
                SZLACHTA  POLSKA   STEREOTYPY  I WIZERUNKI 
 
Oto  szablonowy  przykład . 

Szlachta (ze  starodolnoniemieckiego  slahta;  współcz.  niem. Geschlecht)  –  wyższa  warstwa
społeczna, wywodząca się ze stanu  rycerskiego w  społeczeństwie feudalnym. Szlachta posiadała
zespół  przywilejów społecznych,  z  których  najbardziej  podstawowym był  przywilej  posiadania
ziemi. Przynależność do szlachty łączyła się z obowiązkiem służby wojskowej.Podstawową cechą
przynależności  do  szlachty  było  posiadanie  odrębnego  statusu  prawnego,  a  symboliczną
manifestacją przynależności do danego rodu było prawo do używania herbu. 
Szlachta posiadała odrębną od pozostałych warstw społecznych kulturę,  wyrażającą się strojem,
językiem,  literaturą,  sposobem  życia.  Istnienie  przywilejów  prawnych,  takich  jak  prawo  do
noszenia broni, prawo do posiadania ziemi i nienaruszalności majątku, prawa do pełnienia urzędów
czy prawa wyborcze, zależne było od prawa danego kraju i przywilejów danego szlachcica. Istniały
grupy  społeczne  posiadające  herby,  ale  nieposiadające  formalnego  tytułu  szlacheckiego,
pretendujące  do  kategorii  „niższa  szlachta”,  jak  np.  angielska  gentry,  grupa  posiadająca  prawo
posiadania ziemi.  

Większość przywilejów, łącznie z tytułem szlacheckim, była dziedziczona w linii męskiej. Znane
jest  także  szlachectwo osobiste  bez  prawa dziedziczenia  obok osobistych tytułów honorowych,
dostępnych wyłącznie dla szlachty dziedzicznej (jak miało to miejsce w Polsce).
W  niektórych  krajach  (np.  w  Polsce)  szlachectwo  zobowiązywało  do  służby  wojskowej  w
pospolitym ruszeniu. Jest  to związane z prawem feudalnym zobowiązującym baronów króla do
służby  rycerskiej  w  zamian  za  otrzymaną  od  niego  ziemię.  Wielkość  posiadanego  majątku
ziemskiego w praktyce była bardzo zróżnicowana. W Polsce dzielenie ziemi między spadkobierców
prowadziło do przekształcania uboższej  szlachty w  szlachtę zagrodową.  W zachodniej  Europie,
gdzie częściej dziedziczono według prawa  primogenitury, młodsi synowie, często nieposiadający
własności ziemskiej, poświęcali się służbie wojskowej lub duchownej. 
Na drugim biegunie funkcjonowały olbrzymie majątki magnackie, składające się z kilkudziesięciu
lub więcej wsi, miast, dysponujące własnymi oddziałami wojska.Od samego początku szlachta była
stanem  rozwarstwionym,  na  szlachtę  wyższą,  magnaterię lub  arystokrację wyrosłą  z  wielkich
panów feudalnych, i szlachtę niższą wywodzącą się z szeregowego rycerstwa. 
Bywały liczne przypadki migracji między tymi warstwami, przez zubożenie, wzbogacenie, nadania
dóbr i tytułów przez monarchę. 

Ponadto  młodsi  synowie  bocznych  gałęzi  rodów  arystokratycznych,  w  większości  państw  nie
posiadający praw do dziedziczenia ziemi i tytułów, zasilali szeregi niższej szlachty. Między innymi
skutkiem  tego  wszędzie  szerokie  pojęcie  szlachty  obejmowało  zarówno  wyższą,  jak  i  niższą
warstwę  stanu.W  wielu  krajach  (np.  w  Niemczech,  Austrii,  Rosji)  szczelnie  zamknięta,  i
niejednokrotnie przedstawiciele niższej szlachty obdarzeni przez władcę tytułem arystokratycznym
nadal byli zaliczani do dawniejszej warstwy. Awans do niższej warstwy szlacheckiej dla osób spoza
stanu był nieporównanie łatwiejszy.

 Władcy monarchii stanowych jednając sobie stronników w sporach z parlamentem nadawali często
szlachectwo (nobilitacja) wyróżniającym się przedstawicielom mieszczaństwa czy chłopstwa. W
niektórych  państwach  również  najwyższa  arystokracja  miała  prawo  kreować  nową
szlachtę.Powodowało to dalsze rozwarstwienie stanu szlacheckiego, ponieważ zazwyczaj świeżo
nobilitowani  nie  posiadali  od  razu  pełni  praw,  zwykle  przysługiwały  one  dopiero  w  trzecim
pokoleniu. 
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Prawa i przywileje, a także honorowa pozycja społeczna, nie zawsze szły w parze z zamożnością, i
wielokrotnie przedstawiciele starej szlachty byli dużo ubożsi od świeżo nobilitowanych mieszczan.
Szczególnie  stało  się  to  widoczne  w  dobie  powstawania  kapitalizmu. Kresem  jednego  z
klasycznych  społeczeństw  szlacheckich  w  Europie  była  Rewolucja  Francuska,  która  odebrała
szlachcie wszelkie przywileje, a znaczną część starej francuskiej szlachty eksterminowała. Powstała
w krajach opanowanych przez Napoleona możliwość awansu do nowej szlachty kontynuowana była
także po jego upadku i w całej Europie.

 Powstała nowa klasa kapitalistów starała się kontynuować na swój sposób tradycje szlacheckie,
zdobywając  często  nobilitacje,  tytuły  i  kupując  majątki  ziemskie.W  wielu  krajach  bogaci
przemysłowcy,  choć niejednokrotnie  podniesieni  do rangi  baronów,  hrabiów czy nawet  książąt,
starali się wejść w koligacje małżeńskie ze starymi rodami szlacheckimi.Jednocześnie powstawanie
kapitalizmu prowadziło często do pauperyzacji uboższej szlachty, co było szczególnie widoczne w
Polsce.

Po  I  wojnie  światowej w byłych  monarchiach  istnienie  odrębnego  stanu szlacheckiego  zostało
zniesione, a nawet niekiedy (w Austrii) zakazano używania tytułów i partykuł szlacheckich. Jednak
do dziś nawet w krajach demokratycznych pochodzenie z rodzin szlacheckich jest często uważane
za  powód  do  dumy.  Owocuje  to  niekiedy  pozytywnie,  np.  modą  na  badania  i  poszukiwania
genealogiczne, wzrostem zainteresowania historią, a zwłaszcza heraldyką. Czasami przybiera nieco
karykaturalne formy, gdy różne komercyjne .Do końca XVIII wieku szlachta w Polsce cieszyła się
licznymi  przywilejami:  wyłącznego  prawa  własności  ziemskiej,  wolności  od  uwięzienia  przed
wydaniem  wyroku  sądowego,  wolności  od  podatków  z  ziem  folwarcznych,  wolności  od  ceł
przywozowych za towary nabyte za granicą na własny użytek, prawa do nabywania po niskiej cenie
soli, wyłączności do handlu etc.
Ale  poniższy cytat  wstawiony w  negatywne  opracowanie ,  który  miał  być  przez  autora
podciągnięty  pod  ten negatywny  obraz, twierdzi  jednak  co  innego:

Szlachta polska jest Elektorką Królów, matką i zarodem Senatu, stanowicielką Praw, 
sprawczynią   Sądów, mocą wojska, ozdobą pokoju, tarczą wolności. Zaszczytów tych 
zazdroszczą jej sąsiedzi, nie pojmują barbarzyńcy, lękają się nieprzyjaciele. 

  Piotr Mieszkowski, Polonus iure politus.

Pierwszymi szlachcicami byli  rycerze.   Później godność szlachecką można było uzyskać poprzez
uszlachcenie (w nagrodę za zasługi dla kraju lub  władcy ). Szlachta posiadała szereg przywilejów
oraz  obowiązków.  Dane  tytuły  szlacheckie na  przeciągu  wieków traciły  i  zyskiwały  wartość  i
przywileje z nimi związane.
W odróżnieniu od powstałej na Zachodzie struktury feudalnej, w Polsce istniał podział na gentes,
do których należały rodziny możnowładców i drobnej szlachty, równe pod względem prawnym.Od
XVII wieku stan szlachecki w Polsce stał się bardziej hermetyczny, dążył do podkreślenia swej
wyjątkowości, nawet poprzez mitologizowanie swego pochodzenia (Sarmacja). 
Temu samemu służyło legitymowanie się dokumentami rodowymi – osoby nie posiadające takich
papierów, czy legitymujące się świeżym szlachectwem, nie miały wielkich szans na wejście do
starych  rodzin,  a  małżeństwa  zawierane  między  osobami  szlachetnie  urodzonymi  z  osobami  o
innym  pochodzeniu (również mieszczańskim) były postrzegane jako  mezalianse.  Ale nie zawsze
tak było jak w  Lalce, powieści  Bolesława  Prusa.
Prowadziło to  czasem  nieuchronnie do  endogamii i zamykania się szlachty w wąskim kręgu. W
późniejszych czasach nobilitacje szlacheckie leżały w gestii władz państwowych i były nadawane
za zasługi wojskowe lub cywilne.
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 Z czasem szlachta zaczęła tracić znaczenie – coraz ważniejsze stawało się wykształcenie i stan
posiadania, a te nie zawsze szły w parze ze starożytnością rodu. Ustrój stanowy w Polsce został
zniesiony przez  Konstytucję marcową z 1921. W artykule 96. zapisano: 

Rzeczpospolita Polska nie uznaje przywilejów rodowych ani stanowych, jak również żadnych 
herbów,  tytułów  rodowych  i  innych  z  wyjątkiem  naukowych,  urzędowych  i  zawodowych.
Obywatelowi Rzeczypospolitej nie wolno przyjmować bez zezwolenia Prezydenta Rzeczypospolitej
tytułów ani orderów cudzoziemskich. 

Ten  antyszlachecki  w  swojej  wymowie  zapis  został  pominięty  następnie  przez  Konstytucję
kwietniową,  uchwaloną  23  kwietnia  1935,  a  akt  wykonawczy dotyczący  artykułu  96  ust.  2
Konstytucji marcowej, nigdy nie został uchwalony. 

W  praktyce  państwo  polskie  nie  przywracało  –  co  prawda  raz  cofniętych  prerogatyw  stanu
szlacheckiego, ale nie zakazywało również używania tytułów szlacheckich i arystokratycznych na
platformie  życia  społecznego  i  towarzyskiego.  Formalnie  i  prawnie  nie  istniało  w  Polsce
rozróżnienie na szlachtę wyższą i niższą, różnice leżały jedynie w zamożności. 
Rozróżnienie formalne istniało jeszcze w stanie rycerskim, kiedy to przewidywano odmienne kary
dla  rycerstwa  wyższego  i  niższego,  lecz  ustrój  demokracji  szlacheckiej zrównał  nominalnie  w
prawach wszystkich szlachetnie urodzonych. Z czasem jednak i z napływem szlachty zagranicznej,
zaczęło się pojawiać coraz głębsze zróżnicowanie ekonomiczne, pojawiły się rody arystokratyczne,
średnia szlachta i drobna szlachta o różnym statusie społecznym, czasem różniąca się od chłopstwa
jedynie kultywowaniem rodowej tradycji. 

W Polsce  herb przysługiwał  najczęściej  pewnej  grupie  ludzi,  a  nie  pojedynczej  osobie,  a  więc
polski szlachcic dzielił swój herb z wieloma rodzinami (tzw. herbowni, ród heraldyczny, herbowy),
czasem z nim nie spokrewnionymi, a mającymi taki sam herb, zawołanie.

Osoby zjednoczone pod jednym herbem czuły zwykle silną więź „rodzinną” mimo – czasami –
zupełnego braku więzów krwi.  Jedną z  konsekwencji  istnienia  rodów herbowych była prostota
polskiej heraldyki – nie istniało np. w niej rozróżnienie na młodszą i starszą linię rodu. 
Ponieważ zaś  nie  istniało  w Polsce  żadne „kolegium heraldyczne”,  które  rozsądzałoby kwestie
sporne w zakresie pochodzenia, osoba, która była podejrzewana o podszywanie się pod jakiś herb,
była wzywana do sądu (tzw. nagana szlachectwa), a tam albo musiała okazać odpowiednie papiery
nobilitacyjne, albo przedstawić sześciu szlachetnie urodzonych świadków, którzy zaświadczali o
przynależności danej rodziny do stanu szlacheckiego od co najmniej trzech pokoleń. 

W okresie  rozbiorów  heroldie państw zaborczych  wymagały  od  polskiej  szlachty  dokumentów
potwierdzających szlachectwo. Zwykle wystarczały dokumenty potwierdzające posiadanie wśród
przodków osoby piastującej stanowisko wojskowe, urząd czy dokument nadania ziemi. 
Jednak mimo tych dość łagodnych kryteriów, wiele szlachty,  zwłaszcza zagrodowej nie było w
stanie wylegitymować się ze szlachectwa, ulegając w ten sposób pauperyzacji.

                                        Dużo więcej  jest na ten  temat w  e-booku 

                                  Ziemiaństwo szlachta  herby  walka  klas.
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CECHY SZLACHTY  POLSKIEJ 

 wypracowanie szkolne

Była szarmancka, uprzejma wobec kobiet, ponieważ podczas uczt usługiwała im. Podawała różne
pokarmy, picie, talerzyki itp rzeczy. Są zamożni, wykształceni, dobrze urodzeni, gdyż Tadeusz kilka
lat przebywał w Wilnie na naukach. 

Bardzo dobrze jeździł na koniu, potrafił władać strzelbą. Telimena również mieszkała przez jakiś
czas w Petersburgu. Znała się na malarstwie, muzyce. Szlachta bardzo dobrze władała bronią, bo
podczas  polowania  na  niedźwiedzia,  gdyby nie  celny  strzał  ks.  Robaka,  który od razu  powalił
olbrzymiego napastnika, to być może Tadeusz i Hrabia zginęliby.
 Szlachta przyjmowała gości, dbała o nich. Często urządzała polowania, grzybobrania, grali w karty.

Jednak miała także swoje złe strony: nie byli punktualni. Takim przykładem w szczególności jest
Tadeusz. On zawsze zaspał na polowanie. Niechętnie dążyła do zgody, ponieważ Sędzia prowadził 
spór o zamek z Hrabią i nie chciał dojść do porozumienia. 

Wolał się procesować w sądzie. Mówił tak: "Wiedz Wasze, że Soplice nie zwykli się godzić; dy
pozwą muszą wygrać, nie raz w ich imieniu trwał proces, aż wygrali w szóstym pokoleniu...", "...
od dzisiaj nie ma zgody nie ma, nie ma, nie ma!" - takie słowa wypowiedział podczas rozmowy z
ks. Robakiem.

Urządzali tylko przyjęcia, uczty, polowania.  Żyli według obyczajów szlacheckich, czyli spożywali
tradycyjne potrawy , bigos, kiełbasa, schabowy .Prowadzili rozmowy przy stole na różne tematy,
np.  o  grzeczności,  zasadach  dobrego  wychowania,  francuskiej  modzie,  czyli  że  młodzież
wyjeżdżała na nauki do innych krajów, a dawniej uczono się w swojej ojczyźnie. Brali tabakę i
mocno kichali przy tym, uprawiali ziemię. Szlachta dobrzyńska nadawała imiona dzieciom z dziada
na ojca.  Zazwyczaj  na  chrzcie  dziewczynom nadawano  imię  Kachna lub  Maryna,  a  chłopcom
Bartłomiej, Matyjasz lub Koronijasz. 

