mezalians
wychodząc za dziadka, bo dziadek był zwykłym ziemianinem, choć jako Piłsudczyk, który za Bitwę
Warszawską otrzymał Virtuti Military, bardzo się liczył w sferach rządowych przed wojną. Dziadek
miał majątek ziemski, babcia po wojnie razem z matką wrócili z ogarniętej rewolucji Rosji w tym
co miały na sobie. Ich majątek był na Ukrainie, która weszła w skład Rosji Radzieckiej. Za komuny
babcia chodziła jak każda prosta kobieta w prochowcu i w chusteczce na głowie. 
Stała w kolejce po mięso i chodziła z jabłkami na targ. Po sąsiedzku mieszkała sąsiadka z tzw.
powojennej czerwonej arystokracji.  Wszędzie chodziła w kapeluszu, futrze i  szpilkach. Dziadek
często mawiał do babci: Dlaczego ty się tak elegancko nie ubierasz? 
Babcia odpowiadała: A gdzie ja mam założyć ten kapelusz? W kolejkę za mięsem? Myślę, że klasę
ma się w sobie i dama będzie damą nawet ubrana po chłopsku, a nuworyszowi słoma z butów
wyjdzie nawet jak założy kapelusz i norki. 

NOWA  SZLACHTA   JAK KIEŁBASA  ORAZ  PIWO   
http://www.dziennikzachodni.pl

Współcześnie  nikt  w  Polsce  nie  może  otrzymać  polskiego  tytułu  szlacheckiego,  ponieważ  nie
mamy monarchy. Ale jest możliwe otrzymanie obcego szlachectwa, uznawanego w całej Europie,
np. angielskiego, duńskiego lub innego kraju, który ma monarchę. Dlatego m.in. były prezydent RP
Lech Wałęsa jest szlachcicem! 
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Billy  Idol. -  Pan Wałęsa jest  szlachcicem, bo w 1993 r.  otrzymał szlachectwo od Karola XVI
Gustawa, króla Szwecji.  Szlachectwo lub tytuł arystokratyczny może nadawać każdy suwerenny
panujący  władca.  Może  to  być  król  lub  książę  -  mówi  Arkadiusz  Kuzio-Podrucki,  historyk  z
Uniwersytetu Opolskiego.  Zanim Lech Wałęsa udał się z oficjalną wizytą do Szwecji  w czasie
swojej prezydentury i udekorowano go Królewskim Orderem Serafina, musiał zostać szlachcicem. 
Warunkiem nadania takiego orderu - który jest odpowiednikiem polskiego Orderu Orła Białego -
jest posiadanie szlachectwa ( czy kalectwa?) 

Toteż wcześniej dwór szwedzki przysłał mu do akceptacji herb o symbolice związanej z Matką
Boską  Częstochowską  i  Gdańskiem,  projektu  polskiego  heraldyka  dr.  Adama  Heymowskiego.
Wałęsa  przystał  na  propozycję.  Ceremoniałowi  stało  się  zadość,  zatem były  prezydent  RP jest
szlachcicem. W 1991 r.  Lech Wałęsa,  a w 1996 r.  Aleksander Kwaśniewski otrzymali  brytyjski
Wielki Krzyż Orderu Łaźni. Poddani brytyjscy, którzy dostali Order Łaźni, stają się szlachcicami i
mają prawo do tytułu "sir" lub "dame". Przywilej ten nie dotyczy jednak cudzoziemców, zatem nasi
prezydenci nie stali się brytyjskimi szlachcicami.  Takie szlachectwa jak Wałęsy i Kwaśniewskiego
są osobiste, a nie dziedziczne - przysługują im do śmierci, ale ich dzieci już nie są szlachcicami
....
Niestety, polska arystokracja, która - przynajmniej liczebnie - była w Europie potęgą, skurczyła się
do niewielkiej  gromadki,  na  dodatek  rozsianej  dziś  po całym świecie.  To efekt  zniszczenia  tej
warstwy społecznej, głównie po II wojnie światowej. 

Szlachectwo zobowiązuje. Polscy arystokraci - kim są dzisiaj, jak żyją?
Anita Czupryn  15 grudnia 2013 

Drugą ważną sprawą,  można rzec,  podstawą rodzinnej  tradycji  polskiej  arystokracji  było  i  jest
trzymać się razem. I nie chodzi tylko o najbliższych - rodziców, dziadków, rodzeństwo. Ale i o
niezliczone rzesze cioć i wujków, kuzynów bliższych i dalszych. A podstawą wychowania była i
jest skromność. Wielkie klany polskiej arystokracji połączonej silnymi więzami krwi dbają też o to,
aby przetrwały silne i żywe tradycje. 
- Czy słowo arystokracja coś jeszcze w Polsce znaczy? - zastanawia się Marcin Zamoyski, syn
ostatniego ordynata Ordynacji  Zamojskiej  Jana Zamoyskiego. W latach 90. wrócił  do rodzinnej
kolebki, od lat służąc miastu Zamość jako prezydent. I odpowiada:

- Arystokracja to dla mnie dziś już historia, utraciła to, co było jej wyróżnieniem, czyli majątki. Rok
1945 w Polsce zlikwidował majątki polskiej arystokracji  i  ci ludzie stali  się takimi samymi jak
reszta społeczeństwa, a niektórzy z nich znaleźli się nawet w dużo gorszej sytuacji. Wielu z nich
skazano, siedzieli w więzieniach, albo wywożono ich do Rosji.
Wielu wyemigrowało z kraju, nie godząc się z szykanami, jakie stosowała władza, aby tych ludzi
upodlić, zniszczyć. Maria Ponińska, siostra Marcina Zamoyskiego i żona Edwarda Ponińskiego,
twardo stoi na stanowisku, że arystokracja skończyła się w Polsce w 1945 r. 

-  Dziś  dobrze  urodzonym  oznacza  być  dobrym  człowiekiem,  żyć  zgodnie  z  sumieniem  i  tak
wychować dzieci,  aby nasz kraj  dobrze prosperował,  a  one mogły układać sobie życie  według
wzorców wyniesionych z domu - mówi Maria Ponińska.

W dziejach rodziny Zamoyskich jak w lustrze przejrzeć się może wiele polskich arystokratycznych
rodów, bo jej historia, właśnie ta po 1945 r., jest dość typowa. Zamoyscy zresztą są spokrewnieni z
większością  polskich  arystokratycznych  rodów.  Ojciec  Marcina  Zamoyskiego,  ordynat  Jan
Zamoyski, mieszkał w Zwierzyńcu - centrum ordynacji, którą prowadził już od jakiegoś czasu, gdy
dziadek zaczął chorować. 
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Dziadek zmarł w 1939 r., babcia nadal mieszkała w pałacu w Klemensowie pod Zamościem, gdy
wybuchła  wojna.  W  1944  r.  rodzina  Zamoyskich  ucieka  ze  Zwierzyńca.  Jana  Zamoyskiego
zaaresztowano, osiem miesięcy siedział w Kielcach. Kiedy go wypuszczono, rodzina wyjeżdża do
Sopotu.

-  W Sopocie  ojciec znalazł  pracę  w eksporcie  jajek do Anglii,  potem w firmie amerykańskiej,
wysyłającej statki przywożące jedzenie do krajów poszkodowanych w wojnie. Ojciec znał języki,
skończył SGH, znał się na zarządzaniu. To był dla nas szczęśliwy okres. Tam też na świat w 1947 r.
przyszedł oczekiwany syn, a nasz brat - Marcin - wspomina Maria Ponińska. - Rodzice prowadzili
otwarty dom. Miałam wrażenie, że goście w domu byli ciągle.

Dom Zamoyskich  odwiedzali  wówczas  książęta  i  hrabiowie,  ale  dla  dzieci  były  to  po  prostu
niezliczone liczby cioć, wujków i kuzynów, bo nikt się tam nie tytułował i nie podkreślał swojego
statusu. 

- Dochodziły słuchy, że w Warszawie dzieje się strasznie, a u nas pulsowało życie. Tata po pracy
grał w tenisa, wieczorem rodzice spotykali się ze znajomymi. Pamiętam, chodziliśmy do sklepu,
wtedy jeszcze prywatnego, który znajdował się naprzeciwko kościoła pod wezwaniem św. Jerzego
zwanym "Gwiazdą  morza"  i  moje  dziecięce  oczy  chłonęły  tę  ogromną  ilość  rzeczy,  jaka  tam
wówczas w tym sklepie była. I raptem w 1949 r. sklep upaństwowili.
 To było niezrozumiałe, że nagle zobaczyłam puste półki - opowiada Maria Ponińska. Szczęśliwy
okres nie trwa długo - UB aresztuje w Sopocie ordynata Jana Zamoyskiego i na wiele lat zamyka go
w więzieniu,  oskarżając  o  współpracę  z  Niemcami,  działalność  w AK i  szpiegostwo  na  rzecz
Stanów  Zjednoczonych.  Wychodzi  na  mocy  amnestii  w  1956  r.,  a  dwa  lata  później  zostaje
zrehabilitowany. 

Wtedy też pierwszy raz po wojnie postanawia pojechać do ukochanego Zwierzyńca. Nie było to
jednak proste - musiał dostać zgodę prokuratury, no i codziennie meldować się na posterunku. Prasa
lubelska  z  tamtego  okresu  grzmiała:  "Kto  pozwolił  byłemu  obszarnikowi  tu  przyjeżdżać,  z
chłopami rozmawiać!".  Ale kiedy Jan Zamoyski wyszedł rano z domu, na schodach ujrzał dwa
gliniaki,  w  jednym  jagody,  w  drugim  poziomki  uzbierane  przez  wdzięczną  ludność.  

- Ojciec potem nie chciał tam jeździć, ale my, dzieci, przyjeżdżaliśmy do Zwierzyńca na wakacje.
Ludzie byli  tu szalenie mili,  doskonale pamiętali  rodziców i to,  jak w czasie okupacji  i  wojny
pomagali im przeżyć. 
Dopiero po latach, kiedy wróciłem na te tereny w 1990 r. i rozpocząłem działalność samorządową,
dowiedziałem się, że moją mamę Różę Zamoyską mieszkańcy nazywali "Aniołem dobroci", jest tu
też szkoła jej  imienia - mówi Marcin Zamoyski. On sam jako dziecko nie zaznał już luksusów
arystokracji.  W domu było bardzo ciężko, piątka dzieci, babcia i pani Zofia Miszczak, która od
niepamiętnych czasów była z rodziną, jako kucharka i pomoc domowa.

 - To pani Zofia najczęściej opowiadała o tamtych czasach, o tym, kto do nas przyjeżdżał, ale to
było dawno temu. Tylko ona zwracała się do mamy "Pani hrabino", a do matki mojego ojca "Pani
Ordynatowo". Ale ja już paniczem nie byłem - śmieje się Marcin Zamoyski. 
Do jego ojca nikt z władz komunistycznych też nie zwracał się "Panie ordynacie", no ale raz jeden z
partyjnych sekretarzy, wiedząc, że ordynat to słowo, którego w słowniku komunistycznej Polski
być nie może, zwrócił się ze słowami: 
"Panie ordynatorze". - Mama nie opowiadała nam o tamtych czasach. Zamknęła tamten rozdział,
poszła  do  pracy  jako  pielęgniarka.  Gdy  ojca  wsadzili  do  więzienia,  zarządzono  też  przepadek
całego mienia.
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 Wszystkie meble, łóżka, szafy stemplowane były pieczęciami "Własność Skarbu Państwa". Nie
zostało nam dosłownie nic - opowiada Marcin Zamoyski. Jego mama Róża Zamoyska, już kiedy
wynajęli dom w Klarysewie pod Warszawą, próbowała wykupować potem meble, ale z pamiątek,
które by świadczyły o świetności rodu nic nie zostało.

 Pałac Błękitny w Warszawie, który należał do rodziny Zamoyskich, w którym Stefan Żeromski,
zatrudniony jako kustosz,  pisał  "Popioły",  zniszczono w 1939 r.  Do wybuchu wojny w pałacu
mieściły się wspaniałe zbiory artystyczne ze słynną Biblioteką Ordynacji Zamojskiej. Większość
tego  wywieźli  Niemcy,  reszta  spłonęła  w pożarze.  Majątek  rodziny  Zamoyskich  był  jednym z
największych i najbogatszych w Polsce. 

- Dziadek był osobą, która Polskę kochała. Utrzymywał rząd na emigracji w Paryżu, z Dmowskim i
grupą Paderewskiego na czele, dla armii Hallera zakupił broń, oczywiście zaciągając kredyty. Moja
babka oddawała na to swoją biżuterię - opowiada Marcin Zamoyski. Inne rody, jak Braniccy, miały
majątki i za granicą, niektórym, jak Potockim, udało się wywieźć z Polski część swoich kolekcji,
ale dziadek Marcina Zamoyskiego uważał, że Polska jest jego jedynym krajem. - Uratowało się 3
proc.  zbiorów  z  biblioteki  ordynacji  zamojskiej  w  Warszawie,  to  dziś  najwspanialsze  zbiory
przechowywane jako depozyt w Bibliotece Narodowej. Reszta się spaliła.

Z kolei w 1939 r. do pałacu w Klemensowie weszli Rosjanie, urzędowali dwa tygodnie, i wywieźli,
co było najwartościowsze. Resztę wykradli szabrownicy - opowiada Marcin Zamoyski. Co prawda
w 1943 r. do pałacu wraca jeszcze babka Marcina Zamoyskiego i przyjmuje tam zakonnice, które
prowadzą  dom dziecka.  Z  dokumentów wynika,  że  jeszcze  w 1950 r.,  gdy  władza  robiła  spis
przedmiotów znajdujących się  w pałacu,  pisano,  że  są  "żółte  łyżeczki"  (chodziło  oczywiście  o
złote). Pracownicy UB pisali wówczas do władz, że proszą o stół, szafę czy kanapę po Zamoyskich,
bo nie mają. I dostawali.

 Marcin Zamoyski po latach dotarł do dwóch takich osób, prosząc ich, że chce odkupić rodowe 
meble. - jeden odsprzedał mi stół karciany, ale już krzeseł, na których pozostały ślady po 
wydłubanym herbie, sprzedać nie chciał. Drugi oświadczył, że wszystko, co miał, gdzieś przepadło 
- wspomina. Uratowało się kilka obrazów, są w muzeum w Zamościu, chorągwie spod Wiednia ma 
muzeum w Krakowie, a kilkadziesiąt książek, najwspanialszy zbiór polskich rękopisów literatury w
Bibliotece Narodowej. 

- Mama nigdy nie powiedziała, że ktoś nam coś zabrał, w jej słowniku nie było słowa nienawiść.
Uważała, że człowiek jest prawdziwie wolnym wtedy, kiedy przebacza. I tak nas wychowywała -
zupełnie zwyczajnie - przypomina Marcin Zamoyski. 
Jak  i  inne  dzieci  chodziły  do  państwowych  szkół,  kilka  kilometrów  pieszo,  jako  rodzeństwo
podobno się tłukli, ale też bardzo kochali i nie wyobrażali sobie, żeby kogoś z nich zabrakło. Byli
wychowywani w szacunku do dorosłych, ludzi starszych i rodziców. - Dzieci przy stole siedziały na
szarym końcu,  a  odzywały  się  tylko  wtedy,  kiedy  zostały  o  to  poproszone  -  uśmiecha  się  do
wspomnień Marcin Zamoyski.

 Dziś cztery siostry Marcina Zamoyskiego mieszkają w Warszawie i tu na święta spotykają się
wszyscy razem. W tym roku do wigilijnego stołu zasiądzie prawie 60 osób! 