 Dawniej nawet szlachta wybierała żonę dla młodzieńca lub męża dla dziewczyny.  Podsumując tą 
charakterystykę szlachty, uważam że jest ona z jednej strony dobra, ponieważ traktowała dobrze 
kobiety, usługiwała im. Rozwiązywała różne spory np. Asesora i Rejenta, którzy kłócili się o psy 
myśliwskie. Ale nie była tak doskonała: spiskowała między sobą, długo chowali swoje urazy, 
zacięci, czasami bezmyślni, niechętni do zgody. Mickiewicz pokazuje ludzi z wadami i z dobrymi 
sercami. 
http://sciaga.pl/tekst

Kim jesteśmy?
Jakie polskie cechy społeczne darzymy sentymentem, a jakie nas irytują?
Dlaczego te, a nie inne cechy posiadamy?   
Kim byli nasi przodkowie? 

                             Kreowanie antyszlacheckich wizerunków 
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Poświęcenie większej ilości miejsca na gloryfikację szlachty nie znaczy jednak, że Sienkiewicz
zapomniał o  wadach tej warstwy. Przeciwnie – sporo uwagi ofiarował także mniej chwalebnym
postępkom  szlachciców.    Portretując  między  innymi  uczestników  pospolitego  ruszenia  pod
Ujściem  czy  oficerów  Radziwiłła,  pisarz  zwrócił  uwagi  na  opieszałość,   roszczeniowość  i
ugodowość Polaków.   Dbałość jedynie o własny interes, rezygnacja z podjęcia walki z wrogiem,
przechodzenie na jego stronę wypełniają wiele miejsca na kartach „Potopu”, wystarczy chociażby
wspomnieć o niegodziwym postępowaniu pułkowników w czasie oblężenia Jasnej Góry czy pogląd
zarozumiałych szlachciców, twierdzących po przejściu na stronę Karola Gustawa, że każdy ma
prawo  wybrać  takiego  króla,  jakiego  chce:  „Pana  i  pod  obcym  panowaniem  znaleźć  można”.

                                                                            5.



                                         Cechy tożsamości szlacheckiej 
    
Szlachta zagrodowa . 
 Najliczniejsza w XVIII wieku grupa szlachty w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Składała się ze
zbiedniałych  członków stanu  szlacheckiego  posiadających  ziemię  na  prawie  pańskim,  lecz  nie
posiadających poddanych chłopów, która uprawiała ziemię „samodzielnie lub pospołu z czeladzią
swoją” (ani tym bardziej poddanych mieszczan w miastach prywatnych, czy też własnej szlachty
służebnej).  Szlachta  zaściankowa  czy  zagrodowa  wykształciła  się  wskutek  podziału  dawnej
większej majętności, np. całej wsi, folwarku. 

Posiadała  prawo  głosu  na  sejmach i  sejmikach,  wyłączne  prawo  posiadania  ziemi  na  prawie
pańskim, dziedziczne prawo sądzenia swoich poddanych (nawet jeśli w danym pokoleniu ich nie
miała), prawo obejmowania wyższych godności kościelnych, prawo do starania się o urzędy i tytuły
honorowe nadawane przez króla i Sejm, osobistego udziału w obiorze króla, przywileje sądowe i
ekonomiczne oraz  tradycje  rodzinne  i  herb  szlachecki,  a  także,  jak  pozostałych przedstawicieli
narodu  szlacheckiego,  obejmował  ją  przywilej  neminem  captivabimus  nisi  jure  victum,  czyli
nietykalność osobista bez wyroku sądowego.
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Dzięki  zasadzie  równości  szlachty  osiadłej  niezależnie  od  wielkości  posiadanego  na  prawie
pańskim dominium  (szlachcic  na  zagrodzie  równy  wojewodzie)  szlachta  ta  stała  się  z  czasem
obiektem walki o głosy. Bogata magnateria starała się przeciągnąć biedną szlachtę na swoją stronę
kupując sobie jej poparcie (tzw. kreski) przed każdym sejmem. System klienteli przetrwał do XIX
wieku.
Po rozbiorach Polski zaborcy dążyli do ograniczenia liczebności szlachty polskiej, domagano się
dostarczenia dokumentów potwierdzających szlachectwo. 

Polityka  ta  dotknęła  szczególnie  szlachtę  zaściankową,  która  zwykle  nie  mogła  dostarczyć
wymaganych dokumentów lub nie było jej stać na kosztowne postępowanie administracyjne.
 Szlachcice zagrodowi stawali się więc mieszczanami lub nawet chłopami. W ten sposób liczebność
szlachty zaściankowej z aktualnymi dokumentami w końcu XIX w. ograniczona została nawet o 90
procent.Wywłaszczenie tych w/w  patriotycznych chłopów w roku 1864 w zaborze rosyjskim, po
powstaniu styczniowym a co za tym idzie przeprowadzanie parcelacji przez właścicieli dużych i
wielkich posiadłości ziemskich, związanych z brakiem rąk do pracy, otworzyło nowe możliwości
dla  okolicznej  szlachty.  Wytworzył  się  nawet  typ  szlachcica,  którego  głównym  zajęciem  oraz
źródłem  dochodów  był  udział  w  przeprowadzaniu,  pośredniczeniu  i  rozsprzedaży  ziemi  z
parcelacji, która była kupowana w dużych, kilkuwłókowych działach.  Skorzystali na tym głównie
tzw.  dziedzice  części  wsi,  którzy  posiadali  skumulowany  kapitał,  a  także  swoje  posiadłości
szlacheckie, które mogli łatwo sprzedać w związku z głodem ziemi na wsiach szlacheckich, gdzie
tradycyjnie już ziemi przypisywano największą wartość.

W związku z brakiem kapitału i niechęcią nowej szlachty, chłopi nie brali udziału w kupowaniu 
ziemi z majątków i przekształcili się de facto w parobków u nowych szlacheckich posiadaczy

Zaścianek – wieś lub część wsi zamieszkana przez ubogą szlachtę, nieposiadającą chłopów i 
własnoręcznie uprawiającą swoją ziemię.  W Nowogrodzkiem wyraz ten miał to samo znaczenie co 
okolica szlachecka. Taki też obraz zaścianku przedstawił Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu. Na 
Litwie powszechnie nazywano natomiast zaściankiem jedną chatę, oddzielnie leżącą z 
zabudowaniami gospodarczymi i gruntem do niej należącym.

Folwark (niem.: Vorwerk) – istniejący od XII wieku rodzaj wielkiego gospodarstwa rolnego, a od 
XIV wieku także rolno-hodowlanego, nastawionego na masową produkcję zboża przeznaczonego 
na zbyt, wykorzystującego pracę pańszczyźnianą chłopów. 

 Pierwsze folwarki i wsie folwarczne powstawały w  Polsce w katolickich dobrach kościelnych 
i klasztornych. 
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Średnią szlachtą nazywano w dawnej Polsce posiadaczy od jednej do kilku wsi. Była to liczna i
aktywna  politycznie  grupa  aż  do  połowy  XVII  w.,  kiedy  to  zniszczenia  wojenne  uzależniły
ekonomicznie jej reprezentantów od magnatów.   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).Ze średniej szlachty rekrutowali się  urzędnicy
ziemscy,  posłowie na  sejm i  deputaci do  trybunałów.   Magnateria powstała prawdopodobnie w
wyniku kumulacji i skupowania dóbr ziemskich. Pożyczając na oprocentowany kredyt od Żydów
środki  finansowe  na wykup  posiadłości  ziemskich,  wiązała  się  tym  samym  ze  swoimi
wierzycielami,  co umożliwiało przenikanie do stanu magnackiego bogatych i  przedsiębiorczych
wierzycieli.Posiadanie  rozległych  dóbr  ziemskich  prowadziło  do  sprawowania  urzędów
senatorskich i udziału w dochodach państwa poprzez dzierżawę starostw. 

Władze  Imperium Rosyjskiego dokonały  sekwestru położonych  na  Litwie  majątków rodowych
polskich, skazanych za udział lub sprzyjanie powstaniu kościuszkowskiemu, a następnie rozdały je
dygnitarzom carskim. Represje objęły m. in: Adama Kazimierza Czartoryskiego, Michała Kleofasa
Ogińskiego,  Aleksandra  Pocieja,  Ignacego  Potockiego,  Dominika  Radziwiłła,  Alojzego
Sulistrowskiego,  Antoniego i  Ignacego Tyzenhauzów, księcia  Józefa Poniatowskiego. Niektóre z
dóbr udało się ich właścicielom lub rodzinom odzyskać po długich staraniach.
W wyniku rozbiorów dobra te  znalazły się w trzech państwach zaborczych.  

Rodziny zwane magnackimi  położyły zasługi w zachowaniu i utrwaleniu dziedzictwa kulturalnego
rozebranego państwa polskiego. W Puławach i Krakowie Czartoryscy zgromadzili zbiory muzealne,
dające  początek  Muzeum  Książąt  Czartoryskich  w  Krakowie.  W  1817 we  Lwowie Józef
Maksymilian Ossoliński założył Zakład Narodowy im. Ossolińskich. W Kórniku Tytus Działyński
założył  bibliotekę.   Inicjatorem powołania  Towarzystwa  Rolniczego w  Królestwie  Polskim był
hrabia Andrzej Zamoyski. Przedstawiciele wielkich rodów ziemiańskich powoływani byli do rad
nadzorczych wielkich spółek akcyjnych,  jednak udział  ich kapitałów w przemyśle,  górnictwie i
handlu był  ograniczony.  Po stłumieniu  Powstania  Listopadowego władze carskie  nadały część
ordynacji i skonfiskowanych dóbr jako donacje rosyjskim generałom. Miałby one być dziedziczone
wyłącznie w linii męskiej na zasadzie majoratu, co miało sprawić, że nie dostaną się w polskie ręce
ani  poprzez  dziedziczenie,  ani  poprzez  parcelację.  Donacje  te  zostały  przejęte  przez  polskie
państwo i zniesione bez odszkodowania w 1920 roku.

MACIEJ Z  MIECHOWA  CHŁOPI  I  KMIECIE 

Biografia  Macieja Miechowity  wskazuje  na  zupełnie inne tłumaczenie słowa  chłopi  oraz  stan
chłopski.  Dzisiaj  pod  określeniem  chłop  rozumiemy mężczyznę a dawniej  był  to  mąż  dzielny
od  mężnych  i walecznych  rycerzy  oraz  od  szczególnych  zalet  charakteru,  szlachetnych.  Tak
więc  ''szlachetnie  urodzony '' nie  oznaczało  przynależności  do  niemieckiej  ślachty ,  ale  do
stanu  ludzi  cnót  pełnych czyli  szlachetnych,  posiadających  swój  specyficzny  herb  rodowy,
zawierający  liczne  odniesienia  do  tych  cnót  i zalet. Był to  więc bardziej  stan  szlachetny  nie
szlachecki. Te deformacje językowe  zawdzięczamy  niemieckiemu  żydowi  Brucknerowi,   którym
jest mowa  w  opracowaniu Rewelacje historyczne.  Do tych  gadzinowych  deformacji  należy
także  wypaczone  rozumienie  słowa kmieć.
Wolni  kmiecie  byli  to inaczej   rolnicy oraz  rzemieślnicy, stanowiący podstawę  gospodarczą
Rzeczpospolitej,zamieszkujący  gospody  czyli gospodarze,  ponieważ  słowo  gospoda/  hospoda w
języku  starosłowiańskim  oznaczało  człowieka  gościnnego a  także  hospodara.  Czas  wreszcie
wyprostować  te  zdeformowane  pojęcia.
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Wolnym  kmieciom  żydowstwo  już w wieku  XVI wydarło prawie całkowicie  rzemiosła  przez
co  potem  stali się  chłopami  pańszczyźnianymi  czyli inaczej  niewolnikami,  także w folwarkach
i  latyfundiach które  to  słowo  nie jest  pochodzenia  polskiego. Dzisiaj  słowo  kmiotek  ma
pejoratywne znaczenie  i  oznacza  prostaka  oraz ciemniaka  nieokrzesanego, a  dawniej  było to
troskliwe  określenie  czyli  zdrobnienie od  kmiecia.

Na  przykład Kmitowie – ród magnacki herbu Szreniawa.

Pierwsze  wzmianki  o  Kmitach  pochodzą z  I  poł.  XIV wieku,  ród  ten  dziedziczył  zamek  w
Wiśniczu. Następnie Kmitowie otrzymali nadania ziemi na Pogórzu Przemyskim i w Bieszczadach
pod koniec XIV w.Za siedzibę obrali  sobie zamek  Sobień,  a po jego zniszczeniu przez wojska
węgierskie księcia  Rakoczego, przenieśli się do Leska (zamek Sobień ostatecznie popada w ruinę
po upadku Konfederacji Barskiej). Kmitowie, lokując kolejne wsie, posuwali się w górę Sanu i jego
dopływów. Już na początku XV w. posiadali  m.in.  Solinę i  Rajskie,  w połowie XV w. istniały
Tworylne i Stuposiany, Zagórze, Jawornik Polski, a pod koniec XVI w. byli właścicielami około 60
bieszczadzkich wsi,  w tym  Wetliny,  Berehów Górnych,  Ustrzyk Górnych i  Sianek.Główna linia
rodu wymarła w XVI wieku. 

Piotr  Kmita  Sobieński hrabia na  Wiśniczu herbu  Szreniawa(łac. Petrus  Kmita  de  Wisnicze,
Petrus Cmitha in Wissnicze, również, Kmitha , słow., węg. Peter Kmita z Sobnia, ur. w 1477, zm.
31  października 1553 roku)  –  marszałek  wielki  koronny od  1529  roku,  marszałek  nadworny
koronny w  latach  1518-1529,  wojewoda  krakowski w  latach  1536-1553,  starosta generalny
krakowski w latach 1533-1553, starosta spiski (1522–1553), wojewoda sandomierski od 1535 roku,
kasztelan sandomierski od  1532 roku, kasztelan wojnicki w latach  1527-1532, starosta spiski od
1523 roku, starosta kolski od 1524 roku, starosta przemyski od 1511 roku. 
Jeden  z  najbogatszych  i  najbardziej  wpływowych  ludzi  w  ówczesnej  Polsce.  Właściciel  dóbr
leskich,  które  do  śmierci  dziedziczył  wraz  ze  Stuposianami  i  innymi  miejscowościami  w
Bieszczadach. 

Był dziedzicem 28 wsi, min. Wiśnicza i Sobienia oraz wielu majątków królewskich m.in. Lipnicy
Murowanej.  Był młodszym synem Stanisława Kmity i Katarzyny z Tarnowskich, mężem Barbary
Kmity (odziedziczyła po nim m.in.  Lesko,  Zagórz),  wnukiem  Jana Kmity oraz  szwagrem Jana
Herburta.  Wykształcony  i  gorący  zwolennik  Erazma z  Rotterdamu.Młodość  spędził  na  dworze
cesarza  Maksymiliana I, gdzie odznaczał się męstwem w jego wojsku i  nabrał humanistycznej
ogłady- jak  to nieładnie  określają zdeformowane  źródła. 

Walczył z Tatarami w bitwie pod Wiśniowcem i z Rosjanami w bitwie pod Orszą, w 1520 roku brał
udział w wojnie z zakonem krzyżackim. 
Od  nich  Bruckner  nazwał  kmieciami  mieszkańców  jakbyśmy to dzisiaj  powiedzieli  gmin,
nazywanych  dlatego  stanem  gminnym  od jednostki  administracyjnej a nie  plebsem  czyli
prostacki  pospólstwem,  zresztą  słowo  pospólstwo  także  co innego oznaczało,  bynajmniej  nie
dzikusów  nieokrzesanych ,ale  powszechność  ludzką.  Słowo  ‘’ogłada  ‘’oznaczało także  co
innego,     ogładzony  oznaczało   ułożonego  odpowiednio   czyli   doskonale   wychowanego  i
wykształconego.