Choć o arystokracji mówi się, że woli trzymać się razem, w swoim środowisku, i w nim też szukać
sobie żon i mężów, to u Zamoyskich nie aranżowano małżeństw, nie starano się układać dzieciom
życia - każde z nich miało odpowiadać za swoje.
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 I szli za głosem serca. Gabriela, kolejna siostra Marcina Zamoyskiego, wyszła za mąż za Marcina
Bogusławskiego, który był pasierbem Witolda Lutosławskiego, ale sam nie posiadał tytułu.  -  A
zatem i  ja  nie  mam już  możliwości  używania  tytułu  hrabiowskiego,  choć  nie  ma  to  dla  mnie
znaczenia - śmieje się Gabriela Bogusławska.
 Ale, jak podkreśla, ma dla niej znaczenie to, że jej rodowe nazwisko Zamoyska jest pozytywnie
zapisane w historii. 
A przecież  nie  wszystkie  rody  arystokratyczne  w  Polsce  mają  tak  piękne  karty.  -  To  prawda,
arystokracja zniknęła po 1945 r., ale wróciła w 1990 i mam wrażenie, że wróciła z dużą przesadą.
W czasach komuny przyznawanie się do korzeni nie było mile widziane, ale potem ludzie mieli
potrzebę tytułowania  się,  szukania  na gwałt  dowodów na pochodzenie  szlacheckie i  to  czasem
bywało wręcz śmieszne - mówi Gabriela Bogusławska.

 Ona w latach 70. za mężem wyemigrowała do Norwegii. Przez 35 lat mieszkali w Oslo, wychowali
trzy córki, a Gabriela zajęła się działalnością charytatywną dla Polaków. Stworzyła prężny ośrodek
polonijny,  polską  bibliotekę,  a  o  jej  domu  w  latach  80.  mówiono,  że  to  nieformalna  polska
ambasada, hotel albo i schronisko, bo tam pomoc dostawali wszyscy Polacy, którzy zjawiali się po
stanie wojennym. 
W latach 90. Polacy zwrócili się do ambasady o przyznanie Gabrieli Bogusławskiej odznaczenia za
jej  działalność.  I  odznaczenie  podpisane  przez  Lecha Wałęsę  ma dla  niej  wielką  wagę.  Wśród
innych rodów, u Radziwiłłów czy Czartoryskich, tradycją jest spotykać się na wakacjach. Dzień
zaczynają od mszy świętej, bo nadzwyczaj silną więzią łączącą rodziny jest tradycja katolicka. A
wieczorami z ust do ust przekazywane są historie i anegdoty rodzinne. 

Kolejną okazją do podtrzymywania rodzinnych więzów są bale, a największym z nich Bal 
Czartoryskich, organizowany w karnawale. 

Wynajmują  wtedy wielką  salę  w SGGW i  te  imprezy,  w otoczce  dyskretnego uroku balowych
toalet,  mają  dziś  dość  swobodną  formułę.  Ale  najważniejsze  to,  że  bal  jest  przedsięwzięciem
charytatywnym, a pieniądze z niego przeznaczają na pomoc dla dzieci niepełnosprawnych. 

Gdy dodać do tego wszystkiego rodzinne śluby, chrzty,  imieniny, urodziny, rocznice ślubów, to
widać, że kalendarz spotkań zapełniony jest po brzegi. I to podkreślają - że relacje między nimi są
bardzo  głębokie  i  starannie  utrzymywane  nawet  wobec  dalekiej  rodziny.  Na  tym  polega
kultywowanie więzi - chcą być ze sobą blisko, interesować się sobą nawzajem. Po to jest rodzina.
Kult pracy społecznej to kolejna cecha dzisiejszych arystokratów. Maria Ponińska od 1981 r. przy
kościele Ojców Jezuitów dyżuruje w punkcie charytatywnym, którego celem jest pomoc biednym,
bezdomnym. 

Tu  wydaje  się  im  ubrania  i  jedzenie.  Kiedy w  Polsce  upadł  komunizm, na  początku  lat  90.
mieszkańcy Zamościa i okolic zwrócili się do syna ostatniego ordynata - Marcina Zamoyskiego,
aby wracał  i  kandydował  do samorządu.  -  Broniłem się  przed tym.  Byłem artystą,  operatorem
filmowym, administracja, urząd to była ostatnia rzecz, o której bym pomyślał. 
Ale był zryw w narodzie, odzyskaliśmy wolność, nie można stać z boku, trzeba się w to włączyć -
opowiada o swoich motywacjach. Potem zdecydował kupić gospodarstwo, jakie należało do jego
ojca. Stanął do przetargu, wylicytował. 
Wiele rodzin szlacheckich wyjechało z Polski zaraz po wojnie, wywożąc też swoje dzieci. Dziś
czują się odcięci od korzeni, swojej tożsamości i nie bardzo wiedzą, gdzie mają swoje miejsce w
świecie - Historia zatoczyła koło i syn ziemi Zamoyskiej wrócił na Zamojszczyznę - mówię, ale
Marcin  Zamoyski  ostrożnie  traktuje  zwrot  "sprawiedliwość  dziejowa".  -  Wszyscy  byliśmy
przyzwyczajeni do służby dla ojczyzny, dla której czasem trzeba poświęcić nawet rodzinę. 
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Ale na moich oczach widzę, jak zakłady mojego ojca, które potem i w komunie prosperowały, 
te wszystkie tartaki, cukrownie, młyny, które dawały pracę ludziom, przez ostatnie 24 lata 
niszczały i dziś nie ma po nich śladu. 

Nie oddano ich właścicielom ani  nikomu, kto chciałby je ratować.  Podobnie jest  z pałacem
mojej babki w Klemensowie - stoi pusty i zamienia się w ruinę - mówi ze smutkiem. Kiedyś to
różnice majątkowe wyznaczały, kogo zapraszało się do pałacu, kogo przyjmowało się na balach.  
  
 Dziś  polska  arystokracja  nadal  trzyma się  razem,  ale  wtopili  się  wszyscy  w społeczeństwo  i
zajmują się najróżniejszymi zajęciami. - Możemy normalnie pracować, ubiegać się o stanowiska,
które kiedyś zajęte były dla partyjnej nomenklatury, teraz słyszy się, że niektórzy pracują w MSZ,
Konstanty Radziwiłł był szefem NFZ i wiceministrem zdrowia, drugi Radziwiłł siedzi w banku w
Nowym Jorku - wylicza Marcin Zamoyski. Ale cechą, która ich łączy, jest świadomość, że noszenie
nazwiska, które złotymi zgłoskami zapisało się w Polskiej historii, jest wielką odpowiedzialnością. 
http://www.polskatimes.pl/artykul

Jan Lubomirski-Lanckoroński: królewskie panowanie, to ciężka praca i masa 
obowiązków 
- Gratuluję Królowej 60-lecia panowania. Królewskie panowanie, to ciężka praca i masa 
obowiązków. Spotkania brytyjskiej rodziny królewskiej są bardzo sformalizowane - powiedział w 
rozmowie z Onetem Jan Lubomirski-Lanckoroński o jubileuszu Elżbiety II. - Pałac Buckingham to 
nie jest muzeum, to miejsce spotkań i idei, gdzie zapraszani są ludzie z różnych środowisk.

Chciałbym, przy organizowaniu działań prospołecznych oraz filantropijnych brać przykład z 
funkcjonowania Pałacu Buckingham. Jest to miejsce otwarte na wszystkich ludzi, którym 
nieobojętne są sprawy ważne dla państwa i jego mieszkańców - dodał.
6  luty 2012 http://wiadomosci.onet.pl/tylko-

 Komentarz: Polecany jest  opracowanie i  Dianie  i  innych sobowtórach 
oraz Tom XI Wielkiej  Slavii .

Oburzony książę Jan Lubomirski   14  lipca 2018
Lubomirski: moja córka jest księżniczką

Ogromne poruszenie w domu Lubomirskich. A wszystko przez jedno krótkie stwierdzenie, że nowo
narodzona córeczka Jana Lubomirskiego (30 l.) i Dominiki Kulczyk-Lubomirskiej (31 l.) nie jest
księżniczką. - To bzdura. Ja jestem księciem, więc moja córka jak najbardziej ma prawo do tytułu -
mówi  stanowczo  Faktowi  Jan  Lubomirski.   W rodzinie  Lubomirskich  wrze.  Bo  w  sobotnio-
niedzielnym  wydaniu  Faktu  pojawiła  się  wypowiedź  dyrektora  Instytutu  Genealogii  Andrzeja
Zygmunta Roli-Stężyckiego (63 l.)., który stwierdził, że mała wnuczka Kulczyków i Lubomirskich
nie ma prawa do tytułu. 
Dominika Kulczyk-Lubomirska pochodzi co prawda z jednej z najbogatszych rodzin w Polsce, ale
w jej żyłach nie płynie błękitna krew. – To nie ma nic do rzeczy. Wystarczy, że ojciec jest księciem,
by jego dzieci również dziedziczyły tytuł – odpowiada na zarzuty heraldyka Jan Lubomirski.
Szczęśliwy  tata  podkreśla,  że  jego  synek  Jeremi  Sebastian  (4  l.)  ma  już  tytuł  księcia
Lubomirskiego-Lanckorońskiego  z  Lubomierza  herbu Śreniawa.  Dziewczynka  ma  tych  samych
rodziców, więc też ma prawo do tytułu. – Nie rozumiem zatem, dlaczego ktoś opowiada, że moja
córeczka nie jest księżniczką. To niegodziwe – dorzuca oburzony Jan Lubomirski.
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Herb szlachecki Śreniawa jest w rodzinie Lubomirskich od setek lat. Książe Jan Lubomirski jest z
niego bardzo dumny i nie wyobraża sobie, żeby dzieci nie nosiły tego samego tytułu. – Na całym
świecie jest tak, że wystarczy, iż jedno z rodziców ma tytuł szlachecki, a jego dzieci automatycznie
go dostają – mówi. Jako przykład podaje rodzinę królewską z Norwegii. Syn króla Haralda V (71
l.), książę Haakon Magnus (35 l.), nie ożenił się ze szlachcianką, a pomimo tego ich syn Sverre
Magnus (3 l.) nosi tytuł książęcy. Po swoim ojcu dziedziczy również prawo do tronu. 

– Tak samo jest z moją córeczką – podsumowuje Jan Lubomirski.
Anna Orłowska    http://www.fakt.pl/kobieta/plot

Jan Lubomirski Lanckoroński- jak żyje i pracuje współczesny książę?
Sierpień 22, 2015 

Nie zawsze był  milionerem z niezliczoną liczbą posiadłości.  Na drogie biurowce zarabiał  sam,
znane historii nazwisko nie raz było przekleństwem. 
Kiedyś  pracował  w  poznańskim  sandwich  barze  i  nosił  ubrania  po  bogatszych  krewnych  z
zagranicy. Dzisiaj uśmiecha się, gdy słyszy, że mówi się o nim Jan Lubomirski- książę. 
Zgromadzony majątek rodzinny pielęgnuje, mnoży i wykorzystuje, by pomóc najzdolniejszym. Jak
żyje i pracuje, o czym marzy, jakie ma słabości i co lubi, a co denerwuje jednego z niewielu książąt
w Polsce, a być może jedynego, który w swoim gabinecie ma zdjęcia Przeworska.

Już nie w wilanowskim pałacu, a na warszawskim Mokotowie, w apartamentowcu. Miejsce kiedyś
należało do ciotki Jana Lubomirskiego Lanckorońskiego (37l) teraz znajduje się tu jedna z wielu
posiadłości,  których  właścicielem jest  współczesny  książę.  Miejsce  niby  zwyczajne,  ale  swoją
dostojnością przywołuje urok zamkowych wnętrz. 
Zanim spotykamy się z księciem, pijąc kawę słucham o czym mówią asystentki. Akurat pracę ma
zacząć nowa dziewczyna. To źle podsłuchiwać, ale skoro już rozmawiają w jednym pomieszczeniu
ze mną to słucham.- Jaki jest prezes?- Dużo wymaga od ludzi, jeszcze więcej od siebie.- Słychać
fragment  rozmowy.   To  by  się  zgadzało.  Od  pierwszego  uścisku  dłoni  z  Janem Lubomirskim
Lanckorońskim pozostaje wrażenie- miły, aczkolwiek konkretny oraz rzeczowy i przede wszystkim
uśmiechnięty. On zawsze się uśmiecha, tak jest i tym razem, zanim się przywita obdarowuje gości
szerokim uśmiechem. 

Potomkowie wielkich rodów pamiętają o ojczyźnie przodków 
18.06.2015 
Rozmowa z dr. Arkadiuszem Kuzio-Podruckim, historykiem z Centrum Kultury Śląskiej w Nakle 
Śląskim 
Od wielu lat zajmuje się pan badaniem dziejów śląskiej szlachty i arystokracji. O jakich 
największych śląskich rodach należałoby pamiętać i dlaczego?

Liczba rodzin szlacheckich, których dzieje są związane ze Śląskiem jest ogromna, i można je liczyć
co najmniej w setkach, jeśli nie tysiącach. Najbardziej znane są te najbogatsze. Mało kto wie, że
w XIX wieku spośród dziesięciu najbogatszych ludzi ówczesnych Niemiec (Śląsk w zdecydowanej
większości  znajdował  się  wówczas  w granicach  Cesarstwa  Niemieckiego),  siedmiu  było
związanych ze Śląskiem: książę Guido von Donnersmarck ze Świerklańca, hrabia Hugo Henckel
von  Donnersmarck  z Siemianowic,  hrabia  Franciszek  Hubert  von  Tiele-Winckler  z Mosznej
i Miechowic,  hrabia  Hans  Ulryk  Schaffgotsch  z Szombierek  i Kopic,  hrabia  Franciszek  II  von
Ballestrem  di  Castellengo  z Pławniowic,  książę  Chrystian  Kraft  zu  Hohenlohe-Öhringen  ze
Sławięcic, książę Hans Henryk XI Hochberg von Pless z Książa i Pszczyny. 
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Można by uznać, że są to przedstawiciele najważniejszych rodów szlacheckich na Śląsku, ale 
będzie to tez ogromne uproszczenie. Jest jeszcze wiele nazwisk rodów arystokratycznych, czyli 
posiadających co najmniej tytuł barona, a nawet szlacheckich, których znaczenie dla całego Śląska, 
czy jego poszczególnych regionów jest bezdyskusyjne. 
Dodam, że od wiosny ubiegłego roku, jeden z regionalnych miesięczników poświęconych historii,
publikuje  cykl  artykułów  poświęconych  najważniejszym  rodom  szlacheckim  Górnego  Śląska
i Zagłębia. W czerwcowym numerze opisano już 12 rodzinę, a lista nazwisk rodzin, które czekają
na opisanie swych dziejów, jest jeszcze dosyć długa.

Gdzie szukać tych mniej znanych nazwisk? W lokalnej historii śląskich miejscowości?

Ja, ponieważ jestem związany z Tarnowskimi Górami oraz Bytomiem, najwięcej czasu poświęciłem
hrabiom i książętom z rodu Henckel von Donnersmack, a obok nich wiele uwagi zajęła mi rodzina
von Wrochem, której przodek, niejaki Piotr von Wrochem,
 odegrał  istotna  rolę  przy  powstaniu  miasta  Tarnowskie  Góry.  Trudno  zatem  uznać,  że
Wrochemowie  są  dla  tarnogórzan  mniej  ważni  od  Henckel  von  Donnersmarcków.  Nota  bene
Wrochemowie  są  także  znani  z historii  Raciborza.  Przez  kilkadziesiąt  lat  kilku  z nich  pełniło
funkcję starostów raciborskich na przełomie XVIII i XIX wieku.
Niedawno Nakło Śląskie odwiedzili po raz kolejny potomkowie rodu Henckel von Donnersmarck.
Jakie znaczenie ma ta wizyta?

Henckel von Donnersmarckowie byli właścicielami dóbr nakielskich od końca XVII wieku do 1945
roku. Od połowy XIX wieku mieściła się tu także jedna z ich najważniejszych rezydencji, która też
szczęśliwie  przetrwała  okres  drugiej  wojny  światowej  i PRL-u.  Poprzednie  wizyty  hrabiów
w pałacu w Nakle Śląskim przynosiły im wiele smutku i rozczarowania. Ich dawny dom był w nie
najlepszym stanie  i choć pamiętano o związkach tej  rezydencji  z ich  rodem,  to  jednak niewiele
o tym przypominało.

 Od dwóch lat w odnowionych wnętrzach dawnego pałacu mieści się Centrum Kultury Śląskiej, 
instytucja, której jednym z zadań jest pokazywanie śląskiej przeszłości, także tej 
szlacheckiej.Wizyta Henckel von Donnersmarcków przypadła w momencie otwarcia wystawy 
poświęconej dziejom śląskiej szlachty. Spora część ekspozycji opowiada o śląskiej przeszłości rodu 
fundatorów pałacu w Nakle Śląskim. Przy okazji ich wizyty obok miejscowego kościoła odsłonięto 
z inicjatywy lokalnych działaczy i pasjonatów okolicznościową tablicę upamiętniającą zasługi rodu 
dla tej miejscowości. 

Można rzec, że obecnie i w pałacu i poza nim rodzina Henckel von Donnersmarck została nie tylko
zauważona,  ale  doceniono  jej  wkład  w przeszłość  tej  ziemi.  Sami  mogli  się  też  przekonać,  że
mieszkańcy i goście z zaciekawieniem obserwowali ich pobyt w Nakle Śląskim.

Dlatego też pewnie nieraz tu jeszcze wrócą?
Ta wizyta, choć półoficjalna, na pewno nie była ostatnia. Wręcz przeciwnie, hrabia Andrzej Henckel
von  Donnersmarck,  tytularny  pan  na  zamku w Nakle  Śląskim,  zadeklarował,  że  zdecydowanie
chętniej będzie tu wracał. Widzi, że pałac jest w znaczniej części odnowiony, a o nich samych się tu
pamięta i docenia zasługi ich przodków dla tego regionu. 

Zapewnił także, że będzie pomagał w przywróceniu wiedzy o przeszłości siedziby centrum, czyli
pałacu  w Nakle  Śląskim  w każdym  zakresie,  jaki  będzie  on  mógł  to  uczynić.  Z ogromnym
smutkiem zauważył jednak, że obecnie jego rodzina ma praktycznie znikomą część dokumentów
czy zdjęć związanych z tym pałacem, ale zrobi wszystko, aby to się zmieniło.
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Centrum otrzymało obecnie dwa dokumenty.  Jeden z 1942 roku to wywód przodków jego ojca
hrabiego Karola Józefa. Drugi to pochodząca z 1883 roku tablica genealogiczna rodu Henckel von
Donnersmarck opracowana przez hrabiego Leona Amadeusza. 

Oba  te  dokumenty  po  odpowiednim  zabezpieczeniu  będą  częścią  stałej  wystawy  poświęconej
dziejom rodu Henckel von Donnersmarck, jaka będzie prezentowana w Centrum w Nakle Śląskim

Niedawno po raz  kolejny Pszczynę odwiedził  książę  Bolko von Hochberg,  zaś  w ubiegłym
roku  do  Raciborza  zawitał  książę  raciborski  Wiktor  V.  von  Ratibor.  Jak  pan  ocenia  te
powroty potomków górnośląskich rodów w kontekście powojennej historii?

Rok 1945 zakończył dzieje szlachty nie tylko na Śląsku. Śląska szlachta miała w PRL-u podwójnie
złą prasę: uznawano ja nie tylko za obcą klasowo, ale i narodowościowo. 
Nie miało znaczenia, czy dany ród związany jest ze Śląskiem od XIX wieku, czy od czasów bitwy
pod Legnicą (1241 roku), czy jeszcze wcześniej.  Uznano ich za obcych, których należy usunąć
z polskiego Śląska. Oni sami nie zapominali o ojczyźnie swych przodków i raczej zawsze określali
siebie jaklo Ślązacy. 

Książę  Guidotto  von  Donnersmarck,  gdy  w 2007  roku,  odbierał  dyplom  z nadaniem  tytułu
Honorowego Obywatela Miasta Tarnowskie Góry powiedział, że nieobecność jego rodziny dziś na
Śląsku jest  skutkiem złej  polityki Niemiec w przeszłości.  Opowiedział  jednak, że gdy będąc na
pokazie filmu "Życie na podsłuchu" w reżyserii  jego dalekiego bratanka,  Floriana Henckel  von
Donnersmarcka, poprosił go o autograf. ten napisał mu tylko dwa słowa: "Ślązak Ślązakowi".

 Sądzę, że to znamienna deklaracja jednych z najbardziej dziś znakomitych przedstawicieli śląskiej
szlachty i arystokracji.  Dziś po latach oficjalnego zaprzeczania udziału i znaczenia śląskiej szlachty
dla Śląska, można już o tym mówić i pisać, bez ideologicznego gorsetu. Uważam, że wręcz dzisiejsi
mieszkańcy  Śląska  mają  prawo  do  dumy  z osiągnięć  i dziedzictwa,  jakie  nam  śląska  szlachta
i arystokracja pozostawiła, zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej.
Rozmawiała: Iza Salamon

Żyją wśród nas potomkowie znamienitych rodów...
18 sierpnia 2006 http://www.nowosci.com.pl

- Dotychczas wielu członkom Związku Szlachty Polskiej  udało się odzyskać utracony w czasie
zawieruchy  wojennej  majątek,  ale  to  niewielki  ułamek  całości  -  opowiada  Marcin  Michał
Wiszowaty.  -  Polska  jest  jedynym  krajem  dawnego  obozu  sowieckiego,  w  którym  nie
przeprowadzono jeszcze reprywatyzacji.

Na  przykład  w  Czechach  oddano  wszystkie  pałace,  zamki  i  dwory  prawowitym właścicielom.
Bardzo korzystnie sprawa reprywatyzacji kształtuje się też na Litwie. Większość sławnych rodów
litewskich odzyskała majątki odebrane im przez władze ZSRR. Gorzej wygląda kwestia szlachty
polskiej osiadłej w okresie przedrozbiorowym i międzywojennym na Kresach Wschodnich. Polacy
posiadający majątki na Litwie, Białorusi, czy Ukrainie, ale niebędący obecnie obywatelami tych
państw, nie mają żadnej szansy na odzyskanie swojej własności.

 Sprawa odzyskania majątków polskich na byłych Kresach Wschodnich to bardzo skomplikowana
materia, problem z pogranicza prawa, ekonomii i moralności. Reformy społeczne XIX wieku, a
szczególnie uwłaszczenie chłopów i zrównanie obywateli pod względem prawnym, przyczyniły się
stopniowo do upadku stanu szlacheckiego.
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 Tragiczną  kartę  w  historii  szlachty  polskiej  zapoczątkował  okres  Wielkiej  Rewolucji
Październikowej w 1917 roku w Rosji oraz wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. W 1921 roku
konstytucja marcowa Rzeczypospolitej zlikwidowała stan szlachecki. W okresie II wojny światowej
- zwłaszcza na ziemiach polskich okupowanych przez ZSRR - szlachta utraciła wszystkie majątki i
pozycję społeczną. 

Wiele  rodzin  szlacheckich  wymordowano i  wywieziono do sowieckich  obozów na  Syberię.  W
czasach PRL szlachta była uznawana za „relikt przeszłości”. Zwykle więc nie przyznawano się do
szlacheckiego pochodzenia.  Dopiero w 1995 roku w Gdańsku z inicjatywy ocalałych członków
polskich rodzin szlacheckich powstał Związek Szlachty Polskiej. 

Witaj  Jurku  
Najprościej rzecz ujmując "Urodzony" był bogatszy od "Szlachetnego". Tak jak piszesz Wołowscy
byli dziedzicami cząstkowymi ,A jaki był status majątkowy Obrębskich. Może byli już gołotą i
pozostała im już tylko "Szlachetność".  Wypowiedzą się pewnie znawcy tematu.  Moi Śniegoccy
herbu Zagroba są ze Śniegocina . Pozdrawiam   Piotrek 

Sawicki_Julian - 23-03-2013 – 09:08  Temat postu: Urodzony i Szlachetny

Witam, na te tematy było tu już pisane i to jest też w słowniku, według mojej wiedzy to urodzony
jest ten najbogatszy ( kilka wsi ) z łaciny Generosus. A że cząstkowy bo już przykładowo dziadek
podzielił na dzieci po jednej wsi dla każdego dziecka, a ojciec podzielił na swoje dzieci już tylko tą
jedną  wieś  np.  na  troje  dzieci  i  wyszły  cząstki  tej  wsi.  Zapis  Nobiles  odpowiada  szlachetny
( urodzony ), mający co najmniej jedną wieś i np. już dziadek podzielił tą jedną wieś na cząstki, a
ojciec te cząstki podzielił jeszcze dla dzieci na działki, czyli biedniejszy był, ale nie gołota bez
żadnej ziemi ; pozdrawiam - Julian    Ps. - jeszcze dopowiem ze cząstka ( dziesiątka , dziesięcina )
to  miara  powierzchni  i  ma  powyżej  jednego  ha  ziemi,  były  rejony  na  wschodzie  gdzie  kilku
dziedziców miało własne folwarki np. po 150 dziesiątek w jednej wsi, czyli ponad 150 ha. Jak ze
swojego np.  dała  królowa Bona  tysiąc  dziesiątek,  a  jej  ziemia  od  męża Zygmunta  Starego  po
Jagiellonach  miała  ponoć  234 km długości,  a  34  km szerokości  i  ciągnęła  się  od  Podlasia  na
wschód. Czy komukolwiek królowa dała to też pytanie, raczej zabrała nawet Radziwiłłom i swoją
synową Barbarę, też coś tam było nie tak z jej strony ; Julian 

22 stycznia 2017  FUNDACJA  TRZY  TRĄBY  

Portrety rodzinne właścicieli Łańcuta m.in. Potockich, Radziwiłłów, Czartoryskich, a także 
królowej Marysieńki i króla Jana III Sobieskiego można oglądać na wystawie w łańcuckim 
Muzeum Zamku.

Kolekcja – odnaleziona w stolicy Peru, Limie – latem wróciła do Polski. Właścicielką dzieł była 
Włoszka, przyjaciółka Stanisława Potockiego, która otrzymała je jako zapłatę za dług. Fundacja 
„Trzy trąby” wespół z Fundacją im. Feliksa hr. Sobańskiego za 20 obiektów zapłaciły około 180 
tys. złotych. Maciej Radziwiłł, prezes fundacji Trzy Trąby, uchyla rąbka tajemnicy:
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Negocjacje  trwały  kilka  tygodni.  Po  wydaniu  zgody  przez  peruwiańskie  Ministerstwo  Kultury
zostały przewiezione do Polski.Do Polski zostały przewiezione m.in. unikalne portrety namalowane
na drewnie – Marii Kazimiery, datowany na koniec lat 50. XVII w., gdy była jeszcze żoną Jana
Zamoyskiego oraz Jana III Sobieskiego, ok. 1665 r. Za życia króla wisiały w wilanowskim pałacu.
Teraz, przed prezentacją na wystawie, zostały poddane konserwacji.

Maciej Radziwiłł podkreśla ciekawą proweniencję tych portretów.

Po śmierci króla pałac przeszedł w ręce Sieniawskich, potem Augusta Czartoryskiego i jego żony
Zofii z Sieniawskich. Po nich pałac odziedziczyła księżna marszałkowa Izabela z Czartoryskich
Lubomirska. Zabrała ona ze sobą do Łańcuta kilka obrazów m.in. obraz Świętej Rodziny i dwa
portrety Sobieskich.

Obraz „Św. Rodzina ze św. Janem Chrzcicielem” datowany jest na połowę XVII w. W jego dolnej
partii znajduje się inskrypcja „Ten obraz pod Widniem Reką Moją wzięty/ Uchodząc Postrzelony,
ten  mnie  bronił  Święty/  wiedeńska  batalia  /1683/”  wraz  herbem  Dryja  i  literami  S.Z.S.J.
Prawdopodobnie  rodzina  Dyamentowskich,  którzy  posługiwali  się  tym  herbem,  przekazała  go
Sobieskiemu.W Łańcucie można też zobaczyć unikalny portret Jana Potockiego, autora powieści
„Rękopis znaleziony w Saragossie”,  przeniesionej  na ekran w połowie lat  60.  przez Wojciecha
Hassa.  Portret, jeden z niewielu zachowanych, wisiał w bibliotece w Łańcucie.

W kolekcji przywiezionej z Peru znajdują się też m.in. XVI-wieczne portrety malowane na blasze
królów Stefana Batorego oraz Henryka Walezego, a także sylwetka francuskiego pisarza Denisa
Diderota, ponadto portrety Radziwiłłów, Potockich, Czartoryskich, Lubomirskich, a także srebrne
nożyczki królowej Marii Leszczyńskiej.Odzyskana kolekcja pochodziła z Łańcuta. W 1944 roku
Alfred Potocki zdecydował wywieźć na Zachód najcenniejsze dzieła sztuki i wyposażenie zamku.
Chciał je chronić przed nadciągającą Armią Czerwoną.

Potocki otrzymał od oficera Wehrmachtu pociąg oraz oddział żołnierzy do pomocy. Do Wiednia
wywiózł  około  700  skrzyń.  Potem trafiły  one  do  Liechtensteinu,  a  po  wojnie  do  Szwajcarii  i
Francji. Później, część z nich wywieziono do Ameryki Południowej, inne zostały mu zabrana przez
przedstawicieli  jednego  z  portugalskich  banków  za  długi,  a  jeszcze  kolejne  Potocki  sprzedał
wcześniej w Europie.

Obrazami opiekował się do śmierci w 1958 r. ordynat łańcucki Alfred Potocki, a następnie jego syn
Jerzy i wnuk Stanisław. Ten ostatni znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, co skłoniło go do
przekazania znajomej Włoszce obrazów w zamian za pomoc w uregulowaniu zobowiązań. Przez
lata obrazy znajdowały się w komórce jej domu w Limie, gdzie niszczały.

Maciej Radziwiłł dodaje, że w odnalezieniu obrazów ważną rolę odegrał Adam Karol Czartoryski,
fundator Fundacji Czartoryskich i pasjonat Peru. Być może w Peru znajdują się kolejne zabytki
związane z historią Potockich z zamku w Łańcucie.Wystawa została zorganizowana przy okazji
wydarzeń towarzyszących obchodom 75. rocznicy utworzenia muzeum. Obrazy można oglądać do
końca kwietnia 2020 r. Wystawa jest dostępna w Jadalni nad Bramą w godzinach otwarcia zamku w
Łańcucie.

Marek Kozubal 25 listopada 2019
https://sukces.rp.pl/podroze/1312-peruwianski-skarb-pokazywany-w-lancucie/
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Nie doczekali się zwrotu i  płacą za swoją rodową własność ! 