W XIX w. słowo  chłop w znaczeniu  'kmieć,  rolnik'  było unikane  w literaturze  ze  względu na
negatywny wydźwięk, zastępowano go słowem włościanin; 
PSL zawsze koncentrował się na potrzebach  chłopów.  (1.3) Mój  chłop nic tylko by siedział  na
kanapie przed telewizorem i chlał  piwsko. (1.4)w czasach peerelu 'rolnik indywidualny'  może i
wraz z rodziną ale nie jest to warunek konieczny 

                                                                              9.



Etymologia: niem. gebur 'sąsiad,  chłop'. »chłop, wieśniak; bogaty gospodarz«: – Atoż tobie,  panie
potwarco, twoja bezpieczność a bezsromięźliwa potwarz…»chłop, wieśniak; bogaty gospodarz«: 

       A włościanin  to rolnik posiadający  włości  czyli  morgi i  hektary.

Dopiero  później  ten  wolny stan  gospodarzy stał się  niewolnikami pańszczyźnianymi a w czasach
zaborów  na skutek  niszczenia  szkolnictwa  i kasaty  majątków  dziedzicznych doszło  już  do
całkowitej  pauperyzacji   oraz   nędzy   tych   ludzi  i  w  konsekwencji  do   powstania  warstwy
zacofanych  analfabetów.

Ogsłow. (por. czes. chlap ‘chłop, mężczyzna’, ros. cholop ‘chłop pańszczyźniany,niewolnik; sługus,
lokaj’)  <  psłow.  *cholpъ  ‘człowiek  niewolny,  poddany’;dalsze  źródło  niepewne,  być  może  od
psłow.  *choliti  ‘otaczać,  ogarniać,osłaniać’ >  ‘pielęgnować,  czyścić,  pieścić’  (por.  cholewa,
chłonąć, pachołek), z rzadkim przyrostkiem *-pъ – pierwotnie  znaczyłby ‘takiego, który otoczony
był opieką, ‘człowiek znajdujący się pod czyjąś kuratelą’ > negatywnie  także ‘sługa, parobek’.

CZŁOWIEK  PROSTY
Tradycja  mówienia  prosto  z  mostu  pochodzi  ze  starożytnej  Grecji.  Każdego  roku  na
przedmieściach  Aten  pobożni  obywatele  zbierali  się  i  przez  osiem  dni  oddawali  cześć  bogini
Demeter, jej córce Persefonie oraz Dionizosowi. Rytualnie pościli, składali ofiary, uczestniczyli w
procesjach. Uroczystości te nazywano misteriami eleuzyjskimi.
W dniu kończącym święta ludzie należący do niższych warstw społecznych, w tym niewolnicy,
udawali się na most nad rzeką Kefissos. Gdy do mostu zbliżali się powracający do Aten obywatele,
zgromadzeni obrzucali ich improwizowanymi żartami i wyzwiskami. Przybywający mieli prawo
odwdzięczyć się tym samym. Często z mostu padały słowa dosadne i obraźliwe, a nawet prawdziwe
Tego jednego dnia w roku każdy mógł sobie pofolgować i wypowiedzieć wszystkie żale nawet pod
adresem pana czy obywatela wyższej rangi. 
Żadna kara mu nie groziła, jeśli zachował żartobliwą formę wypowiedzi. Z czasem mówienie z
prostu z mostu na rzece Kefissos stało się przysłowiowe i przeniknęło do kultury jako frazeologizm
oznaczający wypowiadanie się wprost, bez ogródek i nadmiernej kurtuazji

  Szlachta oznaczała  niegdyś   szlachetny 
Data: 2 marca 2011 
Szlachta polska jako jednolity stan rycerski zaczęła się formować ze starego możnowładztwa i
górnej warstwy wojów w XIII wieku.
Herb przedstawiał zazwyczaj drapieżne lub fantastyczne zwierzę, kwiat, ciało niebieskie, a jego
tarcza podzielona była na barwne pola lub szachownicę.
Zawołania natomiast pochodziły od nazwy gniazda rodowego, imienia przodka, jego przezwiska
lub jakiejś dewizy. Niektóre z zawołań stały się później nazwą herbu.
Do stanu szlacheckiego nie można było wejść inaczej niż przez urodzenie (choć oczywiście zawsze
zdarzały się odstępstwa od tej zasady). Zapewnił to szlachcie w swoich statutach król  Kazimierz
Wielki.  Zasada  ta  wyrosła  z  przekonania,  że  już  sama  krew,  świadcząca  o  szlacheckim
pochodzeniu, gwarantuje mnogość zalet umysłu i charakteru.
Stan  szlachecki był  daleki  od  jedności  klasowej,  ale  formalnie  nie  istniał  podział  na  szlachtę
wyższą i niższą. Chociaż różnice w zamożności były ogromne, wszyscy polscy szlachcice mieli,
przynajmniej teoretycznie, jednakowe obowiązki i przywileje.
Polskie  rody szlacheckie cieszyły  się  licznymi przywilejami,  nadawanymi  im przez  kolejnych
władców w zamian za poparcie. Głównym ich obowiązkiem była natomiast służba wojskowa w
pospolitym ruszeniu. Drogą awansu dla szlachcica w XIV i XV wieku była wojna, służba dworska,
działalność polityczna lub wstąpienie w stan duchowny.
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Ideał szlachcica był bardzo średniowieczny. 
Miał on być prawym, honorowym rycerzem, gotowym oddać życie za kraj. 

Ale często potem  było  tak  jak na  tym  obrazie.
Piękna  chłopka w czasach  zaborów w XIX wieku. 

 Już wtedy zaliczenie do tego samego stanu bogatego bankiera lub przemysłowca i  włóczęgi z
przedmieść budziło sprzeciwy, choć z punktu widzenia prawnego było słuszne.  Dlatego jeszcze
przed rokiem 1789 zaczęto mówić i pisać o nieformalnie istniejącym Czwartym Stanie,  czyli o
plebsie w znaczeniu majątkowym. Termin „Czwarty Stan” będzie używany w Europie przez cały
wiek XIX i oznaczać będzie dokładnie to samo, co dotąd znaczył plebs. 

Ten  ostatni  termin  powoli  zaczął  znikać  z  użytku,  gdyż  nabrał  zdecydowanie  pejoratywnego
charakteru,  jako  słowo  na  oznaczenie  nie  tyle  ludzie  ubogich  i  pozbawionych  pełni  praw
publicznych, co jako ludzi gorszych, godnych pogardy. Od XIX wieku słowo „plebs” posiada tedy
znaczenie  pejoratywne  i  pogardliwe.  Nikt  sam siebie  nie  nazywa  tym mianem,  a  przymiotnik
„plebejski” znaczy tyle, co niski, pozbawiony smaku, kultury, prymitywny. I w tym też znaczeniu
zaczęto go używać nie tylko do ludzi, lecz także do pewnych postaw i ideologii politycznych. 
O niektórych ideologiach mówimy, że są „plebejskie” – ale nie w znaczeniu, iż są one ludowe, czyli
rozpowszechnione  pośród  mas,  lecz  ze  względu  na  ich  specyficzny  charakter.  Za  plebejskie
uchodzą  te  doktryny  i  ideologie,  które  przeciwstawiają  się  klasycznemu  pojęciu  państwa  jako
wyraziciela  dobra wspólnego,  które stoi  ponad interesami partykularnymi wszelkich możliwych
większości i mniejszości. Ideologie zwane plebejskimi arbitralnie uznają, że dobro większości –
zwykle ubogiej  i  politycznie zmarginalizowanej  –  stoi  ponad dobrem wspólnym, co skłania  do
połączenia nowoczesnego pojęcia plebejusza z pojęciem demokraty w greckim ujęciu. 
chudopachołek
1.  dawniej:  człowiek  pochodzący  z  ubogiej  szlachty  lub  niskiego  stanu;  szaraczek,  plebejusz;
2. lekceważąco: człowiek biedny, ubogi; hołysz
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Nobilitacja (z łac.), poza popularnym znaczeniem słownikowym – uszlachcenie, czyli przejście do
stanu  szlacheckiego osoby  (szlachectwo  osobiste)  lub  osoby  i  jej  rodziny  (szlachectwo
dziedziczne), niemających dotąd tytułu szlacheckiego. 

Nobilitacji  dokonywała  osoba  panująca,  panujący  nadawał  także  danej  rodzinie  herb.  Często
uszlachceniu towarzyszyła też adopcja do istniejącego rodu heraldycznego.

W  Polsce niechęć  szlachty  do  nadmiernego  rozszerzania  stanu  szlacheckiego  spowodowała  od
końca  XVI  wieku zanik  automatycznej  nobilitacji  królewskiej  na  prośbę  przez  adoptującego,
również  ograniczyła  nobilitacje  królewskie.  W  obu  przypadkach  wymagana  była  początkowo
wiedza,  a  później  i  zgoda  Sejmu  Rzeczypospolitej.Niektórzy  polscy  władcy  (m.in.  Stanisław
Leszczyński,  Stanisław August Poniatowski) obchodzili te ograniczenia, stosując tzw. nobilitacje
sekretne,  bez  potwierdzenia  sejmowego.  Taka  nobilitacja  nie  dawała  faktycznie  żadnych
prerogatyw polskiego szlachectwa,  i  była  stosowana głównie wobec cudzoziemców. Bez zgody
sejmu niektórzy królowie nadawali także szlachectwo osobiste, bez prawa dziedziczenia, nadając
tytuł  Kawalera  Złotej  Ostrogi.  Nobilitacje,  także  te  sekretne,  stanowiły  często  sposób zasilenia
skarbca monarszego lub zjednania stronników. Dlatego m.in. prawo do nobilitacji uzurpowali sobie
także np. biskupi krakowscy, jako książęta siewierscy oraz licznie  także Żydzi. 

Możliwa była także forma nobilitacji zbiorowej, jak w przypadku nobilitacji miasta  Lwowa, gdy
Jan Kazimierz podniósł wszystkich mieszkańców miasta do godności szlacheckiej. Choć niektórzy
twierdzą,  że nobilitowano wtedy nie mieszczan, ale  miasto jako takie,  by stworzyć konstrukcję
prawną uzasadniającą jego udział w Sejmie. 

Faktem jest, że w Galicji dobra tabularne obok szlachty mieli prawo posiadać mieszczanie Lwowa
tworząc  w  ten  sposób  polski  odpowiednik  angielskiej  gentry –  właścicieli  ziemskich  nie
posiadających tytułu szlacheckiego. Taki właściciel dóbr tabularnych egzekwujący związane z nimi
prawa  dominikalne  to  odpowiednik  angielskiego  lord-of-the-manor niebędącego  parem.W
większości monarchii od końca XVIII w. nobilitacja była w niektórych przypadkach rutynowa i
wręcz  automatyczna,  np.  po  odsłużeniu  w odpowiednim stopniu  oficerskim lub  na  stanowisku
urzędnika  państwowego  lub  sądowego  określonych  lat,  po  otrzymaniu  wyższego  stopnia
oficerskiego  lub  przyjęciu  do  wysokiego  orderu.  Na  ziemiach  polskich  było  to  szczególnie
powszechne w okresie zaborów, zwłaszcza w zaborze rosyjskim i austriackim.  Nobilitacja mogła
być warunkowa, uzależniona od spełnienia określonych nakazów czy zakazów.

Dziś nobilitacja automatyczna jest również powszechnie praktykowane w większości monarchii,
np.  w  Wielkiej  Brytanii,  każdy  sędzia  Sądu  Najwyższego  automatycznie  zostaje  parem  po
kilkunastu latach sprawowania urzędu. Najczęściej tytuły szlacheckie nadawane automatycznie nie
są dziedziczne.Poddani brytyjscy, którzy otrzymali Order Łaźni stają się szlachcicami i mają prawo
do tytułu "sir" lub "dame". Przywilej ten nie dotyczy jednak cudzoziemców, tak więc prezydenci
Lech Wałęsa w 1991 r. i  Aleksander Kwaśniewski w 1996 r. po przyznaniu im Wielkiego Krzyża
Orderu Łaźni nie stali się brytyjskimi szlachcicami.
Przypisy

1.  Volumina legum t.2 s. 187 Plebeiorum nobilitatio z 1587 : "Ustanawiamy aby plebei nie 
byli kreowani na szlachectwo, iedno na Seymie, za wiadomością Panów Rad, albo w 
woyszcze, dla znacznego w męstwie poczynania y dzielności."

2.  Tamże s. 390 O nowey szlachcie z 1601, każdego takowego szlachectwo konstytucyą 
objaśniać będziemy, kandydatury na wniosek Senatu i posłów a z wojska - hetmana, 
zaznaczono przy tym, że uszlachcenie poddanego uzależnione jest od zgody jego pana. 
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W 1613 postanowiono, że wszyscy mający dyplomy szlachectwa wydane po roku 1601 
mają je przedstawić na Sejmie dla potwierdzenia (t.3 s.83 O nowey szlachcie). W 1676 
nobilitując grupę wojskowych na wniosek hetmański zaznaczono że odtąd kandydat musi 
mieć poparcie sejmiku (t. 5 s. 219).

3.  W 1626 obłożono nową szlachtę podatkiem 10 złotych od łanu ponad pobory na tym sejmie
uchwalone, pod karą konfiskaty majątku (t. 3 s. 247). W 1662 nastąpiło ograniczenie 
sprawowania poselstw na Sejm do szlachty rodowitej (t.4 s.395). W 1669 zabroniono nowej 
( żydowskiej ) szlachcie sprawowania urzędów i godności aż do trzeciego pokolenia, z 
wyjątkiem zasłużonych,  co musiało być indywidualnie zaznaczone w uchwale sejmowej (t. 
5 s. 15n).

4. Począwszy od 1673 nobilitacja i indygenat zostały zastrzeżone dla katolików (t. 5 s. 79), 
dla dysydentów   uzależnione od konwersji (np. 1683, tamże s. 328). W 1775 postawiono 
warunek, że nobilitowany powinien nabyć dobra ziemskie wartości 50 000 złotych w ciągu 
jednego roku (t. 8 s. 164). W 1790 przedłużono ten termin do 3 lat, równocześnie w ciągu 
roku i sześciu tygodni nobilitowany powinien uiścić przepisaną opłatę stemplową (t.9 
s.193). Tylko wyraźna wola Sejmu mogła zwolnić od tych obowiązków (przykłady tamże).

Adopcja herbowa – urzędowe uznanie osoby o pochodzeniu nieszlacheckim za członka swojego 
rodu i nadanie mu własnego herbu. Sam herb był często przy tym odmieniany. Była to jedna z 
wcześniejszych form nobilitacji.Adopcja herbowa, istniała w Polsce już w XIV wieku, szczególnie 
zaś częsta była w wieku XV. Została zakazana w 1616 roku.  
Znanym z historii aktem zbiorowej adopcji było przyjęcie do swych herbów przez czołowych 
polskich magnatów i szlachtę litewskich i ruskich rodów bojarskich   czyli  greko  prawosławnych 
w związku z unią horodelską.    WIKI
Często  można  zauważyć  różnice'' narodowościowe''  i kresowe w  wyglądzie  Białorusinów czy 
Ukraińców  wg  obecnego  nazewnictwa. 