Pałac z oskarowej "Idy" wróci do Zamoyskich. Za jeden procent wartości 

Niewiele ponad 87 tys. zł będzie musiała zapłacić rodzina Zamoyskich za wyceniony na ponad 8
milionów XVIII-wieczny pałac Klemensów wraz z parkiem w Michalowie koło Zamościa. 
Zamoyscy  utracili  Klemensów  na  mocy  jałtańskiego  i  sowieckiego  dekretu  PKWN  o reformie
rolnej. Właścicielem pałacu został Skarb Państwa. Od 2009 r. budynek stał pusty, bo działający tam
Dom Pomocy Społecznej przeniósł się do nowej siedziby w pobliskim Szczebrzeszynie.

Nazywaną  bezczelnie  jako Opuszczoną nieruchomość bezskutecznie próbowało bezprawnie
sprzedać w imieniu Skarbu Państwa Starostwo Powiatowe w Zamościu. 

Chętnych  jednak  nie  było,  mimo  że  cenę  obniżono  z 8  do  6  mln  zł.W 2014  roku  ówczesny
wojewoda  lubelski  Wojciech  Wilk podpisał dokument,  według  którego  pałac  mógł  wrócić  do
Zamoyskich.

 Wojewoda stwierdził,  że  w przypadku tej  nieruchomości  nie  miał  zastosowania  dekret  PKWN
z 1944 roku, ponieważ w momencie wprowadzania '' reformy'' rolnej ówcześni właściciele używali
jej do celów mieszkaniowych, a nie rolnych.

Okazało się jednak, że decyzja  zawierała błąd formalny. W dokumencie został wskazany „obręb
Michałów”,  tymczasem  powinno  być  „obręb  Michalów”.  Z tego  powodu  starostwo  musiało
odwołać  się  od  postanowienia wojewody.  W rezultacie  Ministerstwo  Rolnictwa  i Rozwoju  Wsi
podważyło decyzję Wilka. Z kolei od decyzji resortu rolnictwa do sądu odwołali się spadkobiercy
poprzednich właścicieli pałacu. 

W tej sytuacji Starostwo Powiatowe w Zamościu zaskarżyło decyzję ministra rolnictwa do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ostatecznie starosta otrzymał zielone 
światło na rozmowy z Zamoyskimi.– Decyzja o sprzedaży nieruchomości Zamoyskim jest bardzo 
korzystna, zarówno dla Skarbu Państwa, który przez lata musiał ponosić koszty bieżących 
remontów pałacu, jak i samego zabytku, który potrzebuje natychmiastowych prac, by odzyskać 
dawną świetność i blask – uważa Henryk

Nieruchomość zostanie sprzedana spadkobiercom w trybie bezprzetargowym i  z bonifikatą
w wysokości 99,01 proc. ceny, czyli za 87,6 tys. zł brutto. Jednym ze spadkobierców jest Marcin
Zamoyski,  były  prezydent  Zamościa.Zamoyscy  będą  musieli  rozpocząć  remont  pałacu  i proces
zagospodarowania parku w ciągu 3 lat od jego nabycia.

– Nie wiem, jakie plany ma nowy właściciel i jak będzie wykorzystywał nieruchomość – przyznaje
Matej.  – Mogę tylko dodać,  że jeśli  zechce sprzedać zespół pałacowo-parkowy w Klemensowie
przed upływem 10 lat od transakcji, będzie musiał zwrócić otrzymaną bonifikatę.

   Czasy świetności rozległych magnackich majątków dawno minęły. Wielka wojna, wojna polsko-
bolszewicka  i  II  wojna  światowa  przyniosły  olbrzymie  straty.Dobra  grabiły  i  dewastowały
przetaczające się armie wojsk zaborców i bolszewików. Najbardziej ucierpiały te rezydencje, które
znalazły się na terenie Rosji sowieckiej, za przesuniętą wschodnią granicą. Budynki dewastowano,
obrazy  cięto  szablami  i  dziurawiono  kulami,  książki  palono.  Dzieła  zniszczenia  dokończyła
powojenna władza. 
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Mocą dekretu o reformie rolnej przejęto ponad dziesięć tysięcy majątków ziemskich. Nadmiernie
wykorzystywane i  pozbawione remontów posiadłości  błyskawicznie popadały w ruinę.Nieznane
zdjęcia polskiej arystokracji przywracają pamięć o czasach, które minęły. 
Album "Rezydencje w starej fotografii" jest opowieścią o życiu codziennym dawnych elit. Aż 125
zdjęć ukazuje perły polskiej architektury i kultury - wytworne pałace, okazałe salony i urocze parki.
Książka ukazała się nakładem wydawnictwa BOSZ.Życie codzienne polskiej arystokracji płynęło w
zgodzie  ze  zmieniającymi  się  porami  roku,  w  rytmie  świąt  kościelnych  i  rodzinnych.  Chętnie
spotykano się na zjazdach, polowaniach i balach. 

Powrót spadkobierców. Polska arystokracja walczy o swoje 

Ostatnie badania włoskich ekonomistów pokazały, że nazwiska najbogatszych mieszkańców 
Florencji praktycznie się nie zmieniają. 

Po porównaniu zeznań podatkowych najbogatszych mieszkańców tego miasta z 1427 r. i z 2011 r.
okazało się, że przez 600 lat na szczycie zamożności wciąż królują te same rody.W Polsce kres
majątkom  arystokratycznych  rodów  położyła  historia,  a  rozprawiła  się  z  nimi  komunistyczna
władza.  Według danych Polskiego Towarzystwa Ziemian, w latach 1944-1947 na mocy dekretu
PKWN z 1944 r. o reformie rolnej czy na podstawie dekretu Bieruta zostało zagarniętych ok. 14 tys.
majątków ziemskich, a także 20 tys. pałaców i dworów. Na podstawie podobnych dekretów zostali
pozbawieni  majątków  właściciele  fabryk,  banków,  kamienic,  aptek,  lasów,  papierów
wartościowych. Oznacza to, że po wojnie majątek odebrano  prawie 10 proc.   ludności Polski,
czyli ok. 2 mln osób.  Część z nich od lat usiłuje odzyskać zagrabione mienie. Liczbę potomków
ziemian mieszkających w Polsce na początku XXI wieku Polskie Towarzystwo Ziemian szacuje na
ok. 30 tys., z czego około 20 tys. mieszka za granicą, jako dzieci i wnuki emigrantów.

Pańszczyźniane dostawki  o  maltretowaniu chłopów w  pałacach  też o czymś  świadczą.

Taras widokowy znajduje się na szczycie Baszty Szlacheckiej, która jest jedną z czterech baszt
zamku.  Nazwy  baszt  nawiązują  do  symboli  odwiecznego  porządku  na  świecie  i  oznaczały  4
szczeble władzy: Boga (Baszta Boska), Kościół (Baszta Papieska), monarchię (Baszta Królewska)
oraz szlachectwo (Baszta Szlachecka zwana również Rycerską) .
Aktualnie Zespołem Zamkowo - Parkowym w Krasiczynie zarządza Agencja Rozwoju Przemysłu
S.A., lecz w mediach głośno jest już o odzyskaniu dóbr krasiczyńskich przez ich przedwojennych
właścicieli - rodzinę Sapiehów.
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Kiedyś słowo  magnat  znaczyło  magnus czyli wielki, nie tylko  pod  względem  majątku ale  także
kultury . Ale  przyznać trzeba, że  kultura  była  utożsamiana  już od  epoki  baroku   przede
wszystkim z  porterami   przodków  i własnej  dynastii  na obrazach,  które  są  tym nie  mniej lub
były  świadectwem  epoki oraz z wyposażeniem  zamków  i pałaców, podobnie jak  gromadzenie.

Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego

Feliks Hilary Michał Ludwik Sobański, hrabia herbu Junosza (ur. 11 stycznia 1833 w Ładyżynie
k.  Hajsyna  na  Podolu,  zm.  29  listopada  1913  w  Paryżu)  –  ziemianin,  działacz  społeczny  i
charytatywny, filantrop. Był ostatnim dzieckiem z czworga i jedynym synem Ludwika i Róży z
Łubieńskich.  Jego najstarsza siostra,  Paulina (ur.  1824),  wyszła  za Adolfa  Jełowickiego (1809–
1891), oficera powstania listopadowego. Sobański szkolony był w Odessie. Gdy przebywał w 1852
r. w Warszawie, wybuchła epidemia cholery. 

Założył  wtedy  z  Michałem  Ogińskim  i  utrzymywał  szpitalik  dla  chorych,  i  sam  pielęgnował
zarażonych. Potem administrował rodzinnymi dobrami, m.in. Obodówką i Wasylówką na Podolu.
Brał udział w komitecie działającym w sprawie uwłaszczenia włościan. W 1857 r. poślubił Emilię z
Łubieńskich. Mieli dwóch synów, Michała i Kazimierza, oraz córkę Wiktorię, potem żonę Feliksa
Plater-Zyberka, właściciela z Inflant. Od r. 1857 administrował ogromnym majątkiem, Guzów (ok.
6 tysięcy hektarów) na Mazowszu, odkupionym na licytacji, po rodzinie żony. Po wczesnej śmierci
krewnego Eustachego Jełowickiego w 1869 r., brata stryjecznego Adolfa Jełowickiego, Sobański
został mianowany jako prawny opiekun dzieci jego: Pelagii Jełowickiej i jej młodszego rodzeństwa.
Członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim w 1858 roku. 

Został  wybrany  na  marszałka  szlachty  powiatu  bracławskiego.  Gdy  w  październiku  1862  w
Kamieńcu Podolskim obradowano nad wysłaniem adresu szlachty podolskiej  domagającego się
przyłączenia Podola i Wołynia do Królestwa Polskiego przeciwny był tej inicjatywie, lecz został
przegłosowany, a adres wysłany do władz. Rząd rosyjski zawiesił wszystkich marszałków, i został
wywieziony wraz z innymi do Petersburga i więziony w twierdzy Pietropawłowskiej pod zarzutem
dążenia do oderwania od Cesarstwa części jego prowincji.  Dekretem rosyjskiego Senatu, został
usunięty  z  urzędu  i  skazany  na  wysiedlenie  w  głębi  Rosji.  Później  dostał  pozwolenie  na
zamieszkanie w Odessie,  a w końcu na powrót na Podole. Po ślubie wiele wysiłku i pieniędzy
wsadził  w  przebudowę  i  wyposażenie  pałacu  po  Łubieńskich  w  Guzowie.  W  1870  r.  kiedy
przebywał  w  Paryżu  w  czasie  wojny  francusko-pruskiej,  z  Międzynarodowym  Czerwonym
Krzyżem wynajął ambulans i wraz z lekarzami i pielęgniarzami francuskimi ratował rannych z pola
bitwy.  W  latach  1872–1885  zajmował  się  sprawami  rolnymi,  a  szczególnie  przytułkami
rzemieślniczymi.  W 1875  został  członkiem komitetu  Tow.  Zachęty  Sztuk  Pięknych  (TZSP)  w
Warszawie.
 W 1878 r. założył konkurs TZSP na projekt kościoła w Żyrardowie, wygrany przez Władysława
Marconiego. Przez TZSP finansował stypendia dla młodych artystów. Równocześnie był w r. 1875
współzałożycielem  Muzeum  Przemysłu  i  Rolnictwa  którego  został  wiceprezesem  do  1913  r.
Zaangażowany  był  także  w  Towarzystwie  Muzycznym  im.  Stanisława  Moniuszki.  Finansował
budowę  i  restaurację  obiektów  sakralnych,  m.in.  na  kościół  w  Radziwiłłowie  oraz  kaplicę  w
Guzowie,  odnowienie  kościołów  w  Obodówce  i  Wiskitkach.  Dla  kościoła  św.  Augustyna  w
Warszawie  Sobański  sprawił  trzy  marmurowe  ołtarze,  wykonane  we  Włoszech.  Finansował
stypendia na studia zagraniczne dla wielu wychowanków seminarium duchownego w Warszawie.
W 1880 r. Sobański otrzymał od papieża Leona XIII dziedziczny tytuł hrabiowski. 
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W 1888 r. Sobański wraz z innymi ówczesnymi arystokratami przyczynił się do odnowy 
kolumny Zygmunta. 

Trochę  już dzisiaj haniebnej, jest to  symbol  hegemonii  rzymskiego katolicyzmu nad   
prawosławiem ( temat ten  będzie omówiony w innych  opracowaniach ): 

Napis  na  tej kolumnie:  Zygmunt III z mocy wolnej elekcji król Polski, z tytułu dziedziczenia,
następstwa i prawa – król Szwecji, w umiłowaniu pokoju i w sławie pierwszy pomiędzy królami, w
wojnie  i  zwycięstwach  nie  ustępujący  nikomu,  wziął  do  niewoli  wodzów  moskiewskich
(prawosławnych)  stolicę i ziemie [moskiewskie] zdobył, wojska rozgromił, odzyskał Smoleńsk,
złamał pod Chocimiem potęgę Turcji, panował przez czterdzieści cztery lata, w szeregu czterdziesty
czwarty król, dorównał [w chwale] wszystkim lub [całą] chwałę złączył [w swojej osobie] .

Fundował   także  Sobański m.in.: 
• W Warszawie budynek na siedzibę przytułku dla paralityków przy ul. Nowowiejskiej 32. Po 

rozbudowie tego gmachu w 1897 otwarto tam również: 
• Dom dla kobiet samotnych i schronisko dla sierot. 
• Ochronka katolicka «Nazaret» w Kijowie 
• Szpitalik w Guzowie, w którym bezpłatnie leczyli się okoliczni włościanie i pracownicy 

dworscy 
• W Obodówce średnią szkołę rolniczą, podległą Podolskiemu Stow. Rolniczemu (fundacja 

wraz z synem Michałem) 
• w Ursynowie współfinansował założenie seminarium nauczycielskiego.

Sobański  wspomagał  finansowo wiele  instytucji  społecznych  tak  w kraju,  jak  i  polonijnych  w
Paryżu,  gdzie  mieszkał  przez  ostatnie  lata  życia.  Był  m.in.  członkiem Towarzystwa  Polskiego
Literacko-Artystycznego, założonego w r. 1832. Ostatnimi darowiznami jego było przekazanie 100
tys. rubli dla Kasy emerytalnej pracowników rolnych w Królestwie Polskim, a także 30 tys. rubli na
zakup  ziemniaków dla  ludności  galicyjskiej,  nękanej  klęską  głodu.  Zmarł  w Paryżu  w 1913  i
pochowany został tam w podziemiach kościoła św. Augustyna.

 Chociaż  pisze  Stanisław  Konarski  nie  wiadomo  czy  ciało  zostało  później,  jak  zamierzano,
przewiezione do grobu rodzinnego w Obodówce, odpowiedź jednak jest tu: Rodzina w następnym
roku  sprowadziła  doczesne  szczątki  hrabiego  do  kraju.  Jak  wspomina  Maria  z  Grocholskich
Hieronimowa Sobańska: „pogrzeb się odbył w zmniejszonym kręgu „dalszych” gości głównie w
obecności licznych sąsiadów (było to już po zamachu w Sarajewie, w końcu czerwca) nikt z Galicji
nie przyjechał. Przejazdy graniczne wpadły pod specjalną kontrolę”. 

Reprywatyzacja w Warszawie – rozpoczęty po zakończeniu PRL proces zwrotu 
warszawskich nieruchomości przejętych na podstawie tzw. dekretu Bieruta. W jego wyniku 
zwrócono 4157 nieruchomości (stan na 7 czerwca 2016), częściowo z naruszeniem prawa. Szacuje 
się, że proces .
 Stan tuż po II  wojnie  światowej  nieruchomości  w okolicy skrzyżowania Chmielnej  z  Nowym
Światem, które następnie zreprywatyzowano w l. 1990-2016
Liczba osób dotkniętych reprywatyzacją w Warszawie w l. 1990–2016 z podziałem na dzielnice

31 sierpnia 1939 Warszawa składała się z ponad 24 tysięcy budynków i 40 tysięcy parceli.  Do
miasta należało jedynie 853 nieruchomości. Szacuje się, że 84% tego, co wcześniej tworzyło miasto
na lewym brzegu (budynki, ulice, sieci: elektryczna, gazowa i kanalizacyjna), zostało zniszczone w
wyniku działań II wojny światowej. 
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Jesienią 1945 na mocy dekretu podpisanego przez prezydenta Bolesława Bieruta, przestała istnieć
prywatna  własność  gruntów  w  stolicy.  Akt  normatywny  miał  służyć  szybszej  i  sprawniejszej
odbudowie zniszczonego miasta. Po wojnie, w porównaniu do innych państw Europy Zachodniej
skala  nacjonalizacji  była  w  Warszawie  bezprecedensowa.  W  1939  tylko  10  proc.  gruntów
warszawskich należało do skarbu państwa. 

Od 1989 kolejne rządy deklarowały wprowadzenie ustawy reprywatyzacyjnej, jednakże nie doszła
ona do skutku, w związku z czym w 1996 władze Warszawy zdecydowały, że same będą zwracać
przedwojenne nieruchomości wszędzie tam, gdzie doszło do złamania zapisów dekretu Bieruta. 
W posiadanie prywatnych właścicieli zaczęły przechodzić kamienice, działki, a także adresy, pod
którymi  zaczęły  wcześniej  funkcjonować  instytucje  publiczne.  Powstał  też  rynek  handlu
roszczeniami.  Praw  do  nieruchomości  pozbywali  się  dawni  właściciele  zniecierpliwieni
oczekiwaniem na reprywatyzację.  Powstały również  wyspecjalizowane kancelarie  zajmujące się
odzyskiwaniem mienia, inwestujące czas i pieniądze w poszukiwania spadkobierców, czasami poza
granicami kraju. 

W lutym 2000  nastąpiła  reprywatyzacja  Pałacu  Błękitnego  na  rogu  ulicy  Senatorskiej  i  placu
Bankowego. Był to pierwszy zwrot budynku zajmowanego przez administrację samorządową. W
kolejnych latach doszło do zwrotu przykładowo także Pałacu Przezdzieckich, który był zajmowany
przez  MSZ.  W  czerwcu  2008  prezydent  Warszawy,  Hanna  Gronkiewicz-Waltz,  podpisała
zarządzenie, pozwalające miejskim urzędnikom na oddawanie nieruchomości przed zakończeniem
przez miasto postępowania reprywatyzacyjnego. W lutym 2012 hektar Ogrodu Saskiego od ulicy
Marszałkowskiej wrócił do spadkobierców. Wśród nich znalazł się Marcin Zamoyski, prezydent
Zamościa. 

Mała ustawa reprywatyzacyjna

25 czerwca 2015 Sejm uchwalił  Ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
oraz ustawy – zwaną jako Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1271) (tzw. małą
ustawę reprywatyzacyjną). 

Jednak  4  sierpnia  2015  prezydent  Bronisław  Komorowski  skierował  ją  do  Trybunału
Konstytucyjnego. 19 lipca 2016 Trybunał w pełnym składzie wydał wyrok stwierdzający zgodność
ustawy z Konstytucją.  Jednak ze względu na Kryzys wokół  Trybunału Konstytucyjnego wyrok
został opublikowany w Monitorze Polskim dopiero 16 sierpnia 2016, zaś dzień później podpisany
przez prezydenta Andrzeja Dudę. W ten sposób ustawa weszła w życie 17 września 2016. 
Na  mocy  ustawy  zakazano  także  ustanawiania  kuratorów  osobom,  co  do  których  zachodzą
przesłanki do uznania ich za zmarłych. Poza tym zwiększono liczbę przesłanek umożliwiających
odmowę zwrotu,  np.  jeśli  budynek czy  działka  służą  celom publicznym,  nieruchomość została
sprzedana  lub  oddany  w  użytkowanie  wieczyste  osobie  trzeciej,  sfinansowano  ze  środków
publicznych jej zabudowę, odbudowę lub remont. 

Ustawa umożliwiła także tzw. wybudzanie śpiochów, czyli wygaszania roszczeń do nieruchomości,
do których złożono wnioski w latach 40. i 50., lecz wobec których dawni właściciele i ich następcy
prawni  nie  podejmowali  czynności  prawnych  (ich  liczba  szacowana  jest  na  kilkaset  do  kilku
tysięcy). W tym celu Ratusz musi opublikować w prasie i BIP ogłoszenie wzywające osoby mające
roszczenie  do  zgłoszenia  się  do  Urzędu  m.st.  Warszawy,  a  następnie  kolejne  trzy  miesiące  na
przedstawienie  dokumentów  potwierdzających  prawa  do  nieruchomości.  Pierwsze  ogłoszenia
pojawiły się dopiero 5 miesięcy po wejściu ustawy w życie. Do 25 kwietnia 2018 ogłoszono 200
„śpiochów”, spośród których 30 umorzono, a 6 zwrócono.   
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 Jednak  Stowarzyszenie  Miasto  Jest  Nasze  (MJN)  zarzucało  powolne  tempo  wybudzanych
śpiochów   i  brak  gospodarności,  gdyż  ogłoszenia  publikowane  były  w  dwóch  dziennikach
ogólnopolskich,  mimo  że  ustawa  wymagało  jednego.  MJN  zarzucało  Ratuszowi  również  brak
jawności  w kwestii  śpiochów.  Zarzuty  te  potwierdził  prawomocny wyrok wojewódzkiego sądu
administracyjnego. 

Na  majątku  pożydowskim  wyłudzonym  w  czasie  wojny  wzbogacił  się  także  mąż  Hanny
Gronkiewicz-Waltz (Noakowskiego 16). Udział w własności wynoszący 0,0684 przypadł po ciotce
Andrzejowi Waltzowi. Decyzja o zwrocie została wydana w czasie, gdy prezydentem Warszawy był
Lech Kaczyński. 

Potoccy biorą pałace i parki

3 stycznia 2017 
Reprywatyzacja. Gmina wydała spadkobiercom hrabiego Adama Potockiego tzw. Nowy Pałac z
okalającym  go  parkiem  oraz  Stary  Pałac,  gdzie  ma  swą  siedzibę  burmistrz.  Ponadto  park
Bogackiego w centrum miasteczka i Dzikie Planty z placem Omłotowym nad Krzeszówką. 
Dwa  pałace  i  parki  Potockich,  którymi  od  dziesięcioleci  dysponowała  gmina  Krzeszowice,  w
grudniu  wróciły  do  spadkobierców  dawnych  właścicieli.  Decyzje  o  zwrocie  majątku
przedstawicielom rodziny Potockich i  Bnińskich zapadały kilka razy u wojewody,  ministra  i  w
sądach, bo odwołania wydłużyły całą sprawę. 

- Zdecydowałem, żeby wydać nieruchomości, bo stan niepewności hamuje rozwój gminy - uznał
Wacław  Gregorczyk,  burmistrz  Krzeszowic.  -  Mamy  obietnicę  Potockich,  że  mimo  przejęcia
majątku nasi mieszkańcy mogą korzystać z parków przy pałacu oraz Bogackiego. Ogólnie dostępne
pozostaną  też  Dzikie  Planty,  które  kiedyś  chcielibyśmy  odkupić  i  zagospodarować  na  nowo -
dodaje.
Rodzina Potockich jeszcze nie ujawnia, jakie ma plany wobec odzyskanych obiektów. Jan Potocki
nie chce składać wielkich obietnic. W Krzeszowicach zapowiedział tylko, że rodzina ma pewne
projekty,  także  dotyczące  odzyskanego  wcześniej  zamku  w Rudnie.  Nieoficjalnie  wiadomo,  że
myśli o zagospodarowaniu pałaców na cele rekreacyjno-turystyczne.

Wydanie majątku nie jest łatwe, bo w Starym Pałacu przy ul. Ogrodowej mieści się część urzędu i
siedziba burmistrza. - Wynegocjowaliśmy, że do końca kwietnia będziemy mogli korzystać z tego
pałacu na zasadzie bezpłatnego użyczenia - mówi burmistrz Gregorczyk. W tym czasie urzędników
czeka przeprowadzka. Krzeszowicki Urząd Miasta i Gminy zajmuje dwa budynki, ten drugi jest
przy  ul.  Grunwaldzkiej.  Tam  jednak  nie  wystarczy  miejsca  dla  całego  urzędu,  dlatego  część
urzędników przeniesie się do obiektu komunalnego na pl. Kulczyckiego. 
-  Docelowo chcemy tam zorganizować  cały  urząd,  ale  nie  wiem,  czy  wystarczy  modernizacja
istniejącego budynku, czy powstanie całkiem nowy - mówi burmistrz.

Gmina nie rozliczyła się ostatecznie z Potockimi, ponieważ nie wydała im Pałacu Vauxhall, gdzie
mieści się centrum kultury. Ten obiekt został zatrzymany jako zabezpieczenie roszczeń samorządu
za poniesione nakłady. Roszczenia są zresztą po obu stronach: gminy za inwestowanie w niektóre w
nieruchomości, a Potockich za bezumowne korzystanie z majątku.
Tymczasem powiat krakowski, który zajmował obiekt Potockich przy ul. Kościuszki na filię urzędu
pracy i wydziału komunikacji, w 2014 r. opuścił obiekt, zaś budynek liceum, który także należał do
Potockich, starostwo wykupiło za 2,8 mln zł. Nie ma rozstrzygnięć co do Ośrodka Rehabilitacji
Narządu  Ruchu.  -  Województwo  małopolskie  pozostaje  właścicielem  nieruchomości  w
Krzeszowicach. 
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Nie  zakończyły  się  jeszcze  postępowania  sądowo-administracyjne  dotyczące  stwierdzenia
nieważności decyzji komunalizacyjnej, a co za tym idzie, nie są prowadzone ze spadkobiercami
Potockich  żadne  rozmowy  -  informuje  Marta  Przybyło  z  biura  prasowego  Urzędu
Marszałkowskiego. 

Starania Potockich o odzyskanie majątku
Krzeszowicki  majątek  odebrano  Potockim  na  mocy  Dekretu  o  reformie  rolnej  z  1944  r.
Spadkobiercy - przedstawiciele rodzin Potockich i Bnińskich w 2001 r. zaczęli starania o zwrot
majątku. 
Nadzieję  na jego odzyskanie  dał  wojewoda małopolski  w 2008 r.  Uznał  on,  że  nieruchomości
powinny wrócić do rodziny. Rok później decyzję taką utrzymał minister rolnictwa i rozwoju wsi. 
Tymczasem lokalni urzędnicy chcieli zatrzymać nieruchomości. Chodziło nie tylko o te, którymi
dysponowała  gmina  Krzeszowice,  ale  także  te,  które  miał  powiat  krakowski,  województwo
małopolskie  oraz  Skarb  Państwa.  Decyzja  ministra  została  zaskarżona  do  warszawskiego
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ten nakazał ministrowi ponowne rozpatrzenie sprawy.
W tej sytuacji spadkobiercy wnioskowali o kasację do NSA. Sprawa wróciła do WSA. W kolejnym
wyroku uznał on, że nie rozpatrzono wszystkich wniosków. I uchylił pozytywną dla spadkobierców
decyzję. Potoccy znów złożyli kasację do NSA. 
W  2014  r.  sprawy  sądowe  zakończyły  się  definitywnie  na  korzyść  spadkobierców.  Gmina
Krzeszowice czekała tylko na wpisanie się Potockich i Bnińskich do ksiąg wieczystych. Wówczas
pojawiło  się  orzeczenie  Trybunału  Konstytucyjnego  w  sprawie  reprywatyzacji  jednej  z
nieruchomości w Warszawie.
 TK uznał, że decyzja określająca prawo własności nie może być podważona po znacznym upływie
czasu (nawet wydana z rażącym naruszeniem przepisów). Potoccy udowadniali jednak, że jest to
tylko wskazanie na przyszłość. Ostatecznie gmina na mocy wyroków sądowych wydała im sporny
majątek.

6 czerwca  2018

W Polsce jest około 10 tys. zabytków typu zamki, pałace, dworki. Niestety większość z nich to
obiekty zrujnowane. Wszyscy wiedzą, że inwestycje w takie nieruchomości nie należą do łatwych,
mimo to wyremontowanych pałaców i zamków w Polsce z roku na rok przybywa. To cieszy bo
potencjał jest duży, szczególnie w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i Pomorzu. Polska nie kojarzy
się z zabytkowymi pałacami i zamkami, mimo że mamy ich naprawdę dużo. Dlaczego? Przede
wszystkim  projekty  renowacji  zabytkowych  obiektów  są  bardzo  kosztowne  i  pracochłonne,
zwłaszcza jeśli nieruchomość znajduje się pod opieką konserwatora. Mimo wszystko z roku na rok
podaż polskich zamków i pałaców rośnie. Inwestorzy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że
mimo potężnych nakładów finansowych na tego typu inwestycje, sukces komercyjny jest zawsze
gwarantowany.  Dobrym  przykładem  takiej  inwestycji  jest  200-letni  Pałac  Mała  Wieś  pod
Warszawą,  gdzie  powstaje  nowoczesne  centrum  hotelowo-konferencyjne.  To  jeden  z  najlepiej
zachowanych zabytków polskiego klasycyzmu.
Pałac Mała Wieś z roku na rok coraz piękniejszy- brytyjski dwór
Właściciele Pałacu Mała Wieś nieustannie inwestują w rozwój swojej bazy noclegowej. Z końcem
kwietnia otwarty został Spichlerz z nowymi przestrzeniami hotelowo-konferencyjnymi. Ponadto w
Spichlerzu jest 21 apartamentów z 66 miejscami noclegowymi. Pałac otaczają cztery zabytkowe
oficyny, gdzie również powstały apartamenty. Najbardziej wymagający klienci mogą zamieszkać w
ekskluzywnym  Apartamencie  Książęcym.  To  komnata  z  ogromnym  łożem  i  stylizowanymi
meblami oraz przestronny pokój kąpielowy, z którego roztacza się widok na przypałacowe ogrody
różane. Komnata ma również niesamowitą historię. Przed laty była to książęca sypialnia Walickich,
Zamoyskich, Lubomirskich i Morawskich. Bywała tu również Nina Andrycz.
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To nie koniec inwestycji w zabytkowy pałac i jego otoczenie

Nowo wybudowany Spichlerz to nie koniec inwestycji na terenie kompleksu pałacowego. Jesienią
tego roku Pałac Mała Wieś wzbogaci się o kolejne przestrzenie hotelowe i wypoczynkowe. Wśród
nich Dom Ogrodnika, w którym powstanie16 stylowych, 2-obowych pokoi. Ponadto jesienią tego
roku  mają  być  uruchomione  Termy  Pompejańskie  Comfort  SPA,  czyli  strefa  SPA & Welness.
Znajdą się w bezpośrednim sąsiedztwie Spichlerza, z widokiem na parkowy staw. Atrakcją będzie
też Driving Range, czyli strefa przeznaczona do nauki i treningu gry w golfa.
Trzeba  zaznaczyć,  że  rozbudowa  Pałacu  Mała  Wieś  idzie  w  parze  z  dbałością  o  elementy
zabytkowe obiektu. Właściciele pałacu mają w planach również rozbudowę Muzeum Pałacu oraz
Muzeum Grójeckiego Sadownictw

https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-komercyjne/zamki

17 kwietnia 2015

Michał Sobański - właściciel pałacu w Guzowie. Sobański za 120 tys. zł odkupił pałac, park i dwa
budynki zasiedlone lokatorami komunalnymi. 