Wynikają  one właśnie z  tej wieloetnicznej  szlacheckiej  Rzeczpospolitej , na  którą  złożyły się  
ludy słowiańskie  jak Serbowie,  Chorwaci,Słowińcy i inni.

WŁAST  nadawał  wsie  tak zwane  lokacje, czyli  lokował  ludzi  na  jakimś  terenie,  budował  
im  siedziby  i je  wyposażał, zapewniając opiekę  lekarską,  naukę, zawody  oraz  służbę  wojskową
a także odpowiednie  wynagrodzenie. 

Zakładał   kościoły i   liczne  fundacje.  W  ramach  takiej   lokacji   wraz z całą  administracją
mieszkańcy  zapewne  musieli  spłacać  taką  pomoc w formie  tak zwanych danin  tak jak za
pożyczkę  w  banku   lub  kredyt   inwestycyjny   i  nie   była   to  żadna   forma   przymusowej
pańszczyzny,  bo gdyby  taka  była,   to zachowałby się  źródła  skarżące  takich  panów  oraz
dowody  ucieczek  przed  takimi  lokacjami  ze  strony  lokatorów. Same  zaś  odpowiednio  duże
zamki   i   pałace   dawały  zatrudnienie   wielu   ludziom,   nie  żadnej   feudalnej   służbie  ,  ale
dworzaninom. 
Dworzanin taki  musiał być  odpowiednio  ułożony  oraz  wychowany,  jak też  musiał  posiadać
odpowiednie  kwalifikacje  do  określonych czynności  i  była  to cała zespolona  administracja
jakbyśmy to dzisiaj nazwali  i nazwa ta  ma  swoje  historyczne  korzenie. 

Te   cywilizowane   formy   wysoko   kulturalnego   społeczeństwa  (  nazywane''  mrokami
średniowiecza ''  oraz  ''pańską  Polską '' zwalczaną  przez  sowiecką  żydobolszewię ) padły  ofiarą
bankierów  posiadających  domy  bankierskie   już  w całej   Europie,   a   utrata   zajęcia  czyli
rzemiosła  i  możliwości  swobodnego  handlu i przepływu  wytworzonych  towarów, spowodowała
zapaść  gospodarczą  i konieczność  zaciągania  pożyczek  lichwiarskich.
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Z  drugiej  strony nieustanne  knowania  przeciwko sarmackiej  Rzeczpospolitej na zagranicznych
dworach zachodnich  sterowanych  przez  całe   bankierskie   rody ,   oraz   znanej   już  wtedy
manipulacje z  cenami  i składami,  powodowały  bankructwa  i upadłości, czego  dowodem  jest
miasto  Przemyśl oraz  cytat w opracowaniu w Wikipedii:  

 Wiek  XVII  to  również  fundacje  nowych  klasztorów:  jezuitów,  karmelitów,  bonifratrów,
misjonarzy,  benedyktynek.  Jezuici  zakładają  w  1628  kolegium,  misjonarze  prowadzą  naukę  w
seminarium  duchownym,  benedyktynki  prowadzą  edukację  dla  dziewcząt.  Handel  został
zdominowany przez kupców żydowskich. 

W XVIII wieku do upadku miasta przyczyniają się częste przemarsze koronnych i obcych wojsk, 
które pobierają wysokie kontrybucje. Aby zapełnić miejską kasę, rajcy zaciągają pożyczki w m.in. 
w klasztorach i u Żydów. W 1754 pierwszą w mieście drukarnię zakłada Adam Klein. W latach 
1756-64 starostą przemyskim jest przyszły król Polski Stanisław August Poniatowski.
W XVI wieku można zaobserwować sprawny rozwój gospodarki. Dominującą formą produkcji 
rolnej był folwark . 

Folwark (niem.: Vorwerk) – istniejący od XII wieku rodzaj wielkiego gospodarstwa rolnego, a od
XIV wieku także rolno-hodowlanego, nastawionego na masową produkcję  zboża przeznaczonego
na zbyt.Nazwa  ta  weszła  dopiero w  wieku  XIX-tym 
daw. duże,  samodzielne gospodarstwo rolne wraz z kompleksem budynków gospodarczych i
mieszkalnych, a należące do dworu lub do właściciela ziemskiego; 
(1.2) przen. własność wspólna lub sfera publiczna traktowana przez kogoś jak prywatna
(1.3) daw. dom mieszkalny, w którym mieszka właściciel wioski lub czeladź
Była  to także  nazwa  systemu dzierżawy ziemi  i majątku w zamian za  jej  uprawianie.(....)  W
roku 1665 dzierżawcą dóbr królewskich w Klwatce i części Małęczyna był Bernard Gozdecki (zm.
w 1670 roku), ale faktycznymi podnajemcami tej że dzierżawy od roku 1643 byli Jakub Szumowski
i Ewa Kadłubska. We wsi w tym czasie był dwór i folwark na 3 łanach. We wsi było 8 kmieci na ¼
łana każdy, na kolejnych 3 łanach nie było nikogo, ponadto było tu też 3 zagrodników i mały
młyn.Ale  bliższa  etymologia  nazwy  folwark  jest  nieznana:folwark, folwerk, forlwark, forwak,
forwalk, forwark, wolwark, ... 

Majątek ziemski, dobra, rzadziej folwark – rolno lub rolno-przemysłowe przedsiębiorstwo o dużej
powierzchni (z reguły powyżej 50 hektarów gruntów ornych) stanowiące całość. Głównie własność
szlachecka,  kościelna i  królewska.  Majątki ziemskie były w zasadzie samowystarczalne, choć z
czasem ulegały specjalizacji produkcyjnej.
 Ośrodkiem majątku była siedziba właścicieli, zwanych dawniej dziedzicami lub panami. Siedzibą
mógł  być  skromny,  drewniany  dwór,  pałac lub  zamek.  Majątek  ziemski  miał  własną  księgę
hipoteczną i był z reguły niepodzielny. Od XIX wieku majątki ulegały parcelacji, co było związane
z zachodzącymi ''zmianami ekonomicznymi'' - SIC  !  Właściciele dokonywali również częściowej
parcelacji,  zazwyczaj  parcelowano  część  dóbr  z  gruntami  gorszej  jakości  a  uzyskane  sumy
inwestowano w resztę majątku lub przeznaczano na spłatę jego zadłużenia. 
Dawni  zaś   pracownicy  tych   majątków  zasilili   już  w  wieku  XIX  szeregi   proletariatu
socjalistycznego bogatych  magnatów  i fabrykantów. Walczył z tym  wybitny działacz społeczny
ksiądz  Stanisław  Staszic  o który można  przeczytać w  publikacji '' Polacy  pierwsi  na  świecie.''
Pierwsze   feudalne  folwarki  i  wsie  folwarczne powstawały  w  dobrach  kościelnych  i
klasztornych. .Należące d  feudała gospodarstwo posługiwało się głównie darmową, przymusową
pracą  .  Statuty  piotrkowskie i  toruńskie ,  które  były   później   przerobione  znaczeniowo
doprowadziły rzekomo do zwiększenia wyzysku chłopstwa, co z biegiem czasu zaczęło wywierać
negatywny wpływ.   
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Przywilej toruński został wydany 7 stycznia 1520 przez Zygmunta Starego, zaś zatwierdzony 4 
grudnia 1520 na sejmie w Bydgoszczy. Jego głównym postanowieniem było wprowadzenie 
obowiązkowej pańszczyzny w wysokości jednego dnia w tygodniu. I  to  miał  być  wyzysk  !  W 
XVI wieku wykształciły się dwa typy folwarków:

• ekspansywne – nastawione na eksport zboża chlebowego (głównie ziemie położone wzdłuż
Wisły oraz na Litwie);

• autonomiczne  –  nastawione  na  lokalny  zbyt  produktów  rolnych łącznie  ze  zwierzętami
hodowlanymi (Wielkopolska i Śląsk).

Na  przełomie  XVII i  XVIII  wieku doszło  do  kryzysu  gospodarki  folwarcznej(chodzi  o   te
autonomiczne)   wywołanej  spadkiem  cen  produktów  rolnych.  Nie  udało  się  go  właściwie
przezwyciężyć mimo powiększania areału gospodarstw i wymiaru pańszczyzny. Do końca XVIII
wieku folwarki były podstawą znaczenia gospodarczego i politycznego szlachty. 
Z  uwłaszczeniem chłopów miejsce folwarku pańszczyźnianego zajął folwark oparty na najemnej
sile roboczej.

Szarwark (od  Schar – gromada, zastęp, tłum:  werk – czyn, dzieło) – świadczenie nakładane na
ludność wiejską w postaci robót publicznych, głównie na rzecz budowy i utrzymania dróg, mostów,
wałów przeciwpowodziowych i urządzeń wodnych.
Świadczenie wywodziło się z obowiązku średniowiecznej wspólnoty opolnej do budowy na swym
terenie dróg i  ich utrzymania,  budowy mostów, utrzymania w dobrym stanie przepraw. Wraz z
umacnianiem  się  organizacji  państwowej  obowiązki  te  przeszły  na  administrację  państwową  i
miasta. Ludność wiejska pozostała nadal zobowiązana do utrzymania dróg dojazdowych do pól i
innych dróg lokalnych na terenie wsi. Z tego obowiązku wynikł przymus robót na rzecz dworu albo
gromady  wiejskiej,  nadal  dotyczących  prac  przy  budowlach  ogólnego  pożytku,  zwłaszcza
związanych z komunikacją. Wymiar szarwarku był różny, od kilku do 32 dni rocznie, w zależności
od regionu (np. na Śląsku w końcu XVIII wieku wynosił 6 dni rocznie). Częste było nadużywanie
szarwarku przez  szlachtę  SIC  !!! na rzecz prac w folwarkach i traktowanie go jako dodatkowej
pańszczyzny (por.  Darmochy).   W  Królestwie  Kongresowym szarwark  sprzężajny,  czyli  przy
użyciu własnego wozu, wykonywali gospodarze, a szarwark pieszy - komornicy. Podobnie było w
Galicji,  gdzie  uprawnienie  do  egzekwowania  szarwarku  miała  rada  gminy.  W  XIX  wieku
wprowadzono powszechnie możliwość wykupienia się od szarwarku. Pochodzące stąd pieniądze
były używane na utrzymanie dróg lokalnych. 

Pańszczyzna w Polsce – forma renty feudalnej polegająca na bezpłatnej i przymusowej pracy 
chłopów na rzecz właściciela ziemskiego w zamian za uzyskany nadział gruntu. 

• 1105 r. – Przywilej tyniecki, pierwszy z dokumentów ustalający wymiar pańszczyzny w 
dobrach klasztornych i kościelnych. Od XII w. do 1520 r. wymiar pańszczyzny 
obciążającej chłopów wynosił od 2 do 4 dni w roku.

Renta feudalna to świadczenie poddanych chłopów na rzecz feudała w zamian za prawo 
użytkowania ziemi. Wynikała z tytułu zwierzchniej własności ziemskiej.  Wyróżnia się cztery typy 
renty feudalnej:

• Renta naturalna - oddawanie na rzecz pana części płodów rolnych (por. połownictwo)
• Renta pieniężna - opłata pieniężna (czynsz)
• Renta odrobkowa (pańszczyzna) - robocizna świadczona na rzecz feudała
• Renta okolicznościowa - raz na jakiś czas, okolicznościowe jadło lub plony na rzecz pana, 

co było odmianą renty naturalnej.
Możliwe było też współwystępowanie dwóch lub trzech typów, zwykle z przewagą jednego z nich.
FEUDAŁ  FEODUM łacina 
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Powstał w wiekach średnich. Również rzeczownik feudalizm , chociaż nowszy niemniej pochodzi 
najpóźniej z w. XVII (...)Ponieważ jak zobaczymy lenno było sposobem posiadania dóbr 
rzeczywistych , feudalny rozumiano rozumiano jako dotyczący lenna (...) Słowa bowiem są jak 
bardzo wytrwałe monety które długo krążyły z rąk do rąk tracą swoją wyrazistość etymologiczną.

Podstawą istnienia feudalizmu było istnienie niewielkich seniorii – okręgów zgrupowanych wokół
grodu, zamku, klasztoru. Wokół seniorów grupowali się okoliczni wojownicy, z których później
ukształtował  się stan rycerski,  stanowili  oni grupę  fideles i  amicis („zaufanych” i  „przyjaciół”)
seniora,  którzy  za  swą  posługę  otrzymywali  wynagrodzenie  (lenno),  początkowo  w  postaci
ruchomości (np. uzbrojenia), potem zazwyczaj ziemię. 
Sam  obyczaj  uległ  wkrótce  rytualizacji  w  postaci  hołdu  lennego,  który  stanowił  zewnętrzną
manifestację stosunku wierności i przyjaźni między seniorem a wasalem. Teoretycznie układ lenny
obowiązywał do śmierci jednej ze stron, aczkolwiek mógł zostać zerwany na skutek niedotrzymania
przez jedną z nich warunków układu (felonia). W praktyce szybko ustalił się zwyczaj, że zarówno
lenno,  jak  i  stosunek  lenny  dziedziczy  się  z  ojca  na  syna,  a  w  końcu  także  w  linii  żeńskiej.
Stanowiło to zaprzeczenie całego systemu, który w założeniu miał gwarantować jak największą siłę
wojskową – lenno stanowiło podstawę majątkową pozwalającą wasalowi zdobyć uzbrojenie. 

Grupa  lenników jednego  seniora  tworzyła  zgromadzenie  równych  (parów),  którzy  mieli  prawo
rozstrzygać wzajemnie kwestie związane z funkcjonowaniem stosunku lennego.   System lenny
funkcjonował zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie całych prowincji. Części seniorów
udało się zgromadzić kilka okręgów pod swą władzą, część zdobyła tytuły urzędników królewskich,
a wraz z nimi nadania lenne, co doprowadziło do feudalizacji takich stanowisk jak hrabia, książę,
margrabia i innych, część popadła pod władzę silniejszych i stała się ich lennikami. Sam konstrukt
lenny nie  był  zabezpieczony od patologii,  takich  jak  popadanie  w zależność  od  kilku  różnych
seniorów, dziedziczenie lenn przez kobiety, przemieszanie dóbr posiadanych na prawie lennym i
jako alodium (ziem dziedzicznych, o pełnym prawie własności).

Wasal (łac. vassus, z  celt. gwas, sługa) – we wczesnym średniowieczu osoba wolna oddająca się
pod opiekę seniora w akcie komendacji. W zamian za lenno wasal zobowiązywał się służyć wiernie
seniorowi radą i pomocą orężną. Uroczystą ceremonią przekazania lenna była inwestytura. Później
wasal to osoba, która złożyła hołd lenny i przysięgę na wierność. Wasal sam mógł mieć wasala, dla
którego był seniorem. Czyli oddawał mu w opiece fragment ziemi, którą sam otrzymał od własnego
seniora. Z uwagi na popularność zasady w feudalizmie europejskim wasal mojego wasala nie jest
moim wasalem stosunki lenne tworzyły skomplikowaną strukturę społeczną.

Hołd lenny (łac. homagium) – ceremonia uroczystego zawarcia  kontraktu lennego. Podczas niej
następowało  homagium:  wasal klękał  przed  swoim  seniorem i  składał  mu  uroczystą  przysięgę
wierności, zobowiązując się do niesienia pomocy swojemu seniorowi w radzie (łac.  consilium) i
ofiarując  pomoc  zbrojną  (łac.  auxilium).  Następowała  wówczas  inwestytura,  czyli  formalne
przekazanie lenna wasalowi. Ale  pamiętajmy, że  było  to dobrowolne nie  przymusowe!
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                TAK  KŁAMLIWIE  PRZEDSTAWIANO SENIORA  I WASALA  ! 

                                         

                                                A  TAK   BYŁO  NAPRAWDĘ 

                                  Przez kogo upadła  szlachecka Rzeczpospolita
  Demokracja szlachecka opierała się na rządach króla, senatu oraz izby poselskiej. 

                                                                           17.



W XVII wieku sytuacja w Rzeczypospolitej uległa całkowitej zmianie. Rzeczpospolita wdała się
bowiem w szereg wyniszczających wojen, w których poniosła znaczne straty terytorialne. Niemalże
cały obszar Śląska przeszedł pod władze Habsburgów. Na skutek wojen ze Szwecją Rzeczpospolita
utraciła większą część Inflant. Na  mocy rozejmu w Mittawie z roku 1622 inflanty podzielono na
wzdłuż granicy rzeki Dźwiny, pozostawiając przy Rzeczpospolitej ich południowa mniejszą część.
W trakcie  Potopu Szwedzkiego tragiczna  sytuacja  Rzeczpospolitej  zmusiła  króla  do podpisania
traktatów Welawsko - Bydgoskich, które zwalniały Prusy Książęce od zwierzchności lennej. Na
skutek wojen z Rosją oraz wojny domowej z kozakami Rzeczpospolita utraciła na mocy pokoju w
Andruszowie z 1667 roku lewobrzeżną Ukrainę, księstwo kijowskie, bracławskie, czernichowskie
oraz ziemie smoleńską na 2 lata. 

Układ  ten  oznaczał  ostateczne  załamanie  się  polskiej  ekspansji  wschodniej  i  zapoczątkował
rosyjskie parcie na zachód. Na mocy pokoju Grzymułtowskiego wyżej wymienione ziemie zostały
na  stałe  włączone  do  Rosji.  Rzeczpospolita  prowadziła  również  wojny  z  Turcją,  jednak  te
zakończyły się na zasadzie status quo nie przynosząc żadnej ze stron zdobyczy terytorialnych. 

W XVII wieku nastąpił sterowany kryzys gospodarki zachodniej, co spowodowało zniżkę cen 
na żywność i zboże w Rzeczpospolitej. To było właśnie celem  tego  kryzysu. 

Spowodowało to znaczne obniżenie opłacalności produkcji. Prawdziwy kryzys folwarku przyniosła
dopiero połowa XVII wieku. Polska straciła pozycję monopolisty w produkcji zboża. Szlachta by
nie stracić dochodów zaczęła przerabiać zboże na piwo i gorzałkę. Aby zapewnić zbyt dla ogromnej
ilości trunków wprowadziła  do swych dóbr monopol propinacyjny, to znaczy zakaz warzenia
piwa i gorzałki .Spowodowało to wyjałowienie ziemi a co za tym idzie spadek wysokości plonów.
Rozpoczęły się także niekorzystne zmiany w organizacji hutnictwa. Właściciele ziemscy zaczęli
wykupywać z rąk kuźników przedsiębiorstwa.

Jednak  zamiast  pracy  zaciężnej  wprowadzali  tam  pracę  pańszczyźnianą  co  doprowadziło  do
zaniedbania  i  upadku  tego  typu  produkcji.  W  drugiej  połowie  XVII  wieku  wykształciły  się
latyfundia magnackie,  były to  posiadłości  na kształt  państewek o własnej  administracji.  Centra
administracyjne  stanowiły  niewielkie  osady  miejskie  o  charakterze  rolniczym,  ale  również
rzemieślniczym i handlowym.   Funkcje urzędnicze pełniła drobna szlachta. 

Negatywną cechą latyfundiów magnackich  było to,  że  magnaci  starali  się  rozwijać  gospodarkę
tylko  i  wyłącznie  dla  swoich  potrzeb,  a  nie  dla  potrzeb  państwa.  Sytuacja  handlowa  w
Rzeczpospolitej również uległa zmianie. 

Handel prowadzony z krajami Europy zachodniej zaczął powoli ustawać. 

KTO ZA  TYM  STAŁ ? 
Nastąpił kryzys w sprzedaży wyrobów rzemieślniczych. Ilość sprzedawanego zboża zmniejszyła 
się niemalże o połowę. Zniszczenia wojenne, które dotknęły Rzeczpospolitą spowodowały 
pogorszenie się sytuacji społecznej szczególnie na wsi i w miastach, które dotykał głód oraz liczne 
zarazy. 
Liczba ludności zmalała o ponad 30%. Co więcej kosztem miast i wsi utrzymywało się wojsko.   W 
roku 1652 po raz pierwszy zerwano sejm prawem liberum veto. Był to początek końca. 
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Dziedzic rzeczownik, rodzaj męskoosobowy (1.1) osoba, która coś po kimś przejmuje 
przykłady: (1.1) Lucjan został dziedzicem dóbr po swojej matce. (1.2) Kolasa dziedzica zajechała 
przed ganek.O spalenie dworu i zabudowań wspomina tylko Kuba. Inni jakby o tym nie wiedzieli. 
Dziedzic to dla chłopów ktoś kto zawsze miał majątek i zawsze będzie go miał.

Jak się  patrzyło  tylko na Piłsudskiego i na wojsko oraz dwory to się nie widziało nic  więcej...

MUZEUM WSI  LUBELSKIEJ                                             WNĘTRZE  DWORU

Dziedzic Mieczysław Krychowski[...] tu  [był] dwór [na Sławinie] , o te wszystkie pola działkowe
co, co są te działki to to  było dworskie. Krychowski Mieczysław [nazywał się dziedzic] [...] a
ojciec  Antonii.  [...]  Lubieli  ich  ludzie.  Ten  ojciec  miał  duży,  dużą  winiarnię,  tu  gdzie   [ulica]
Staszica  i  Krakowskie  [Przedmieście]  na  rogu,  to  tam  była  duża  winiarnia,  pod  spodem
leżakowanie jakichś różnych win, tam było moc tego, no i później jak już wyzwolenie to już poszło
to wszystko, to dziedziców skasowali.

Dziedzic był dobry i lubił kluski 
Żuława,  rok  1933.  13-letnia  Helenka  staje  przed  pięknym dworkiem rodziny  Monti.  Jest
drobna  i  delikatna.  Musi  jednak  pracować,  by  jej  rodzinie  należało  się  dwupokojowe
mieszkanie.

Taka była zasada: dwie osoby z rodziny musiały pracować.
 
– Ojciec pracował, mama zajmowała się domem, starsza siostra była już na swoim, więc na mnie
wypadło – wspomina 97-letnia dziś Helena Gordon. Seniorka mieszka obecnie z córką w Warczu,
w gminie Trąbki Wielkie, a więc kilka kilometrów od Żuławy.

                                                                      19.



Jedna kuchnia dla państwa, druga dla służby

Dworek zrobił na dziewczynie ogromne wrażenie.
- Pokoi było chyba z sześć, do tego kuchnia i jadalnia – opowiada. – A w piwnicy była 
przechowalnia jabłek i innych owoców, a także kuchnia i stołówka dla pracowników sezonowych. 
Dziedzic miał bardzo dużo ziemi. Pamiętam do dziś te jabłonki, te czereśnie i wiśnie.

Helenka nie mogła narzekać na pracodawców.
- Pan dziedzic był bardzo dobrym człowiekiem – przyznaje. - Jego żona też, tylko nie lubiła zbytnio
pracować. Wolała siedzieć przed dworkiem, palić papierosa i doglądać pracy innych. W 
codziennych obowiązkach pomagała mi matka dziedziczki, na którą mogłam mówić „babcia”.
I w kuchni, i w polu
Dziewczyna została zatrudniona do pomocy w kuchni. 
- W przeciwieństwie do mojej siostry, która wolała prace polowe, ja lubiłam gotować – wspomina.  
- Państwo upodobali sobie dania mączne. Nauczyłam się więc robić kluski, pierogi, czy pyzy.
Kiedy rozpoczęła pracę, przeszła test uczciwości.
- Dziedziczka włożyła pod dywan pieniądze. Nie byłam już małym dzieckiem, żeby się nie 
domyślić o co chodzi. Oddałam jej i już mnie więcej nie sprawdzała – wspomina. – Pani była dla 
mnie miła.  Proponowała, bym sobie odpoczęła i, gdy byłam trochę starsza, zapaliła z nią papierosa.

Helenka nie uniknęła pracy na roli.
- Jeździłam takim traktorem, co zamiast kół miał kolce. Pomagałam też przy wykopkach i 
sianokosach – wyjaśnia.

Chciałaby wrócić 
Dziewczyna  przebywała na dworze do 18 roku życia.
- Zaszłam w ciążę i nie mogłam dłużej pracować – opowiada. – Z mężem przeprowadziliśmy się do
Gdańska. A zaraz potem przyszła wojna i na te wszystkie lata straciłam z nim kontakt. Dopiero po 
wojnie się odszukaliśmy przez Polski Czerwony Krzyż. Mąż do mnie napisał list, że nie chce 
wracać do Polski, woli zostać w Niemczech. 
Zostałam z moim synkiem sama.
Pani Helena ponownie wyszła za mąż. Jednak od ponad 20 lat jest wdową i obecnie mieszka z 
córką. Cieszy się dobrym zdrowiem i lubi wspominać dawne czasy.

- Dworek i cały majątek bardzo podupadł za czasów PGR-ów, ale teraz jest nowy dzierżawca i 
podobno bardzo dba. Nie widziałam osobiście, bo to teren prywatny, ale słyszałam, że pola są 
równiutkie jak stół. Chciałabym zobaczyć jak tam jest teraz. Jak wyglądają pokoje, które sprzątałam
– kończy 97-latka.

Dworek odzyska blask
W 1945 r. rodzina Monti opuściła dworek. Zgodnie z obowiązującym po wojnie prawem, przeszedł 
on na własność stoczni, a potem powstało tu Państwowej Gospodarstwo Rolne kombinatu Goszyn. 
W 1993 Agencja Nieruchomości Rolnych oddała w dzierżawę spółce zajmującej się produkcją 
rolniczą. Firmie udało  się niedawno kupić cały majątek na własność i ma plany, by dworek, w 
którym są teraz pomieszczenia biurowe, odrestaurować i przywrócić mu w miarę możliwości 
dawną świetność.Historia pani Heleny wzruszyła obecnego zarządcę majątku z ramienia spółki. 
- Przyjadę po tą panią i ją tu przywiozę – obie.
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  „Jak zatrzymać robotnika na wsi?”– ziemianie wielkopolscy wobec emigracji robotników
rolnych do okręgów przemysłowych Rzeszy niemieckiej na przełomie XIX i XX w. 

Do początku lat 90. XIX wieku stosunki robotnicze na wsi w zasadzie nie budziły wśród
ziemian  większego  niepokoju.  Było  to  następstwem  dokonanych  kilkadziesiąt  lat  wcześniej
pruskich reform agrarnych, stanowiących „potężny cios w tradycyjną społeczną strukturę wsi”4.
Regulacja  i  komasacja  gruntów  doprowadziły  do  zupełnego  oddzielenia  dworu  od  osad
włościańskich i powstania, położonych na obszarach dworskich, wsi folwarcznych, zamieszkanych
przez robotników dominialnych. Obie te społeczności żyły odtąd we wzajemnej izolacji, do czego
przyczyniało się, rosnące w miarę upływu lat, rozwarstwienie społeczności wiejskich, stwarzające
prawdziwą przepaść między kilkudziesięciomorgowym  gospodarzem a komornikiem ze dworu.W
ciągu kilkudziesięciu lat dzielących okres uwłaszczeniowy i końcowe lata wieku XIX stosunki w
poznańskich  wsiach  i  dominiach  uległy  oczywiście  znaczącej  ewolucji.  Dotyczyła  ona  w
pierwszym rzędzie sposobu wynagradzania robotników rolnych. Tradycyjne,  oparte na odrobku,
kopczyźnie i udziale w wymłocie, stosunki komornicze w latach 90. zostały już w większej części
zastąpione przez deputat i płace pieniężne. 

W efekcie  stopniowo  zanikały  też  różnice  pomiędzy  komornikami  i  deputantami,  tworzącymi
najliczniejszą  grupę  stałych  pracowników  folwarcznych.  Obok  płacy  w  gotówce,  mieszkania,
kawałka pola pod len, ziemniaki i warzywa, utrzymania krowy (także często zastąpionej deputatem
bądź gotówką), paru świń, kur i gęsi, zasadniczą część ich wynagrodzenia stanowił teraz deputat w
naturaliach. Do pracy na dniówki, obok zaciężników (posyłek), posyłano z reguły jeszcze także
żony robotników. Niewielu natomiast zatrudniano już wtedy pracowników „pozostających na stole
pańskim”, czyli czeladzi – obok włodarzy i gospodyń najczęściej ograniczano się tu do parobków
do bydła i dziewek do doju, resztę zastępując, gdzie się dało,  deputantami.

Utrzymujące się bardzo długo względne przeludnienie wsi, izolacja poszczególnych środowisk 
robotniczych, niski poziom wykształcenia robotników i wynikający stąd brak świadomości 
grupowej powodowały, że w Poznańskiem wynagrodzenia płacone wyżej opisanym grupom 
robotniczym należały, obok  prowincji śląskiej, do najgorszych w całej Rzeszy niemieckiej.Mniej 
korzystnie niż w prowincjach wewnątrz Niemiec przedstawiały się też  uregulowania dotyczące 
czasu i warunków pracy – w Poznańskiem dzień pracy trwał zazwyczaj od świtu do zmierzchu (w 
związku z czym najczęściej nie płacono za nadgodziny), a „za wystarczające dla rodziny uważano 
mieszkanie składające się z jednej izby, w lepszych warunkach i dla liczniejszych rodzin z 
dodatkiem komory, razem 16–20 m2”. 

Uprzywilejowana pod względem prawnym pozycja dworu  oraz przede wszystkim niezadowalające
warunki pracy i bytu ludności wiejskiej sprawiały że już od początku lat 70. intensywnie rozwijało
się w Poznańskiem zjawisko  emigracji zarobkowej. Kolejne dziesięciolecie przyniosło gwałtowny
rozwój  emigracji  zamorskiej,  przede  wszystkim  do  Stanów  Zjednoczonych,  dochodzącej  w
Poznańskiem do kilkunastu tysięcy ludzi rocznie i pochłaniającej ponad 80% przyrostu naturalnego.
Rokrocznie coraz większe rozmiary przybierało też zjawisko wychodźstwa sezonowego do prac
rolnych w sąsiednich prowincjach niemieckich, czyli tzw. obieżysastwa, kierującego się głównie do
Saksonii i Meklemburgii.  Pomimo masowości tych procesów, znaczny przyrost naturalny, wciąż
istniejące  względne  przeludnienie  wsi,  jak  i  niedorozwój  przemysłu  w  obrębie  prowincji
powodowały,  że trudności w zdobyciu niezbędnych sił roboczych odczuwano wówczas tylko w
pewnych kategoriach robotników (brakowało zwłaszcza czeladzi) i przede wszystkim w okresie
zbiórki roślin okopowych. 
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Warto też pamiętać, że spośród robotników za ocean wywędrowywały,tracąc tym samym na stałe
kontakt z rodzinną okolicą, jednostki najruchliwsze, najbardziej aktywne i uświadomione, którym
trudno było znaleźć sobie miejsce w poznańskich dominiach. Zjawisko emigracji stanowiło więc
wówczas dla ziemian także swoisty wentyl bezpieczeństwa, pomagający utrzymać dotychczasowe
stosunki na wsi.Zupełną zmianę w tej mierze przyniosły dopiero procesy migracyjne lat 90.
XIX w. i pierwszego dziesięciolecia wieku XX. 
Chodzi tu zwłaszcza o interesujące nas zjawisko emigracji do uprzemysłowionych rejonów Rzeszy
niemieckiej, szczególnie do rozwijających się wówczas gwałtownie Nadrenii i Westfalii. 
O jego skali świadczy fakt, że o ile jeszcze w 1890 r. w Zagłębiu Ruhry przebywało ok. 30 tys.
Polaków,  o  tyle  w dwadzieścia  lat  później  liczba  ta  dochodziła  do  niemal  pół  miliona.  Ponad
połowę  polskich  emigrantów  stanowili  właśnie  wychodźcy  z  Poznańskiego,  w  olbrzymiej
większości wywodzący się z terenów wiejskich.