Rodzina Krasińskich, do której przed wojną należał kompleks budynków Królikarni, chce wrócić
do swoich rodowych włości. Na przeszkodzie stoi jednak fakt, że od niemal 50 lat mieści się w nich
filia Muzeum Narodowego. Dlatego arystokraci zwrócili się do sądu z wnioskiem o jego eksmisję.
Krasińscy  utracili  Królikarnię  po  wojnie,  kiedy  to  na  mocy  dekretu  Bieruta  znacjonalizowano
prywatne grunty w Warszawie. 
Jeden z najcenniejszych zespołów pałacowo - parkowych w Polsce, w Otwocku Wielkim (powiat 
otwocki) wraca do właścicieli. Majątek ziemski, dawna siedziba rodu Bielińskich, została po wojnie
przejęta razem z całą nieruchomością ziemską, pod nazwą „Dobra Ziemskie Otwock Wielki”. 
Historii starań o odzyskanie przez rodzinę Krasińskich pałacu w Radziejowicach końca nie widać .

19 maja 2015

Fakt ustalił, że odzyskany po latach Pałac w Jadwisinie, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł (58
l.) i jego rodzina sprzedali w tydzień! Tuż przed wejściem w życie nowej ustawy o ziemi. Skąd ten
pośpiech?  – Cała rodzina miała świadomość, że jeśli coś się opóźni, pałacu może się już nie uda
sprzedać – mówi nam przyjaciel rodziny. A wszystko przez PiS i ustawę wchodzącą w życie 1 maja,
która praktycznie zakazuje sprzedaży ziemi i terenów leśnych. A posiadłość w Jadwisinie to nie
tylko  zabytkowy pałacyk,  ale  też  blisko  3  hektary  parku.  Kto  ją  kupił?  Z  naszych  informacji
wynika,  że  inna  szlachecka  rodzina,  specjalizująca  się  w  prowadzeniu  eleganckich  hoteli.  W
Jadwisinie też ma powstać takie miejsce na ekskluzywne bale, wesela i uroczystości, na które stać
będzie tylko bogaczy.
Ile  kosztował  pałac?  Tej  informacji  nie  udało  nam się  potwierdzić.  Wiadomo jedynie,  że  sam
minister  niezbyt  się  wzbogaci,  bo w licznej  rodzinie  Radziwiłłów spadkobierców jadwisińskiej
posiadłości było ponad pięćdziesięciu! Ile zyskał na transakcji minister – dowiemy się najdalej za
rok: będzie musiał to napisać w oświadczeniu majątkowym. Na razie jego rzecznik przekonuje, że
to prywatna sprawa ministra.
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 Gorzej jest z  dworami , niektórzy  magnaci sobie jakoś  radzą , pourządzali się 
na  stanowiskach i w biznesach

http://www.ziemianie.org.pl/siedziby-ziemianskie-dzisiaj/

Prawie  2000  dworów  i  pałaców  stoi  pustych,  zdewastowanych  i  ginie.  Część  z  nich  jest  we
władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Według danych, w jej zasobach było w
2010 roku  774 zespoły dworsko-parkowe.  Z tej liczby do 325 potomkowie właścicieli zgłosili
roszczenia. Wydatki Agencji na zabezpieczenie zespołów od początku istnienia do końca 2009 r.
wyniosły 110 mln zł. 

A zatem państwo wydaje pieniądze na „zabezpieczenie” obiektów, które przejęło na  podstawie
dekretu PKWN, zamiast je oddać potomkom właścicieli i pozbyć się tych kosztów.  Wojewodowie
odmawiają oddania dworu czy pałacu powołując się na „dekret o reformie rolnej” z 6 września
1944 r. – dekret opracowany w Moskwie na rozkaz Stalina.

„Najbardziej  zagrożone  są  zabytki,  które  utraciły  swoją  pierwotną  funkcję.  Są  to  założenia
rezydencjonalne, wśród których kapitalnego remontu wymaga 38 % dworów, 37% pałaców i aż
41% parków.”

 W  tym  są  takie,  które  przed  II  wojną  światową  były  przykładowymi  ośrodkami  wzorowej
gospodarki,  lub  ściśle  związanymi  ze  znanymi  postaciami,  kolekcjonerami  dzieł  sztuki  lub
będącymi  unikatami  architektonicznymi  lub  wreszcie  wielowiekowymi  siedzibami  najstarszych
polskich rodów.Ruiny dworów i pałaców znajdują się we wszystkich województwach. Stosunkowo
najlepszy  stan  zachowania,  czyli  relatywnie  najmniej  zrujnowanych  obiektów  jest  w
województwach wielkopolskim i  mazowieckim, zwłaszcza w okolicy Warszawy.  Gorzej  jest  na
wschodzie Polski, gdzie relatywnie dużo było dworów drewnianych, które rozbierano w pierwszych
30 latach PRL-u. Najgorsza sytuacja jest w województwie łódzkim. 

Siedziby odkupione od państwa przez potomków przedwojennych właścicieli

Dworów i pałaców, w dobrym stanie i zamieszkałych lub w remoncie, które wróciły do potomków
przedwojennych właścicieli jest ponad 20. 

Np.:  Kurozwęki  –  Popielów,  Sichów  –  Radziwiłłów/  Dunin-Wąsowiczów,  Mirogonowice  –
Reklewskich  w  świętokrzyskim;  Korczew  Ostrowskich  w  podlaskim,  Broniewo  –
Koczorowskich/Musiałów  w  kujawsko-pomorskim,  Wargowo  –  Żółtowskich,  Brodnica  –
Mańkowskich,  Posadowo,  Konin  i  Lwówek  –  Tyszkiewiczów-Łąckich,  Kadzewo  –
Żółtowskich/Byszewskich, Niemieczkowo – Kukawskich  w wielkopolskim,  Dańków – Wolskich i
Krzesk  –  Marchockich  w  mazowieckim,  Laskowa  –  Michałowskich,  Przyszowa  –  Żuk-
Skarszewskich, Ściborzyce – Popielów, potomek Tadeusz Topór, Goszyce Kernów/ Smoczyńskich
w małopolskim, Odonów – Postawków, Rudnik – Tarnowskich w lubelskim, Starowola (podlaskie)
– Jan Ślusarczyk.

Potomkowie przedwojennych właścicieli dworów i pałaców odbudowują niejednokrotnie coś, co
już  dawno  przestało  przypominać  siedzibę  ziemiańską.  Niemiłosiernie  zdewastowane  i
rozkradzione ojcowizny, prawowici właściciele odkupują od tych, którzy je im zabrali. W innych
przypadkach  potomkowie  odzyskują,  po  kilkunastu  latach  procesowania  się  z  państwem  lub
samorządem lokalnym, nie nadające się do niczego ruiny. 
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Siedziby gospodarstw rolnych (spółdzielnie, stadniny koni), firm i uczelni.

Część dworów i pałaców, w których po 1945 roku ulokowano biura Państwowych Gospodarstw
Rolnych, po 1990 roku przejęły prywatne osoby, niekiedy byli członkowie dyrekcji PGR-ów lub
spółdzielnie rolnicze. Stan tych obiektów jest różny. Niektóre dwory przejęte przez osoby prywatne
gospodarujące na ziemi są w  dobrym stanie (np. Suchodębie w łódzkim, Jarantowice w kujawsko-
pomorskim),  wyremontowane  i  służące  za  mieszkania  oraz  biura.  Niektóre  są  zdewastowane,
eksploatowane jako budynek biurowy bez  zadbania  o  zabytek  lub  opuszczone  (np.  Kazanie  w
kujawsko-pomorskim).

Chcąc  utrzymać  dziś  dwór,  który  dawnej  utrzymywał  się  z  gospodarki  rolnej,  hodowli,
przetwórstwa,  trzeba poszukiwać nowych funkcji.  Hotel,  pensjonat,  restauracja  – to najczęstsze
wykorzystanie  tych  obiektów  przez  nowych  dysponentów  zabytkowych  obiektów.  Niestety  w
większości  przypadków opłacalność finansową zapewnia urządzanie masowych imprez (wesela,
chrzciny,   komunie,  stypy  i  konferencje),  co  powoduje,  że  zabytkowe  obiekty,  pozbawione
oryginalnych  wnętrz,  wyposażane  są  według  gustu  miejscowego  restauratora,  a  ten  o  klimacie
siedziby ziemiańskiej nie ma przeważnie pojęcia. 

Prywatne domy nowych właścicieli

Kolejne  funkcje,  które  pełnią  dwory to  po prostu  funkcje  mieszkalne  w dworach  kupionych i
odremontowanych na prywatne mieszkania przez nowych właścicieli.  Takich dworów i pałaców
zamieszkałych jest ponad 150, ale tylko w niektórych można odnaleźć świadome kultywowanie lub
nawiązanie  do  tradycji  ziemiańskich.  Tylko  w  kilku  przypadkach  można  mówić  o  funkcjach
zbliżonych  do  przedwojennej  funkcji  ośrodka  majątku  ziemskiego.  Większość  prywatnych
właścicieli domów w tych zabytkowych obiektach to artyści, menedżerowie, prezesi dużych firm.
Część  z  nich  została  kupiona  nielegalnie,  z  pominięciem  praw  przedwojennych  właścicieli,  z
wyraźnym przeznaczeniem  spekulacyjnym.

W części obiektów następuje dalszy ciąg dewastacji. W Staroźrebach (mazowieckie), jeszcze stoi
piękny  klasycystyczny  pałac  budowany  dla  Bronimirskich  według  projektu  Hilarego
Szpilowskiego. Ostatnimi właścicielami byli Stadniccy i Karnkowscy. Po 1945 r. była tam szkoła i
internat. Od wielu lat stoi pusty i zdewastowany. Obecnie jest w rękach prywatnych, a degradacja
postępuje nadal. W salonie były malowidła Władysława Bończy-Rutkowskiego z przełomu XIX i
XX w., ale do salonu już wejść nie można, bo zawalił się strop i schody.

Lista muzeów państwowych i samorządowych w dawnych siedzibach ziemiańskich. Stan na 
koniec 2016 roku  wymienia    45  obiektów.

Dwory i pałace należące do instytucji kościelnych                                    
20 pałaców i dworów, dawniej ziemiańskich, dziś mieści instytucje kościelne, z tego połowa to
obiekty przekazane przez ziemian Kościołowi lub zakupione przez instytucje kościelne przed II
wojną  św.  (np.  Krzywosądz  –  kujawsko-pomorskie,  Wielogłowy  –  małopolskie,  Szymanów  –
mazowieckie). Pozostałe zostały przejęte przez Kościół po 1945 r. (np. Wielka Wieś – małopolskie,
Lipków – mazowieckie) zostały odbudowane z ruiny, a dwór w Bożej Woli (mazowieckie) został
przekazany  organizacji  „Opus  Dei”  przez  prywatnego  właściciela  w  1992  roku.  W dworze  w
Pilaszkowie  (mazowieckie),  należącym do Fundacji  Kościelnej  Rady Gospodarczej  czynne  jest
Muzeum Dworu Polskiego i Muzeum Pojazdów Konnych.
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SIEDZIBY ZIEMIAŃSKIE NA KRESACH WSCHODNICH

Jeszcze  nieco  uwagi  należy  poświecić  siedzibom  ziemiańskim  na  dawnych  Kresach
Rzeczpospolitej.  Na terenie obecnej Litwy, Białorusi i Ukrainy istniało w 1939 roku około 4.000
dworów i  pałaców.  Prawie  wszystkie  należały  do  Polaków,  w tym do  spolszczonych  rodów o
korzeniach litewskich. Oprócz wielkich zamków i pałaców (np. Nieśwież – Radziwiłłów – obecnie
Białoruś, czy Podhorce – Rzewuskich, Olesko – Sobieskich – obecnie Ukraina) były to tysiące
małych dworów polskiego ziemiaństwa rozrzuconych na całych kresach od Żmudzi po Pokucie.
1.420 z nich opisanych jest w fundamentalnym jedenasto-tomowym dziele Romana Aftanazego:
Dzieje  rezydencji  na  dawnych  kresach  Rzeczpospolitej,  wydanym  w  latach  1990-tych  przez
Ossolineum. 200 kresowych siedzib ziemiańskich, w tym część unicestwionych przez bolszewicką
rewolucję 1917 roku i  utraconych przez okrojenie terytorium Polski po 1918 r.  – opisał Antoni
Urbański  w czterotomowej  pracy:  Memento  kresowe,  wydanej  własnym sumptem w końcu lat
1920-tych. Na  Białorusi odremontowano  zamek  Radziwiłłów  w  Nieświeżu,  gdzie  urządzono
muzeum historii „białoruskiego rodu Radziwiłłów”.  

W 2005 roku kompleks zamkowo-parkowy wraz z przyległym kościołem pod wezwaniem Bożego
Ciała został wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Nie ma na Białorusi ani
jednego  pałacu  czy  dworu,  w  którym  pokazano  by  przeszłość  gospodarującego  tam  i
promieniującego kulturą ziemiaństwa polskiego.   No proszę  jaka wyższość !  

                                       Fot. 25. Wróblewice (Ukraina). Akwarela M. Rydel.

Tu u Władysława Tarnowskiego mieszkał i malował Artur Grottger. Po pięknym barokowym 
dworze nie ma śladu. Rozebrano go w latach 1960-tych. Na tym miejscu rosną ziemniaki i kapusta. 

W 1939 r. istniało w ówczesnych granicach II Rzeczpospolitej  tylko  ok. 19.000 siedzib 
ziemiańskich, w tym ok. 15.000 dworów i ok. 4.000 pałaców . Z tego koło 4.000 dworów i pałaców
na Kresach Wschodnich promieniujących kulturą ziemiaństwa polskiego. I te  obrazy, i meble, 
powozy  i  cała  reszta tej bogatej  enklawy- zostało w 1945 r. odciętych nową prawosławną granicą.
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https://tytus.edu.pl/

Bogactwo polskich magnatów obrosło legendami. Ich dwory liczyły setki osób, a pałace do
dziś  oszałamiają  przepychem  (o  ile  przetrwały).  Czy  rzeczywiście  jednak  magnaci
utrzymywali wielotysięczne armie i przewyższali dochodami samego króla?