             CZY BYLI  PÓŹNIEJ  HITLEROWCAMI ?  BARDZO  MOŻLIWE !
         Na przykład  Bach Zelewski  kat powstania warszawskiego i wielu innych.

Oceniając  znaczenie  powyższych  procesów  migracyjnych,  pamiętać  należy,  że  doniosłość
społeczna migracji do Zagłębia Ruhry była przy tym nieporównywalna ze skutkami wychodźstwa
zamorskiego czy do sezonowych prac rolnych na sąsiednich terenach. Jak słusznie zauważył Józef
Chałasiński, „Nadrenia i Westfalia, a w ogóle Niemcy, były tą miotłą, która wymiatała pozostałości
pańszczyzny  ze  stosunków  chłopsko-dworskich  w  duszy  chłopa”.  Dawny  robotnik  dworski
poznawał  tam  zupełnie  inne  stosunki  społeczne  i  odmienną  obyczajowość,  nabywał  ogłady,
kupował miejskie ubrania, zegarek, sprzęty domowe, które przywoził potem do rodzinnej wsi. 

Wyzbywał się  tak dziwiącego Niemców zwyczaju całowania pracodawcy w rękę,  zaczynało go
razić zwracanie się doń per „ty”. Na podobne traktowanie wracający z emigracji „światus” już sobie
nie pozwalał, raczej z dumą podkreślał: „Ja też byłem w Westfalii,  ja też honor posiadam”. Co
więcej,  emigranci  udający  się  do  Niemiec,  w  przeciwieństwie  do  emigrantów  zamorskich,
utrzymywali stałe więzi ze swymi rodzinami w Wielkopolsce, przesyłali im pieniądze, a po
dorobieniu się wracali w rodzinne strony, by kupić tam własny kawałek ziemi  i dzięki temu „wyjść
spod pana”.Możliwość awansu społecznego tą drogą, nieosiągalnego przy pracy na folwarku, była
więc dla ówczesnych robotników rolnych czymś niesłychanie atrakcyjnym, i,  co najważniejsze,
realnym do osiągnięcia.

 Przy rozbudowanej sieci kolejowej, niezmiernie ułatwiającej takie wyjazdy, emigracja zarobkowa
do  Niemiec  szybko  stała  się  dla  wiejskiej  młodzieży  wręcz  „instytucją  podobną  do  szkoły,
instytucją awansu społecznego”, a „dłuższy lub krótszy pobyt w Westfalii uwieńczony sukcesem”
traktować zaczęto jako „probierz wyższości społecznej”. 

Pełni obaw ziemianie zauważali  więc coraz częściej,  że  wsie masowo opuszczają  „po większej
części młodzi, silni robotnicy i robotnice, zostawiając po wsiach starych rodziców i kaleki”,
 a „w większych majątkach, jak już i w pomniejszych, po kilka mieszkań cały rok próżno stoi”.

 Wszystkie  te czynniki zmuszały poznańskich ziemian do żywszego zajęcia się coraz
bardziej palącą kwestią robotnika wiejskiego. Nawoływała do tego również ówczesna opinia 
publiczna i feudalne kręgi kościelne, zaniepokojone rozmiarami wychodźstwa do Niemiec...
Do utworzenia oddzielnego Wydziału dla spraw robotniczych doszło jednak dopiero w 1908 r.
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 Jak już bowiem wspomniano, znaczna część ziemian ówczesnych, choć przekonana o potrzebie
poprawy sytuacji „wiejskiej klasy roboczej”, uważała zarazem, że powinno to pozostać w gestii
właściciela majątku, a wszelkie publiczne poczynania w tej mierze traktowała z obawą, uważając,
że  prowadzą  do  dalszego  nadwątlenia  i  tak  już  osłabionych  patriarchalnych  relacji  pomiędzy
dworem a wsią.  Podejście takie nieobce było choćby tak zasłużonym działaczom społecznym i
gospodarczym,  jak  wspomniany już  prezes  CTG Tadeusz  Kryspin  Jackowski  czy  blisko z  nim
współpracujący  i  równie  ceniony  Adam Żółtowski  z  Jarogniewic.  Jeszcze  bardziej  negatywnie
odnoszono się oczywiście do propozycji jakichkolwiek zmian prawnych. 

Jaskrawym tego przykładem jest sposób, w jaki potraktowano wniosek Koła Polskiego o zniesienie
zakazu  koalicji  dla  robotników  rolnych  i  opowiadający  się  za  tym  wykład  ks.  Kazimierza
Zimmermanna na walnym zebraniu CTG w 1908 r.38 lub wreszcie daleka od entuzjazmu reakcja na
wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń  zdrowotnych dla robotników rolnych.

Nie należy zapominać, że spory wpływ na wzrost zainteresowania kwestią robotniczą miały
też wydarzenia związane z rewolucją w Królestwie Polskim, pilnie śledzone przez ówczesnych
ziemian i znane bezpośrednio z opowieści krewnych szukających przed nią schronienia w Prusach.

Np. na walnym zebraniu CTG w 1898 r. bardzo negatywnie oceniano wprowadzenie nowego
kodeksu cywilnego, który zniósł prawo karania cielesnego robotnika – T. K. Jackowski stwierdził
wtedy m. in., że „stosunek patriarchalny i władza pana nad robotnikiem, jakiej koniecznie wymaga,
jest  przyrodzony,  nie  sztuczny  i  prawodawstwem narzucony.  Nie  wolno więc  prawu takowego
zmieniać lub tem bardziej rozrywać”. „Rocznik CTG” 1898, s. 10–11.

Sam prezes CTG rok wcześniej w rozmowie z W. Skarżyńskim, określił prawo koalicji
mianem „grobu dla większej własności”. O odczycie ks. Zimmermanna patrz „Rocznik CTG”
1908, s. 19–20. T. K. Jackowski, Notatki moje, t. I (APP, Spuścizna Jackowskich, sygn. 15),
s. 288. Znamienne, że dyskusja, jaka się wtedy wywiązała, inaczej niż w wielu innych przypadkach,
streszczona  została  niezwykle  zdawkowo.  Więcej:  „Dziennik  Poznański”  1908,  nr  61  (13  III);
„Kurier Poznański” 1908, nr 61 (13 III). Warto zauważyć, że w zupełnie innym, pozytywnym tonie
reakcję właścicieli  ziemskich na ten postulat  przedstawiono w „Robotniku”,  organie katolickich
towarzystw robotniczych (Sprawa koalicji robotników rolnych a nasi  właściciele ziemscy, 1908, nr
12).

Ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym robotników rolnych zaczęła obowiązywać
od 1 stycznia 1914 r. (przypomnijmy, że dla robotników przemysłowych ubezpieczenia
zdrowotne wprowadzono już trzydzieści lat wcześniej, w 1883 r.). Jej postanowienia, oprócz tego,
że nazbyt kosztowne dla wielkiej własności, oceniano również jako zbyt daleko idące i ingerujące
w dotychczasowe patriarchalne stosunki. Por. np. J. Kiedrowski, O kasach chorych, „Rocznik
CTG” 1914, cz. I, s. 22–29; W sprawie rolniczych kas dla chorych, „Dziennik Poznański” 1913,
nr 294; A. Downar-Zapolska, Poglądy ziemiaństwa..., s. 118–122.
Wielkopolscy ziemianie słusznie zauważyli też, że zatrzymanie robotnika na miejscu uda się „tylko 
wtenczas, jeżeli robotnik nasz nie tylko będzie miał równe warunki zarobku, wygodne mieszkania i 
inne sprzyjające warunki, ale przede wszystkiem, jeżeli go o tym przekonamy”. 
Niezmiernie pomocna w tym zakresie okazała się współpraca CTG z poznańskimi księżmi 
społecznikami, kierującymi działalnością Katolickich Towarzystw Robotników Polskich. 
Towarzystwa te, zrzeszone w związek diecezjalny (kierowany przez ks. A. Stychla), przeżywały 
wówczas fazę gwałtownego rozwoju..
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Siłę  oddziaływania  organizacji  potęgował,  wydawany  w  nakładzie  dochodzącym  do  30  tys.
egzemplarzy,  własny organ prasowy – „Robotnik”. W efekcie podjętego współdziałania Zarządy
CTG (później jego Wydział dla spraw robotniczych) i KTRP odbywały kilka razy do roku wspólne
obrady,  roztrząsając kwestie  uznane przez ziemian za „nadające się  do wspólnego omawiania”.
Dotyczyły one przede wszystkim obliczenia wartości mieszkania i deputatu,  ale też traktowania
robotników przez urzędników czy sprawy wypłacania zasług i wydawania ordynarii w niedziele i
święta. Konkluzje i rezolucje z tych posiedzeń, mające prezentować robotnikom dobrą wolę
ziemian,  były  następnie  skrupulatnie  publikowane w „Robotniku”,  zamieszczającym też  licznie
głosy komentujących je robotników i innych czytelników gazety. Zdecydowano też o ustanowieniu
sądu  polubownego,  mającego  rozstrzygać  spory  pomiędzy  pracodawcami  i  pracobiorcami
należącymi do obu organizacji. 

Pewna część ziemian włączyła się  nawet  bezpośrednio w działalność towarzystw robotniczych,
obejmując w nich funkcje wicepatronów.Podejmowano również próby znalezienia zastępstwa dla
nie najlepiej ocenianych  robotników z Królestwa i Galicji. Wielu ziemian współpracowało tu z
księdzem  Stanisławem  Sychowskim,  proboszczem  ze  Śliwic  w  Prusach  Zachodnich,  który  –
troszcząc się o stan moralny swych parafian – zamiast do  prac sezonowych w Niemczech, kierował
ich do Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

Warto  jednak  zaznaczyć,  że  i  te  próby  nie  wypadły  do  końca  pomyślnie  –  w  1908  r.  ze
sprowadzonych na 17 folwarków prawie 700 osób ponad 100 zerwało kontrakty, często już po kilku
pierwszych dniach.  Przyczyna  leżała  tu  w fakcie,  że  w odróżnieniu  od  coraz  trudniejszych do
zatrzymania  pracowników  stałych,  ziemianie  wielkopolscy  poświęcali  dotąd  robotnikom
sezonowym i stwarzanym im warunkom pracy minimalną uwagę. Było to też po części
skutkiem zatrudniania  mających  stosunkowo niskie  wymagania  i  nadal  dość  łatwo  dostępnych
robotników z Królestwa i Galicji. Robotnicy sezonowi ciągle zarabiali więc w Księstwie mniej niż
w  Saksonii  i  Meklemburgii,  pracując  przy  tym  dłużej  niż  tam,  a  baraki  i  inne  przygodne
pomieszczenia,  gdzie kwaterowano ich w Poznańskiem, w żadnym wypadku nie wytrzymywały
porównania  z  solidnymi  i  wygodnymi  „koszarami  robotniczymi”  („Schnitterkaserne”),  jakie
wznoszono dla nich wówczas w wyżej wymienionych prowincjach niemieckich.

Pamiętając o tych zastrzeżeniach, podkreślić należy, że obserwacje formułowane
w  różnorodnych,  nie  tylko  ziemiańskich,  kręgach  podkreślają  generalne   polepszenie  sytuacji
robotników w poznańskich majątkach ziemskich. Zwracano zwłaszcza uwagę na wysokości płac
robotniczych – pomiędzy 1877 a 1914 r. miały się one, według niektórych szacunków, zwiększyć
nawet  o  60  do  70%.  W  znacznej  mierze  wzrost  ten  nastąpił  właśnie  w  dwudziestoleciu
poprzedzającym I wojnę światową. Co do wyżywienia robotników głosy ówczesne były już dużo
bardziej podzielone, narzekano zwłaszcza na porzucenie dawnych pożywnych potraw ludowych na
rzecz  ziemniaków  i  kawy.  W  porównaniu  z  latami  90.  XIX  w.  zauważano  jednak  istotne
zwiększenie spożycia chleba i przede wszystkim mięsa, co zresztą było efektem podwyższonych
płac  umożliwiających  jego  dokupowanie.  Natomiast  w  przypadku  mieszkań,  otrzymywanego
deputatu  czy  utrzymania  inwentarza  sytuacja  przedstawiała  się  dla  robotników  częstokroć
zdecydowanie mniej korzystnie. Świadczą o tym choćby publikowane w „Robotniku”, cytowanym
już kilkakrotnie organie Związku KTRP, liczne głosy poddające krytyce nazbyt optymistyczne dane
przedstawiane przez ziemian.
Patrz np. Obliczenie kontraktów, cz. I–IV, „Robotnik” 1909, nr 39–46; Głosy obliczenia
robotników w sprawie wartości deputatu, cz. I–IV, „Robotnik” 1910, nr 38–39. Podobnie ks.
J. Donat, proboszcz parafii Murzynowo Kościelne w Śremskiem zauważał, że „stosunki 
mieszkaniowe przedstawiają się u ludności parafialnej na ogół dosyć korzystnie, tak w dominiach, 
jak i po wsiach. 
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Takie dominium Połażejewo np. ma pod tym względem warunki wprost wzorcowe.
Zaznaczam atoli, że nie wszędzie mógłbym udzielić równej pochwały. Znalazłem i po dominiach
mieszkania ciasne, niehigieniczne, wilgotne, któreby w interesie pracodawców należało niechybnie
skasować i zastąpić nowymi, odpowiedniejszymi wymogom postępu [...] gdyż to prawie
niepodobieństwo, ażeby w jednej izbie, w której się znajduje i kuchnia, i w jednej ciasnej komorze
miało się pomieścić sześcioro osób dorosłych i czworo dzieci”. J. Donat, Przyczynek do zbadania
ruchu ludnościowego w W. Ks. Poznańskim na podstawie spostrzeżeń poczynionych podczas
kolędy w parafii murzynowskiej w roku 1909, „Ruch Chrześcijańsko-Społeczny” 1909/1910,
R. VIII, nr 5, s. 260.

Cytat: Stanisław Borowiak Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Oczywiście  jest to tylko jedna  strona  takiego stanu rzeczy,trzeba  biegle  znać  historię Polski,
Europy  oraz religii  żeby  mieć  obraz całości , kiedyś  tak nie  było ,były inne  stosunki społeczne
bardziej  sprawiedliwe , które  zostały zniszczone  i zamienione na  pańszczyznę i feudalizm ale  to
już nie w tym  opracowaniu..…

Dworek Prawdzic w nadmorskiej miejscowości Niechorze położony jest na wydmie, w otoczeniu
zieleni i drzew sosnowych, w bezpośrednim sąsiedztwie plaży. Obiekt posiada własne zejście na
plażę. To właśnie znakomite położenie jest jednym z atutów naszego ośrodka. Wczasy nad morzem
w rodzinnej  atmosferze  i  wspaniały  klimat  Niechorza wpływają na  samopoczucie i  relaksujący
nastrój. 