Historycy przez lata spierali się, jak definiować magnata. Trudno jest określić, jak duży majątek
powinien posiadać szlachcic, aby zaliczyć go do najzamożniejszej warstwy społecznej. Problem
komplikuje fakt, że Rzeczpospolita była państwem bardzo zróżnicowanym, także pod względem
gospodarczym.  Właściciel  10  wsi  na  biednym  Podkarpaciu  nie  mógł  równać  się  ze  swoimi
odpowiednikiem na Kujawach, gdzie ziemie był żyźniejsze, a miasta bardziej zasobne. Co za tym
idzie, szlachcic z terenów Prus Królewskich mógł pozwolić sobie na bardziej dostatnie życie. Jest to
jednak uproszczenie, którego nie da się odnieść do wszystkich krain państwa polsko-litewskiego.
Magnateria polska z lat 1588–1632 (Jan Matejko, „Ubiory w Polsce 1200–1795”) 

Przyjmuje  się,  że  w XVI wieku  za  magnata  uchodził  właściciel  przynajmniej  20  wsi,  a  w
następnym stuleciu  –  50  wsi.  Podstawę  każdej  wielkiej  fortuny  stanowiły  dobra  dziedziczne.
Oprócz tego wszyscy szlachcice należący do tej warstwy społecznej dzierżawili królewszczyzny
niegrodowe (tzw. tenuty), których kumulacja nie była ograniczona prawem, w przeciwieństwie do
starostw  grodowych.  Dodatkowo  magnaci  piastowali  urzędy  senatorskie,  nie  zawsze  jednak  te
najwyższe.  Przykładowo Bogusław Radziwiłł  był  „tylko”  koniuszym litewskim,  a  niewątpliwie
należał do najpotężniejszych magnatów na Litwie w okresie rządów Jana Kazimierza.

Skąd czerpano dochody?

Znaczenie magnata,  jego pozycja w państwie,  wreszcie  poziom życia codziennego,  zależały od
dochodów,  te  zaś  były  oparte  na  posiadanej  ziemi.  Najbardziej  zyskowny był  spław zboża  do
Gdańska, Królewca lub Rygi. W przypadku niektórych latyfundystów aż 50% zboża pochodziło
z  królewszczyzn.  Tenuty  często  charakteryzowały  się  wyższą  wydajnością  pracy  i  znacznym
areałem upraw.  Największe  zyski  przynosiły  wsie  leżące  na  terenie,  na którym znajdowały  się
młyny, pasieki, browary, karczmy i stawy rybne.

Korzystny  był  również  eksport  na  rynki  zachodnie  wytworów  leśnych  i  innych  materiałów
służących do budowy okrętów. Znaczne dochody dawał także handel wołami, zwłaszcza na Podolu
i Rusi Czerwonej, skąd pędzono je do księstw Rzeszy (Saksonia, Bawaria). Do tego dochodziły
pieniądze  uzyskiwane  z  dzierżaw  oraz  różnych  operacji  finansowych,  m.in.  z  obrotu  ziemią.
Dopiero w XVIII wieku magnaci zaczęli zakładać na większą skalę manufaktury, specjalizując się
w porcelanie oraz wytwórczości tekstylno-odzieżowej.

Ile zarabiali najbogatsi?

W rzeczywistości  trudno jest  dokładnie określić,  jaki  dochód osiągał  magnat  z poszczególnych
gałęzi swojej działalności, gdyż brakuje rachunków dworskich, które zachowałyby się do dziś. Z
kolei wypowiedzi samych magnatów na ten temat nie są wiarygodne, ponieważ zawsze pragnęli oni
zwiększyć swój splendor i pozycję. Wątpić należy w informacje, jakoby Stanisław Lubomirski i
Jeremi Wiśniowiecki mieli po 600 tys. zł rocznego dochodu. Choć książę Jeremi faktycznie miał
w połowie XVII wieku największy majątek w Rzeczypospolitej, w którego skład wchodziło 38 tys.
gospodarstw rolnych, wiele z nich musiało funkcjonować na zasadzie wolnizny, czyli zwolnień z
darowizn na rzecz pana (w ten sposób przyciągano kolonizatorów na odległe kresy).

                                                                      55.



Roczne dochody magnackie osiągały różną wysokość. Pod koniec XVI wieku intrata wojewody
poznańskiego Stanisława Górki z 12 miast i ponad 100 wsi wynosiła 90 tys. zł. W początkach XVII
wieku  Jan  Zamoyski  uzyskiwał  z  20  miast  i  800  wsi  maksymalnie  200  tys.  zł.  W  czasach
Władysława IV 70 wsi przynosiło wojewodzie poznańskiemu Krzysztofowi Opalińskiemu 130 tys.
zł, ale był on człowiekiem niezwykle zaradnym i oszczędnym.

Janusz Ostrogski, jeden z najbogatszych magnatów w Rzeczpospolitej (portret z XVII wieku) 
Wyjątkowo duże dobra skupił w swoich rękach książę Janusz Ostrogski. Jego imperium majątkowe
obejmowało  80 miast, 2760 wsi, 700 ogierów i 4 tys. klaczy. Rocznie dawało mu to intratę na
poziomie około 400 tys. zł. Po jego śmierci majątek ten uległ rozbiciu, a na podziale tym wyrosły
później fortuny Lubomirskich, Zasławskich i Sanguszków. Rachunki księcia Władysława Dominika
Zasławskiego-Ostrogskiego,  dziedzica części  majętności  księcia  Janusza,  wykazują za rok 1636
przychód roczny w wysokości 140 tys. zł.

Można przyjąć, że magnat należący do grupy posiadających większe latyfundia mógł dysponować
kwotą  rocznego  dochodu  rzędu  150–200  tys.  zł.  Przy  oszczędnej  gospodarce  umożliwiało  to
zgromadzenie w skarbcu poważniejszych sum w gotówce.

Co można było kupić za 200 tys. zł?
Za Zygmunta III złotówka równała się 30 groszom, a grosz zawierał 0,5 grama srebra i równał się 3
szelągom. W 1621 roku całe województwo krakowskie zapłaciło podatki w wysokości 215 tys.
zł. W latach 20. XVII wieku cieśla i wykwalifikowany robotnik zarabiali średnio 7 gr dziennie (ok.
6  zł  miesięcznie),  a  zegarmistrz  20  gr  tygodniowo.  Husarz  otrzymywał  w  1648  roku  żołd  w
wysokości 164 zł rocznie. Magnat mógł więc teoretycznie opłacić przez rok 1200 husarzy.

W tym czasie funt chleba pszennego kosztował 1 gr, beczka soli około 3 zł,  beczka piwa 5 zł,
ćwierć wołowa 3 zł, para butów 2,5 zł, czapka 0,5 zł, a koń roboczy od 50 do 100 zł. Nietrudno
więc zauważyć, że robotnik mógł kupić za swoją dniówkę ok. 3 bochenków chleba.
Magnatów stać było na zakup towarów luksusowych. W Gdańsku jeden funt pieprzu kosztował 1,5
zł; funt cukru 2 zł; metr wełny 3 zł; gałka muszkatołowa 3 zł; a metr samodziałowej tkaniny nawet
50 zł. Magnaci sprowadzali z Gdańska meble, biżuterię czy broń, za które płacili sumy od kilku do
nawet kilkunastu tysięcy złotych (w przypadku klejnotów). Z kolei Z Bliskiego Wschodu możni
najczęściej sprowadzali owoce, sukna i orientalną broń, a także warte kilka tysięcy złotych 

kobierce i konie.
W tym samym czasie za jeden łaszt (2,2 tony) żyta można było utargować w Gdańsku cenę 30 zł.
Przy sprzedaży rzędu 500–1500 łasztów, spław zboża odgrywał dużą rolę w magnackim budżecie.
W 1618 roku do Gdańska spławiono z Korony aż 128 tys. łasztów.
Zamek  Krzyżtopór,  wybudowany  przez  wojewodę  Krzysztofa  Ossolińskiego  był  jedną  z
największych budowli  pałacowych  nowożytnej  Europy  i  nawet  jako ruina  pozostaje  symbolem
bogactwa i przepychu 

Magnacki dwór: setki sług, klientów, zarządców…
Magnaci  mieli  duże  przychody,  ale  również  ogromne  wydatki,  przez  co  nieraz  popadali  w
zadłużenie. Najbardziej kosztowne było utrzymanie dworu. Jego liczebność była zmienna – inna,
gdy magnat przebywał w swojej rezydencji, inna zaś, gdy wyruszał np. na sejm do stolicy i zależało
mu, aby zjawić się w Warszawie w jak najliczniejszym orszaku. 
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Ustalenie, z ilu osób składał się dwór magnata, nie jest rzeczą łatwą. Wszelkie spisy odnoszą się
zasadniczo  do  służby  wyższego  stopnia.  Ilu  było  różnego  rodzaju  pomocników  w  kuchni,
stajennych itp., nie sposób powiedzieć.

Dwór wojewody krakowskiego Stanisława Lubomirskiego z okresu ostatnich lat jego życia (zmarł
w 1649 roku)  liczył sobie – bez uwzględnienia służby pomocniczej – około 270 osób. Z kolei
wielkość dworu księcia Zasławskiego-Ostrogskiego nie spadała prawdopodobnie poniżej 130 osób,
a na dworze księcia Wiśniowieckiego przebywało – wyłączając wojsko – jedynie około 50 ludzi.
Polski magnat z XVIII wieku w podróży na obrazie Jana Chełmińskiego (1880 r.) 

W skład magnackiego dworu wchodziły najróżniejsze kategorie osób:
• sługi  rękodajne,  czyli  osoby towarzyszące  magnatowi  w najważniejszych wydarzeniach,

takich jak sejmy, sejmiki, poselstwa oraz uroczystości rodzinne; 
• komornicy  wywodzący  się  z  rodzin  szlacheckich  i  posłujący  w  imieniu  magnata  do

senatorów oraz innych urzędników państwowych; 
• dworzanie pokojowi, którzy otrzymywali regularną płacę co kwartał. Przykładowo książę

Zasławski-Ostrogski  płacił  tej  kategorii  dworzan  200  zł  rocznie.  Piastowanie  urzędu
dworzanina  u  zamożnego  magnata  otwierało  niekiedy  drogę  do  dalszego  awansu
społecznego, możliwego dzięki magnackiej protekcji; 

• służba kuchenna: kuchmistrzowie, kucharze, cukiernicy, pasztetnicy i inni; 
• stajenni, którzy dbali o magnackie konie. Stanisław Lubomirski miał tych zwierząt ponad

200, książę Zasławski-Ostrogski nie mniej niż 100. Były one istotnym elementem dworu,
bowiem bez nich nie było możliwe poruszanie się po kraju; 

• służba do obsługi polowań (sokolnicy) oraz opieki nad psami myśliwskimi; 
• muzycy (w tym trębacze i śpiewacy), których utrzymywanie stało się szczególnie modne w

czasach Władysława IV; 
• rzemieślnicy odpowiadający za naprawy sprzętów dworskich. 

Oczywiście cały dwór musiał być nadzorowany, stąd magnaci posiadali własnego marszałka dworu
i sekretarzy. Oprócz tego opłacali zarządców dóbr, rzeszę klientów oraz posłańców. Krzysztof II
Radziwiłł (1585–1640) miał na swojej „liście płac” 6 tys. osób z Litwy. Na dodatek każdy magnat
posiadał własne wojsko.

Prywatne armie?
Zapewne  większość  czytelników  sądzi,  że  magnaci  utrzymywali  liczne  wojska  prywatne.  Do
legendy  przeszły  opowieści  o  wielotysięcznych  oddziałach  księcia  Wiśniowieckiego.  Mają  one
niewiele wspólnego z rzeczywistością. Najzamożniejsi latyfundyści zaciągali większą liczbę wojsk
nadwornych  jedynie  w  sytuacjach  wyjątkowych,  na  czas  wolnej  elekcji  (w  1587  roku  Jan
Zamoyski  wprowadził  na  pole  elekcyjne  6  tys.  żołnierzy)  lub  w czasie  poważnego  zagrożenia
zewnętrznego,  jak  przed  bitwą  pod  Ochmatowem  (1644  rok),  kiedy  to  część  magnatów
przyprowadziła do obozu hetmańskiego po kilka chorągwi.

Długotrwałe utrzymanie pokaźnej siły zbrojnej było zbyt kosztowne, tym bardziej,  że żołnierze
zaciągnięci  przez  magnatów pobierali  wyższy żołd niż  w armii  państwowej.  W okresie  pokoju
nadworne wojska magnackie były relatywnie nieliczne. Wyjątkiem był Stanisław Lubomirski, który
utrzymywał pod koniec życia niewielką chorągiew jazdy kozackiej, a oprócz tego 200 dragonów i
400  piechurów w licznych  zamkach  i  siedzibach  rodu.  Książę  Zasławski-Ostrogski  w  czasach
pokojowych miał  pod bronią od 50 do 100 pieszych żołnierzy i  około 30 jeźdźców tatarskich.
Podobne  siły  posiadał  zamożny  magnat  ruski  Aleksander  Piaseczyński,  dysponujący  jedną
kompanią dragonów i oddziałem piechoty.
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W razie konieczności magnaci byli w stanie zmobilizować znacznie większe siły, składające się z
chłopów oraz szlachciców służących pod magnackim patronem. Utrzymanie takiego wojska było
ogromnym ciężarem. W latach 40. XVII wieku książę Zasławski-Ostrogski musiał przeznaczał 18
tys.  zł  rocznie  na  150  żołnierzy  wraz  z  barwą  (umundurowaniem).  600 żołnierzy  kosztowało
Stanisława Lubomirskiego rocznie ok. 100 tys. zł. Oprócz tego magnaci zawsze posiadali pod
swoim imieniem chorągwie  jazdy  (zwłaszcza  husarskie)  w  wojsku  państwowym,  choć  w  tym
przypadku znaczną część ich utrzymania pokrywał skarb Rzeczypospolitej.

Magnat bogatszy od króla?

Dość  powszechnie  sądzi  się,  że  niektórzy  magnaci  swoimi  dochodami  równali  się  z  polskimi
królami, zwłaszcza epoki władców elekcyjnych. Nie jest to prawdą, choć  różnice w osiąganych
intratach faktycznie nie były duże jak na relacje między władcą a jego poddanymi. Trudno w
tym miejscu czynić analogie do władców absolutnych pokroju Ludwika XIV, który cały dochód
państwa traktował jak własny.

W  Rzeczypospolitej  od  1590  roku  istniał  faktyczny  rozdział  skarbu  publicznego  od
królewskiego.  Monarcha  dysponował  skarbem  nadwornym,  czerpiąc  zarobki  z  tzw.  „dóbr
stołowych”, czyli wsi i miast wydzielonych na jego potrzeby w Koronie i na Litwie. Oprócz tego
władca dysponował wpływami z ceł, mennic, żup soli, sprzedaży saletry i wysokich urzędów. Na
tym jednak  nie  koniec.  Zygmunt  III,  jako  Jagiellon  po  kądzieli,  korzystał  z  dochodów z  sum
neapolitańskich (dawnej pożyczki pod zastaw, jakiej udzieliła Bona Sforza królowi Hiszpanii) oraz
z majątków ziemskich swej małżonki.

W drugim okresie rządów Zygmunt III dobra stołowe w Koronie i na Litwie przynosiły mu 450 tys.
zł rocznie, sumy neapolitańskie 120 tys. zł rocznie, dobra królowej 200 tys. zł, a inne źródła 130
tys. zł. Roczna intrata wynosiła więc w tym okresie 900 tys. zł rocznie. Do tego dochodziły wpływy
nieujęte  w  żadnych  oficjalnych  rozliczeniach.  Niewykluczone  więc,  że  niekiedy  Zygmunt  III
osiągał dochody sięgającą 1 mln zł, czego z pewnością nie chciał on rozgłaszać wśród szlachty.
Skarb królewski był więc zaopatrzony nieźle.
Pierwszy z polskich Wazów odznaczał się gospodarnością, dzięki której zrealizował od postaw duże
inwestycje budowlane: Zamek Królewski i

Ujazdowski w Warszawie czy Zamek w Łobzowie pod Krakowem. Inwestycje króla, zwłaszcza
wczesnobarokowy  Zamek  Królewski,  stały  się  inspiracją  dla  siedzib  magnackich.  Z  kolei
Władysław IV miał roczną intratę na poziomie 1,2 mln zł, ale w żaden sposób nie pokrywała ona
jego rozrzutnych wydatków. Na samą kuchnię władca wydawał rocznie 150 tys. zł. W 1643 roku
sejm zobowiązał się spłacić długi królewskie opiewające na ogromną sumę 4,3 mln zł.
Niekiedy skarb monarszy zasilały znaczne zastrzyki finansowe. W związku z zastawieniem przez
cesarza księstwa opolsko-raciborskiego król miał otrzymać 1,2 mln zł.  Posag królowej Ludwiki
Marii wynosił około 2,3 mln zł, z czego Władysław IV otrzymał 600 tys. zł. Za rezygnację z ceł w
Gdańsku król uzyskał od miasta 400 tys. zł,  a od Królewca 200 tys. zł.  Łącznie więc  wydatki
drugiego z polskich Wazów były sześcio-,  a nawet dziesięciokrotnie większe od rozchodów
najzasobniejszych magnatów.