Dzierzbia nad Dzierzbią
W źródłach historycznych pojawiła się w roku 1416; była gniazdem rodu Dzierzbickich. Zmieniali
się jej właściciele. Dla najstarszych mieszkańców Dzierzbi, położonej nad rzeczką Dzierzbią, ich
wieś pozostaje związana z rodem Lasockich, pod których ręką stała się majątkiem kwitnącym. 
Nim jednak nazwisko Lasockich pojawiło się w historii Dzierzbi, najpierw pojawił się tu w roku
1834  okazały  neoklasycystyczny  dwór,  zaprojektowany  przez  sławnego  architekta  Henryka
Marconiego. Wybudowany został dla Emilii z Bykowskich i Antoniego Dunina (oraz ich trzech
córek), która wniosła mu Dzierzbię jako wiano. Owdowiała Emilia wyszła ponownie za mąż za
Romana Lasockiego,  z  zamożnego rodu w Wielkopolsce.  Majątek  rozwijał  się  znakomicie.  Na
rozległe dobra składały się grunty orne, łąki, pastwiska, lasy, ogrody, gorzelnia. 
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Emilia i Roman Lasoccy byli rodzicami czworga dzieci: córki Magdaleny oraz synów Antoniego,
Romana i Stanisława. Z czasem Dzierzbia przypadła temu ostatniemu. Z małżeństwa z hrabianką
Anną Kurnatowską miał dwóch synów: Romana (1893 - 1964) i Mariana (1895 - 1950). Pod ręką
Stanisława Lasockiego dobra Dzierzbia wciąż się rozwijały. Funkcjonowała gorzelnia, rozlewnia
wódek gatunkowych, tartak, cegielnia, młyn. A po śmierci Stanisława, dziedzicem Dzierzbi został
jego starszy syn Roman, absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Warszawie. 
(Zapewne nie  wszyscy w Dzierzbi  i  okolicy  wiedzieli,  że  jako legionista,  z  bratem Marianem,
uczestniczył w wojnie polsko - bolszewickiej 1920 roku; a potem, że dzielił czas na prowadzenie
rodzinnego  majątku  i  Warszawę,  gdzie  działał  społecznie  m.in.  jako  sekretarz  generalny  Rady
Naczelnej Organizacji Ziemiańskich.)

Za to wszyscy w Dzierzbi i okolicy wiedzieli, że dziedzic Roman Lasocki poślubił Annę, córkę
Józefy i  Kazimierza Kisielnickich,  ziemian z  pobliskiego Korzenistego (dzisiaj  w gminie Mały
Płock, w powiecie kolneńskim). Mieli troje dzieci: Zygmunta, Krzysztofa i Teresę. 
Czego w Dzierzbi nie zniszczyła pierwsza wojna światowa, zniszczyli i rozkradli bolszewicy. 
Roman  Lasocki musiał odbudowywać rodzinny majątek. Talent do zarządzania i gospodarowania,
a przede wszystkim wielka determinacja i odpowiedzialność, szybko przyniosły owoce jego trudu.
Dzierzbia  znowu  bardzo  dobrze  prosperowała.  Jak  dawniej  funkcjonowały  gorzelnia,  tartak  i
stolarnia,  przybyła  m.in.  rektyfikacja  (czyli  destylacja)  oraz  hodowla  ryb  w  stawach.  Ludzie
podziwiali zarówno efekty pracy młodego dziedzica, jak i jego elegancję.

 Jeszcze nie  tak dawno najstarsza mieszkanka Dzierzbi  Leokadia Mroczkowska (1917 -  2008),
której matka pracowała we dworze, wspominała,  “jak to pięć kobiet prasowało mu koszulę i nie
mogły  mu  dogodzić,  więc  wołał  po  moją  mamę”.  Dziedzic  był  elegancki  także  wtedy,  gdy
objeżdżał majątek konno lub bryczką. 

Dziedziczka też była  “urodziwa, zgrabna i szykowna”. I miała dobre serce. Gdy dzieci Piątków
zachorowały na tyfus, nie bała się przyjść do nich i wezwała lekarza.  ( bo trzeba było zaraz  wracać
do  pracy !) 

Nie zabraniała też swoim dzieciom kontaktu z dziećmi chłopskimi. 
Po żniwach młody dziedzic robił “okrężne”; każdemu z pracujących w majątku dawał pieniądze,
dziękował ludziom za pracę i za zbiory. A do dworu zjeżdżali na dożynki goście. To było wielkie
święto dla całej Dzierzbi. 

Leokadia  Mroczkowska  pamiętała  swoje  zabawy  z  Terenią,  najmłodszą  z  dzieci  dziedzica;
dziewczynka sama wołała Lodzię do dworu. A dwór był elegancki tak, jak jego właściciele. Piękne
meble. Francuzka i Angielka do nauki języków, niańki, pokojówki, kucharz i kucharka, lokaj. I
ogrodnika mieli, i rządcę, i stajennego, i gumiennego. 
Hodowali  krowy,  świnie,  owce.  Były  stajnie,  kuźnia  i  wozownia;  konie  do  pracy  i  konie  do
“wyjazdki”.  Prawdziwą  atrakcją  na  całą  Dzierzbię  i  okolicę,  co  oczywiste,  stał  się  samochód
dziedzica. Leokadia Mroczkowska latami nosiła w pamięci także otoczenie samego dworu. Piękny
klomb,okazała brama, rozłożysty orzech włoski. 

I nagle wszystko się zawaliło...
Z wybuchem drugiej wojny światowej 1 września 1939 roku, Lasoccy zdążyli opuścić Dzierzbię
przed Niemcami, uciekając do majątku Józefa Szczuki, w pobliżu Ostrowi Mazowieckiej. Wkrótce
nad Dzierzbię dotarli  Rosjanie;  “latali  i  szukali pomieszczikow”. Nie znaleźli.  Nie wywieźli  na
Wschód, jak wielu polskich ziemian...  Za to,  niczym ich poprzednicy w roku 1920, niszczyli  i
grabili dobra Dzierzbia z czego tylko się dało. 
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Z niespodziewanym atakiem Niemiec na Związek Radziecki,  w czerwcu 1941 roku, uciekający
Rosjanie wysadzili w powietrze dwór Lasockich, który służył im za magazyn amunicji, podpalili
budynki  gospodarcze.  Do  1944  roku  majątkiem  zarządzali  Niemcy.  A po  zakończeniu  wojny
podzielił los niemal wszystkich majątków ziemskich: został rozparcelowany przez polskie władze
komunistyczne.  “Wyrok” na  Dzierzbię  Lasockich  (około  710 hektarów)  zapadł  13  lutego 1945
roku. Około 80 hektarów przypadło państwowemu gospodarstwu rolnemu w Stawiskach. 
Łatwo wyobrazić sobie co wtedy czuł Roman Lasocki, ostatni, jak się okazało, dziedzic Dzierzbi,
chociaż był stąd daleko... Podczas wojny, po przeniesieniu się z rodziną do Warszawy, zaangażował
się  w  działalność  konspiracyjną.  Jako  “Prezes”  kierował  zrzeszającą  ziemian  podziemną
organizacją “Uprawa”, w różny sposób wspierającą Armię Krajową. O tym też zapewne i po wojnie
niewielu mieszkańców Dzierzbi i okolic wiedziało. 

Dzisiaj  po okazałym neoklasycystycznym dworze Lasockich,  pięknie wkomponowanym między
staw, rzeczkę Dzierzbię, pola i drogę, nie ma już śladu. Zachował się jedynie fragment schodów, od
strony ogrodu.  W pień wycięty został  park.  Nie licząc ruin gorzelni,  pozostały jedynie  stajnia,
czworak i rządcówka. 

Ale wciąż trwa,  niczym strażnik pamięci  o  dawnych właścicielach Dzierzbi,  przydrożna figura
Matki Bożej z Dzieciątkiem, ufundowana przez Stanisława i Annę Lasockich, rodziców ostatniego
dziedzica i jego młodszego brata. W cokół wmurowane są dwie tablice. Na przedniej znajduje się
napis:  “Królowo  nieba  i  ziemi  módl  się  za  nami.  Matka  Boża  jest  matką  moją.  Mowa  Św.
Stanisława Kostki”. Na tylnej tablicy jest napisane: “Opiece Matki Najświętszej polecamy Romana
i Maryana 02 maja 1899”.

Maj 2012, nr 684 http://www.miesiecznik.znak.com.pl/

Trzeba podkreślić,  że wojna wręcz zakonserwowała zacofanie i  peryferyjność naszego państwa.
Jeśli  idzie  o  jej  wpływ  na  strukturę  społeczną,  mieliśmy  do  czynienia  z  wydarzeniem  bez
precedensu  –  zniknęły  całe  trzy  przedwojenne  warstwy  społeczne:  ziemiaństwo,  burżuazja  i
drobnomieszczaństwo.  Przed  wojną  połowę  tej  ostatniej  stanowiła  ludność  żydowska,  która  w
przeważającej części została zgładzona przez Niemców. 

Po  1945  r.  nieliczni  przedstawiciele  tych  trzech  warstw  okrzyknięto  wrogami  ustroju
komunistycznego.  Inteligencja  również  została  bardzo  przez  wojnę  wyniszczona.  Niemcy  i
Rosjanie doskonale zdawali sobie sprawę, że jest to warstwa o najniebezpieczniejszym dla reżimu
potencjale – formowania elit społecznych. Zatem niszcząc inteligencję, mieli właściwie cały naród
na kolanach. Jedyną warstwą, która wyszła z wojny, zachowując swoją tożsamość i dotychczasowy
stan posiadania, była ludność chłopska. Ofiar wojny wszędzie było bardzo dużo, ale wśród ludności
chłopskiej,  czy  ogólniej:  wiejskiej,  było  ich  relatywnie  najmniej.  Zatem  chłopi  stali  się  bazą
społeczną dla nowego systemu. 

Pęd  ku  posiadaniu  jest  cechą  mentalności  chłopskiej.  W społeczeństwach  zachodnich  postawa
konsumpcjonistyczna jest wytworem kapitalizmu. W Polsce, w której nie było mieszczaństwa, nie
było gospodarki wolnorynkowej, jest konsekwencją chłopskiej nędzy. Wartością była i jest rzecz
materialna. Niepewność egzystencji i doświadczenia pokoleń wymusiły strategię gromadzenia dóbr,
która w wielu sytuacjach była warunkiem przeżycia.
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Marta Duch-Dyngosz: Jak wyglądała struktura społeczna przedwojennej Polski? 

Jacek Wasilewski: Kompozycji struktury społecznej w Polsce przyglądam się już w moim artykule
sprzed  ćwierci  wieku  pt.  Społeczeństwo  polskie,  społeczeństwo  chłopskie,  który  ukazał  się  w
„Studiach Socjologicznych”. Z badań wynika, że w społeczeństwie początków II Rzeczypospolitej
dominowała, w liczbach bezwzględnych, warstwa chłopska. Rozumiem tę grupę społeczną szeroko,
gdyż włączam do niej również robotników rolnych. Dwudziestolecie międzywojenne nie zmieniło
tego porządku i gdy popatrzeć na statystyki demograficzne tuż przed wojną, okazuje się, że chłopi,
czyli  właściciele  gospodarstw  rolnych,  stanowili  dokładnie  połowę  społeczeństwa.  Biorąc  pod
uwagę  wspomnianych robotników rolnych,  prawie  60% społeczeństwa  przed wojną  to  ludność
rolnicza, a gdy policzymy także mieszkańców wsi, którzy nie uprawiali ziemi, ale z rolnictwem byli
przecież związani lub od niego zależni (jak np. drobni wiejscy kupcy), to de facto ludność rolnicza i
wiejska stanowiła w II Rzeczypospolitej 70% społeczeństwa.

Jak liczne były inne warstwy społeczne?

Mamy w głowie obraz Polski inteligencko-szlacheckiej. Otóż gdybyśmy inteligencję zdefiniowali
jako wszystkich tych, którzy wykonują tzw. pracę umysłową, w tym panią pracującą na poczcie lub
urzędnika niskiego szczebla po szkole powszechnej, to otrzymamy 6% ówczesnej ludności. Gdy
potraktujemy tę  kategorię  bardziej  restrykcyjnie  i  wyłączymy z  niej  urzędników wykonujących
rutynową pracę, wówczas przedwojenna inteligencja zmniejszy się już do 3% społeczeństwa. Jest to
dramatycznie mało!  Ziemiaństwo, będące nośnikiem tradycji  szlacheckiej  i  po części także idei
modernizacji gospodarki, liczyło raptem około 0,3% społeczeństwa! Burżuazja, czyli właściciele
wielkich i średnich przedsiębiorstw stanowili mniej niż 1%. W przedwojennej Polsce dość liczne
było drobnomieszczaństwo, liczące około 11%. 

Jak wiadomo, znaczną jego częścią była ludność żydowska. Robotnicy, gdy wyłączyć z tej grupy
najliczniejszą kategorię robotników rolnych, stanowili nie więcej niż 6%. Trzeba jednak zdawać
sobie  sprawę,  że  ogromną  ich  część  tworzyli  pracownicy  małych  warsztatów  wytwórczych  i
usługowych oraz służba domowa.

Czy  w  II  Rzeczypospolitej  przeważały  zatem  tereny  wiejskie?  
Stosunek  liczby  ludności  wiejskiej  do  ludności  miejskiej  w  strukturze  osiedleńczej  ukazuje  tę
różnicę jeszcze bardziej wyraziście. II Rzeczpospolita była żywiołem wiejskim. Jedynie kilka miast
miało  wielkomiejski,  w  europejskim znaczeniu,  charakter:  Warszawa,  Lwów,  Kraków,  Poznań.
Duża część ludności klasyfikowanej jako miejska mieszkała tak naprawdę w małych miasteczkach
liczących  około  5  tys.  mieszkańców,  które  od  wsi  specjalnie  się  nie  różniły.  Patrząc  na  stare
fotografie takich miast, dostrzeżemy, że wybrukowane były jedynie główne ulice, ale już te od nich
odchodzące – nie. Brakowało w nich infrastruktury miejskiej.

Czy  sytuacja  w  innych  krajach  europejskich  przedstawiała  się  podobnie?
Jeśli popatrzeć na proces modernizacji przez pryzmat struktury społecznej, czyli najprościej rzecz
ujmując,  im  mniejszy  odsetek  mieszkańców  wsi  a  większy  mieszkańców  miast  i  im  więcej
specjalistów  i  inteligencji,  tym  kraj  bardziej  nowoczesny,  to  ówczesna  Polska  nieznacznie
wyprzedzała  tylko  kraje  bałkańskie  i  Litwę.  Po  odzyskaniu  niepodległości  byliśmy  państwem
peryferyjnym.                                                   28.



Tak potoczyła się historia. Przez dwadzieścia lat trudno było to zacofanie przezwyciężyć. Nie 
mitologizujmy II Rzeczypospolitej. Można odnotować jej pojedyncze osiągnięcia, natomiast 
radykalna zmiana nie mogła w tym czasie nastąpić. Nie ma sensu porównywać się z Francją, 
Wielką Brytanią, Niemcami – ówcześnie najbardziej rozwiniętymi krajami europejskimi. Spójrzmy 
na przykład na Czechosłowację. Struktura polskiego rolnictwa osiągnęła przedwojenny poziom 
naszego południowego sąsiada dopiero na początku lat 70. XX wieku.