Król – bogatszy, ale zadłużony u poddanych
Chociaż Władysław IV dysponował rocznymi dochodami przekraczającymi milion złotych, jego
rozrzutność powodowała, że był wiecznie zadłużony (portret autorstwa Petera Paula Rubensa, 1624
r., ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu) 
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Przewaga finansowa monarchy wynikała także z faktu, że jego dobra były rozrzucone po całym
państwie.  Dzięki  temu nieurodzaje  czy  najazdy  wrogich  wojsk  powodowały  mniejsze  wahania
rocznego dochodu niż  w przypadku majątków magnackich  (zwłaszcza  kresowych).  200 tys.  zł
intraty z fortuny magnackiej nie było regułą,  niekiedy przychody spadały o nawet kilkadziesiąt
tysięcy złotych. Monarcha miał także znacznie większe możliwości kredytowe, biorąc pod uwagę
jego bliskie kontakty z miastami (choćby Gdańskiem) oraz obcymi monarchami. Królowi pieniądze
pożyczono na ogół chętnie, licząc w zamian na jego przychylność.

Dwór królewski był znacznie liczniejszy niż magnackie, w zależności od okresu składało się nań od
700 do 1200 osób. Do tego dochodziła gwardia królewska i roty nadworne, liczące od 700 żołnierzy
w pierwszej połowie rządów Zygmunta III, przez 1700 żołnierzy w czasach Władysława IV, do
przeszło  3000 za  Jana  Kazimierza,  który  przerzucał  koszt  utrzymania  tych  jednostek  na  skarb
publiczny.

Generalnie  jednak dochody polskich królów nie  były wielkie,  biorąc pod uwagę zadania,  jakie
musieli oni realizować, kierując bieżącą polityką państwa. Na ich barkach spoczywał obowiązek
obrony granic  i  utrzymania  twierdz  oraz  prowadzenia  polityki  zagranicznej,  w tym organizacji
poselstw. Stąd władcy często sami pożyczali pieniądze od magnatów lub zwracali się do nich z
prośbą,  np.  o  wystawienie  dodatkowych  oddziałów lub  opłacanie  wojska  służącego  na  kredyt.
Hetmani z reguły sami dysponowali wielkimi majątkami i nierzadko sięgali do własnej szkatuły,
by wypłacić żołnierzom zaległy żołd.
***
Kumulacja  ziemi w rękach magnackich przybrała na sile w XVII wieku, zwłaszcza na kresach
południowo-wschodnich Korony, gdzie powstały potężne latyfundia, znacznie oddalone od ośrodka
władzy,  jakim był  król  i  sejm.  Zniszczenia  wojenne  epoki  Jana  Kazimierza  przyspieszyły  ten
proces, gdyż ucierpiała wówczas głównie średniozamożna szlachta. Sytuacja ta sprzyjała rozwojowi
zjawisk  groźnych  dla  funkcjonowania  państwa:  klientelizmu  oraz  powstawania  układów
frakcyjnych.

Gdzie mieszkała polska arystokracja? Zobacz bajkowe posiadłości

  Te zamki i pałace warto odwiedzić w wakacje!  Xymena Borowiecka idiotka  2 lipca 2018 

Zamki, dworki i pałace - królewskie i magnackie posiadłości dziś nie goszczą już koronowanych 
głów. To muzea, sale bankietowe czy hotele. Są bez wątpienia cennymi pomnikami historii, a co za 
tym idzie - atrakcjami turystycznymi. Najwięcej znajdziemy ich na Kresach, choć często w 
opłakanym stanie. W Małopolsce, na Dolnym Śląsku, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu również 
ulokowane są dawne majątki polskiej magnaterii. To wyjątkowe symbole bogactwa, a zarazem 
perły architektury.   

Które z nich wciąż zachwycają swoją wytwornością i przyciągają rzeszę turystów? 

Gdzie nakręcono kultowe polskie filmy i seriale - „Trędowata”, "Czarne Chmury"

 czy „Ogniem i mieczem”? 

Zobaczcie sami! Oto galeria zamków. 
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Francuski ?? styl w polskim wydaniu - Zamek w Gołuchowie
 

Zamek w Gołuchowie to jedna z największych atrakcji Wielkopolski, a zarazem budowla, która 
wygląda jak wyjęta z baśni! To symbol francuskiego renesansu   z niezwykłą historią.

Perła rodu Leszczyńskich  .Wzniesiono go w latach 1550-1560 dla Rafała 
Leszczyńskiego (starosty radziejowskiego i wojewody brzesko-kujawskiego) i pierwotnie miał 
służyć do celów obronnych. Jedynymi pozostałościami są piwnice oraz fundamenty belwederu 
i trzech widocznych z dziedzińca wież.W rezydencję magnacką przekształcił go syn Rafała - 
Wacław Leszczyński. Po burzliwych zmianach właścicieli, w połowie XIX w. został kupiony 
przez Tytusa Działyńskiego. W 1857 roku Jan Działyński, syn Tytusa, poślubił Izabellę 
Czartoryską, która poświęciła się przebudowie rezydencji.

Wielkie zmiany Izabelli Czartoryskiej

Izabella sprowadziła z Francji artystów, którzy odrestaurowali obiekt na wzór zamków znad Loary. 
Powstały wysokie dachy, smukłe kominy i wystrój rzeźbiarski. Księżna Czartoryska rozpoczęła 
również kolekcjonowanie dzieł sztuki, w tym wspaniałych waz antycznych.
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Turyści odwiedzają zamek nie tylko dla wspaniałych wnętrz, ale również spacerów po parku 
krajobrazowym, otaczającym dawną posiadłość magnacką. Egzotyczne gatunki drzew, roślin, a 
także... wybieg dla żubrów!

Zamek w Gołuchowie otwarty jest od wtorku do piątku w godz. 9.00-16.00 (od 1 maja do 30 
września włącznie 10.00-16.00), w soboty i niedziele 10.00-16.00 (w niedziele od 1 maja do 30 
września włącznie w godz. 10.00-18.00).
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Zamek w Baranowie Sandomierskim, zwany Małym Wawelem

 Obecnie jest jednym z najlepiej zachowanych zamków w Europie. Został wzniesiony pod koniec 
XVI wieku, w miejscu średniowiecznego, obronnego dworu rycerskiego. Początkowo, należał 
do rodziny Baranowskich. Później właścicielem Baranowa został wielkopolski ród Górków, który 
w 1569 roku sprzedał dobra baranowskie Rafałowi Leszczyńskiemu.

Obecny kształt zamku jest imponującym dowodem wytwornego stylu zamożnej rodziny 
Leszczyńskich. Wspaniała architektura zamku została ukształtowana na wzór królewskiego 
Wawelu, stąd zamek baranowski nazywany jest Małym Wawelem. 

Na przestrzeni lat, zamek w Baranowie Sandomierskim należał do kolejnych rodów, w tym 
Wiśniowieckich, Sanguszków, Lubomirskich, Małachowskich, Potockich i Krasickich. Ostatni 
właściciele zamku, rodzina Dolańskich, w latach 1900 - 1907 przeprowadzono generalny remont.

                                       Skąd oni brali pieniądze na  takie  zamki i pałace? 

W dawnej Polsce latyfundiami określano rozległe posiadłości ziemskie należące najczęściej do 
Kościoła lub rodów magnackich. Przykładem latyfundium należącego do jednej osoby był majątek 
prywatny biskupa Piotra Myszkowskiego w skład którego wchodziły 3 miasta 78 wsi i 3 zamki. Po 
rozbiorach Polski latyfundia uległy znacznemu ograniczeniu i zaczęły tracić na znaczeniu.

           Wtedy to pojawiły się  w rodach magnackich boczne  żydowskie gałęzie bankierskie. 

Zamek baranowski zagrał w filmach: "Barbara Radziwiłłówna" i "Klejnot wolnego sumienia", ale 
najbardziej znany jest z serialu telewizyjnego "Czarne Chmury", w którym wcielił się w siedzibę 
hetmana Jana Sobieskiego.Szczególnie atrakcyjną propozycją są Staropolskie Biesiady, które cieszą
się renomą wśród bywalców, nie tylko dzięki doskonałej muzyce na żywo, ale przede wszystkim z 
atrakcyjnego menu. Wybierzecie się na Festiwal Kuchni Dworskiej? 

                                                                        62.



Pałac Branickich w Białymstoku

Zaliczany do najpiękniejszych symboli architektury barokowej w Europie. Mecenat hetmana 
Jana Klemensa Branickiego doprowadził w XVIII wieku do opatrzenia białostockiego pałacu 
mianem „Polskiego Wersalu”.   Dziedzictwo hetmana jest kontynuowane przez Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku, który od 1950 roku jest właścicielem rezydencji. Pałac stanowi główną 
siedzibę białostockiej uczelni, która prowadzi systematyczne prace remontowo-
konserwatorskie zmierzające do przywrócenia rezydencji XVIII-wiecznej świetności.  Poprzez 
liczne inicjatywy takie jak Noc Muzeów, Dni Otwarte UMB, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, 
Europejskie Dni Dziedzictwa, a także zorganizowanie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, 
pałac spełnia funkcje naukowo-dydaktyczne oraz wpisuje się w życie kulturalne miasta.
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Zamek w Pieskowej Skale - jurajski skarb!

Istna perła architektoniczna, położona w Ojcowskim Parku Narodowym. Budowla powstała jako 
ogniwo w łańcuchu fortyfikacyjnym, chroniącym szlak handlowy z Krakowa na Śląsk.
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Pierwsza wzmianka pochodzi z 1315 roku. Od 1542 roku, zamek był w posiadaniu Hieronima 
Szafrańca. Dekadę póżniej zamek oddziedziczył stryjeczny brat Hieronima - Stanisław, który 
dokonał przebudowy gotyckiego zamku w stylu renesansowym, wzorując się na wawelskiej 
rezydencji. W latach 1655-57 zamek zajęli Szwedzi, którzy dokonali w jego wnętrzach dużych 
zniszczeń. 

Po zmiennych kolejach losu, na początku XX wieku zamek został odrestaurowany i przekształcony 
w pensjonat, utworzono tu także muzeum archeologiczno-przyrodnicze.

 Przy samym Zamku znajduje się słynna Maczuga Herkulesa - wapienny ostaniec w kształcie 
ogromnej maczugi oraz malownicza Dolina Prądnika - serce Ojcowskiego Parku Narodowego.
Musicie się tam wybrać!
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Zamek w Łańcucie
Słynie z wyjątkowych wnętrz mieszkalnych oraz niezwykle interesującej i rozbudowanej kolekcji 
pojazdów konnych. Zespół pałacowy otacza stary, malowniczy park w stylu angielskim, 
w którym wznoszą się liczne pawilony i zabudowania gospodarcze, ściśle niegdyś związane 
z codziennym życiem łańcuckiej rezydencji.
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Został zbudowany przez ród Pileckich w drugiej połowie XVI wieku. Rozbudowa, według projektu 
Macieja Trapoli, nastąpiła w latach 1629-1641, gdy właścicielem obiektu był wojewoda Stanisław 
Lubomirski. Stąd często stosowana nazwa Zamek Lubomirskich w Łańcucie. Zamek został wtedy 
otoczony potężnymi fortyfikacjami bastionowymi, które uchroniły go przed zdobyciem przez 
Szwedów w 1655 i Węgrów w 1657 roku.

W zamku kręcono sceny do dwóch znanych polskich filmów fabularnych: Trędowata (1976) 
i Hrabina Cosel (1968). Plenery pojawiają się także w filmie Pałac (1980).

Zamek w Krasiczynie - idealne miejsce na... ślub!

Przez wiele stuleci zamek był w posiadaniu różnych, polskich rodów magnackich, m.in. Krasickich,
Modrzewskich, Mniszchów- Potockich, a od 1835 roku Sapiehów. 
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Goszczono tutaj wiele orszaków królewskich, towarzyszących królowi Zygmuntowi III 
Wazie, Władysławowi IV, Janowi Kazimierzowi i Augustowi II. Wizerunki tych władców (wraz 
z innymi panującymi w naszym kraju) przedstawiono na dziedzińcu zamkowym, przy użyciu 
dekoracji sgraffitowej. 
 

Dziś, zamek w Krasiczynie to wyjątkowe połączenie pięknej architektury z funkcjonalnym 
zapleczem hotelarsko-konferencyjnym. Krajobraz oraz niepowtarzalna sceneria renesansowej 
budowli, otoczonej 14,5 -hektarowym parkiem stwarzają wyjątkowe warunki do wypoczynku.

Zwiedzanie zamku odbywa się tutaj z przewodnikiem. Dodatkową atrakcją jest wejście na Wieżę 
Zegarową. Uwaga! Starszy tutaj podobno Biała Dama!
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Zamek w Wiśniczu - historyczna podróż kulinarna
 Powstanie datuje się na drugą połowę XIV wieku.  Z początku, zamek pełnił funkcję 
rezydencji obronnej. Fundatorem warownej siedziby był Jan Kmita, sprawujący urząd starosty 
sieradzkiego, ruskiego i krakowskiego. 
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Miejsce silnie związane z polską tradycją sztuki kulinarnej. 

Od XVII wieku, olbrzymią popularnością wśród szlachty cieszyło się Compedium kuchmistrza 
księcia Lubomirskiego - Stanisława Czernieckiego, spisane na zamku w Wiśniczu i wydane w 
Krakowie, które do XIX wieku doczekało się dwudziestu wydań. Mimo, że zamek był doszczętnie 
zniszczony, obecnie jest w bardzo dobrym stanie. W jego wnętrzu wystawione są fotografie 
obrazujące wygląd sprzed lat. Znajdują się tutaj XIX- i XX-wieczne meble, oraz makiety różnych 
zamków. Do zwiedzania udostępniona jest również sala balowa, sala plafonowa z pozłacanym 
sufitem, sala akustyczna (wykorzystywana dawniej jako miejsce spowiedzi), kaplica zamkowa oraz 
krypta z ekspozycją sześciu sarkofagów.    To prawdziwa gratka dla pasjonatów historii! :)

https://viva.pl/styl-zycia/podroze/gdzie-mieszkala-polska-arystokracja-zamki-i-palace-27682-r3/

Synonimy słowa „ziemianin” z podziałem na grupy znaczeniowe 

Najistotniejsze grupy znaczeniowe:

» ziemianin - jako istota myśląca np. mędrzec

» ziemianin - jako określenie możnego człowieka w epoce feudalizmu

» ziemianin - jako określenie właściciela dużego majątku

» ziemianin - w kontekście szlacheckim
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