I zaczęła się tworzyć nowa hierarchia.
Zbudowano nową drabinę społeczną. Było to celowe działanie. Obok procesów, nazywanych w 
socjologii procesami żywiołowymi, które rozwijają się same z siebie, ogromną rolę odgrywają 
zaplanowane działania o charakterze politycznym. Pierwszym punktem w strategii komunistów 
było zbudowanie wiodącej siły, czyli klasy robotniczej. Przecież w Polsce jej nie było, gdyż przed 
wojną nie było wielkiego przemysłu. Marginalność przedwojennej Komunistycznej Partii Polski 
jest najlepszym na to dowodem. Należało zatem wręcz wyprodukować klasę robotniczą i na tym 
założeniu oparto program ekonomiczny.

 Bazował on na niewykwalifikowanych masach chłopskich, co siłą rzeczy wymusiło ekstensywną 
formę gospodarowania. Jan Szczepański, polski socjolog, oszacował, że w 1945 r. w nowych 
granicach na ziemiach polskich żyło 24 mln ludzi, przy czym zaledwie około 350 tys. miało 
wykształcenie średnie bądź wyższe. Społeczeństwo to było pozbawione nie tyle elit, ile 
wykwalifikowanych kadr na szczeblu średnim, nie mówiąc o wyższym. Otóż dla mnie czymś 
oczywistym jest, że bardzo łatwo było manipulować społeczeństwem pozbawionym liderów, 
osób potrafiących wyjść poza obręb lokalnej lub rodzinnej wspólnoty. 

Mitem jest twierdzenie, że Polacy od początku przeciwstawiali się narzucaniu systemu 
komunistycznego. Oczywiście zdarzały się przypadki oporu, również zbrojnego, ale to była kropla 
w morzu. Ludzie chcieli powrotu do normalności. Proszę też mieć na uwadze, że krytycyzm wobec 
rządów przed wrześniem 1939 r. był powszechny.

 We wrześniu kraj rozpadł się jak domek z kart w ciągu trzech tygodni. Powrót do sytuacji sprzed 
wojny nie wchodził w rachubę w żadnym środowisku. Większość czekała na to, co kryło się pod 
pojęciem „nowe”.

Większość startowała z tego samego poziomu. Awans pod względem społecznym i
materialnym był na wyciągnięcie ręki?

Komuniści   obiecali  powszechny  dostęp  do  dwóch  rzeczy:  pracy  i  edukacji.  I  tego,  na
podstawowym  poziomie,  dotrzymali.  Sztandarowym  hasłem  było  założenie,  że  komunizm  jest
systemem pozbawionym bezrobocia. Żywa była jeszcze przecież pamięć nędzy i głodu, zwłaszcza
po wielkim kryzysie w 1929 r., którego jedną z konsekwencji była przeludniona wieś. Właśnie ze
względów ideologicznych trzeba było zaoferować pracę tysiącom ludzi, co miało przełożenie na
ekstensywną formę gospodarowania. Podobnie edukację na szczeblu podstawowym (znana akcja
walki z analfabetyzmem) uczyniono łatwiej dostępną niż przed wojną, kiedy to owszem, istniały
czteroklasowe szkoły w każdej wsi, jednak by kontynuować naukę, trzeba było dojechać bądź dojść
do  nich  pieszo,  czyli  mieć  buty.  Tylko  lepiej  sytuowanych  mieszkańców wsi  było  na  to  stać.
Komunizm umożliwił to niemal wszystkim.
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 Oczywiście mamy świadomość, jakie były warunki owej pracy dla wszystkich, jaki stosunek do 
pracowników, jaki poziom edukacji – tylko że w porównaniu z sytuacją przedwojenną kontrast był 
ogromny. W ten sposób zbudowano fundamenty pod legitymizację systemu.

Na początku tworzono nową hierarchię w myśl zasady: byłeś na dole, będziesz na górze, byłeś na 
górze, będziesz na dole. Wiązało się z tym złudne przekonanie, że jak ktoś pochodzi z nizin 
społecznych, to będzie bronił interesów grup zmarginalizowanych. Dlatego też zdarzały się 
przykłady spektakularnych awansów, które często kończyły się tragicznie, bo przecież ludzie ci nie 
mieli żadnych kwalifikacji. Zresztą dość szybko zaczęto się z tego pomysłu wycofywać. Młodzi 
pochodzący z rodzin inteligenckich zaczęli piąć się w górę. Jednakże z punktu widzenia demografii,
jeśli ludność pochodząca ze wsi stanowiła bezwzględną większość w polskim społeczeństwie, to 
było oczywiste, że jej przedstawiciele także będą często reprezentowani wśród tych, którzy pną się 
po tej nowej drabinie społecznej.

Od przełomu roku 1989 dzielą nas ponad dwie dekady. Zastanawiam się, czy teza o 
społeczeństwie polskim jako społeczeństwie chłopskim jest wciąż aktualna?

Teza ta była prawdziwa jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku, kiedy wciąż znaczny odsetek ludzi
żył na wsi i związany był z tradycyjnym społeczeństwem wiejskim albo ze wsi już się wyprowadził,
ale  tkwił  w  niej  jeszcze  mentalnie.  Wskaźnikiem  chłopskości  nie  było  zresztą  bezpośrednie
przenoszenie mentalności wiejskiej do miast, chociaż i takie przypadki miały miejsce. Na przykład
we wczesnych latach PRL-u, gdy migranci przenoszący się do ośrodków miejskich otrzymywali od
władz mieszkania, często hodowali zwierzęta na balkonie, pod blokami budowali budy, w których
trzymali  kury  i  kaczki.  Sam  zwróciłem  jednak  uwagę  na  inny  aspekt  chłopskości  polskiego
społeczeństwa.  Przedmioty  „miejskie”,  takie  jak  samochód,  telewizor  czy  inne  udogodnienia
cywilizacyjne  były  adaptowane  poprzez  chłopski  filtr,  wyniesiony  z  domu  sposób  myślenia  i
odczuwania.  Przychodzi  mi  na  myśl  dekorowanie  samochodów.  Nie  wiem,  czy  Pani  pamięta
firanki, którymi przystrajano szyby aut – to jest przykład na to jak ludową estetykę przenoszono do
nowoczesnych,  niewiejskich  przestrzeni.  Na  miejską  rzeczywistość  patrzono  przez  pryzmat
wiejskości, tradycji, tego, co wyniosło się z domu – na przykład grodzenie osiedlowych trawników.
Procesy demograficzne są jednak nieubłagane. Wykształciła się nowa struktura społeczna, w której
coraz  większy udział  mają  pokolenia,  które  ze  wsią  mają  kontakt  tylko  przez  dziadków,  coraz
rzadziej  przez  rodziców.  Dziś  tezę  o  społeczeństwie  chłopskim,  patrząc  tylko  z  perspektywy
ukształtowania struktury społecznej, znacznie bym osłabił, jednakże wciąż mamy do czynienia z
pewną mentalnością, która nie znika w ciągu jednego pokolenia.

Słyszy się głosy, że dominująca mentalność chłopska uczyniła z Polaków konsumpcjonistów i 
idealnych odbiorców kultury masowej. Czy zgadza się Pan z tą opinią?
Tak, ten pęd do posiadania jest u nas jedną z cech mentalności wiejskiej. W społeczeństwach 
zachodnich postawa konsumpcjonistyczna jest wytworem kapitalizmu. W Polsce, w której nie było 
mieszczaństwa  ( A Z  JAKIEGO POWODU?  TEGO NIE AUTOR  NIE MÓWI !)  nie było 
gospodarki wolnorynkowej, jest konsekwencją chłopskiej nędzy. Wartością była i jest rzecz 
materialna. 
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Niepewność egzystencji i doświadczenia pokoleń wymusiły strategię gromadzenia dóbr, która w
wielu  sytuacjach  była  warunkiem  przeżycia.  Stąd  płynęła  ogromna  wartość  przypisywana
posiadanej  ziemi  i  nieustanne,  przysłowiowe  bitwy  o  miedzę.  Dla  społeczeństw  wiejskich
charakterystyczna była postawa: mieć, a nie być. Teraz jest to zjawisko powszechne, bo wyrosłe z
chłopskiej  biedy.  Przywiązanie  do  „mieć”  zostało  wzmocnione  przez  „mieć”  systemu
kapitalistycznego, dzisiaj wszyscy chcą „mieć”: i Kordiany i chamy.

Prof. Janusz Czapiński stwierdził kiedyś, że wciąż jesteśmy nieufnym społeczeństwem 
chłopskim z elementami mentalności sarmackiej i z tego powodu poziom kapitału
społecznego, na tle Europy, jest w Polsce bardzo niski.

Niewątpliwie  wielopokoleniowe  doświadczenia  ugruntowały  ową  nieufność.  Nasze  tradycyjne
rolnictwo było silnie uzależnione od natury, ale nawet przy zaawansowanej technologii ten rodzaj
produkcji  wciąż  jest  narażony  na  niespodziewane  kaprysy  przyrody.  Rodziło  to  poczucie
niestabilności i ukształtowało postawę wyrażaną w przekonaniu,  że nikomu nie można ufać,  bo
nawet jeśli do tej pory wszystko szło dobrze, to trzeba być przygotowanym, że coś złego może się
wydarzyć  lada  moment.  Zatem  nie  ma  sensu  myśleć  długofalowo,  bo  to  „teraz”  jest  ważne.
Prowadzi to do zamykania się w wąskim, najczęściej rodzinnym gronie. 

Proszę  spojrzeć  na  naszych  polityków  i  na  ich  chłopską  mentalność  przejawiającą  się  w
zapewnianiu  synekur  swoim krewnym i  znajomym.  Jest  to  zjawisko familiaryzmu,  negatywnie
rozumianego, który staje się idealnym gruntem dla korupcji i nepotyzmu. Korzeni tego zjawiska
znów możemy szukać w doświadczeniach wyniesionych ze wsi – z wielodzietnej rodziny do miasta
na nauki wysyłano jedno dziecko, które kształciło się nie dla własnej satysfakcji, lecz dla korzyści,
jakie miało to przynieść całej rodzinie. Nieprzypadkowo na myśl przychodzi włoska mafia, która
oparła swoje struktury na rodzinie i na biednych terenach rolniczych południa Włoch.

Znalazłoby to odbicie w statystykach ukazujących, że nieprzerwanie najważniejszą wartością 
w życiu Polaków jest rodzina.
Rodzina została wyniesiona na piedestał. Trzeba wspomnieć przy okazji ludową religijność – 
obrzędową, wręcz teatralną, która była i jest silniejsza od tej refleksyjnej i zindywidualizowanej. 
Kościół ludowy bardzo akcentował rodzinne wartości i naturalność hierarchii w nią wbudowaną. 

Poczucie podporządkowania, którego się nie kwestionowało, w rodzinie (ojciec-gospodarz – 
pozostali członkowie rodziny), w stosunkach społecznych (pan – chłop) i w Kościele (ksiądz-
pasterz – owieczki wymagające opieki) jest również cechą mentalności chłopskiej.

Przekonanie, że nic ode mnie nie zależy, stoi w sprzeczności z ideą społeczeństwa 
obywatelskiego.
Dzisiaj powiedzielibyśmy, że jest to brak poczucia sprawstwa. Można to też tłumaczyć pokornym 
stosunkiem chłopów do przyrody. Momenty działania wspólnotowego zdarzały się tylko w 
sytuacjach zagrożenia – wybuchł pożar, wszyscy rzucali się go gasić. W codziennej egzystencji 
każdy koncentrował się na swoim obejściu i żył z innymi jak Kargul z Pawlakiem. Myślę, że to 
również w nas zostało. Gdy zdarzy się nieszczęście, jesteśmy nagle wspólnotą. Proszę spojrzeć, w 
jaki sposób w Polsce z reguły działają oddolne inicjatywy: jako reakcja na zagrożenie. 
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Od kilku lat następuje proces zamykania szkół lokalnych i słyszymy o licznych zorganizowanych 
protestach rodziców. Ale jakoś nie słychać, by ci sami rodzice wcześniej interesowali się 
funkcjonowaniem szkoły, poziomem nauczania, wyposażeniem sal lekcyjnych i tym, czego ich 
dzieci są uczone. Mobilizacja w obliczu nadzwyczajnych zdarzeń nie może być traktowana jako 
dojrzały przejaw społeczeństwa obywatelskiego. Gdy ktoś podaje przykład komitetu protestującego
przeciwko zamknięciu szkoły bądź manifestacje przeciwko ACTA jako dowód na aktywność 
społeczeństwa obywatelskiego, to mam do tego bardzo sceptyczny stosunek. Społeczeństwo 
obywatelskie to coś daleko więcej niż „skrzyknięcie się” w obliczu zagrożenia interesów, choć i 
takich przejawów nie należy lekceważyć.

Czym można wytłumaczyć dzisiejszą popularność poszukiwania swoich korzeni?
Wcześniejsze pokolenia, ze względu na zawieruchy wojenne, wiedzy o przodkach dalszych niż 
dziadkowie nie miały, bo nie mogły mieć. Dziś w zainteresowaniu rodzinną przeszłością 
widziałbym pozytywny, płynący ze społeczeństwa sygnał, że wzrastają nasz dobrobyt i poczucie 
stabilizacji. Społeczeństwo będące w trudnej sytuacji nie ma czasu na badanie swoich korzeni.

Jacek Wasilewski – profesor socjologii, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 
w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, redaktor „Studiów Socjologicznych”, 
„Studiów Politycznych”, „Polish Sociological Review”.

INNA  STRONA MEDALU  

Po upadku powstania listopadowego przez 20 lat w Królestwie Polskim obowiązywał stan wojenny,
co oznaczało m.in. zakaz wolnego zrzeszania się. Został  on zniesiony w okresie wojny Rosji z
Turcją (1853-1856, tzw. wojna krymska), ogłoszono też amnestię, z Syberii i carskich więzień do
domu  po  latach  zesłania  wróciło  wielu  Polaków.  Wojna  krymska  ujawniła  słabość  militarną  i
gospodarczą  Rosji  i  zakończyła  się  jej  klęską.  Turcję  wspomagały  Anglia  i  Francja,  które  nie
chciały dopuścić do wzmocnienia Rosji na Bałkanach i nad Morzem Śródziemnym.Polacy mieli
nadzieję  wykorzystać  moment  osłabienia  Rosji,  dążąc  do  wymuszenia  ustępstw  na  rzecz
przywrócenia dawnych swobód. Chłopi oczekiwali zniesienia pańszczyzny i uwłaszczenia (w roku
1861 car wydał zarządzenie o przekazaniu ziemi chłopom za odszkodowaniem dla dziedziców, ale
dekret  ten  nie  objął  ziem  Królestwa  Polskiego).Aby  uspokoić  grożące  wybuchem  nowego
powstania  nastroje  społeczeństwa  polskiego,  car  zgodził  się  na  pewne  ustępstwa,  które  miał
wprowadzić Aleksander Wielopolski.  W tym celu car powierzył mu stanowisko naczelnika Rządu
Cywilnego w Królestwie. 

Aleksander  Wielopolski  był  zwolennikiem współpracy Polaków z  carską  Rosją,  widząc  w tym
szansę  na  przeprowadzenie  reform i  przywrócenie  autonomii.  Doprowadził  do  zreformowania
szkolnictwa,  założył  Szkołę  Główną,  przywrócił  samorząd  w  Królestwie.  Opracował  warunki
zniesienia pańszczyzny (wysokie oczynszowanie),  zadbał o  równouprawnienie Żydów (władze
carskie odmawiały Żydom nawet praw obywatelskich). Społeczeństwo polskie nie darzyło sympatią
Wielopolskiego,  oskarżając  go   z  powodu  prożydowskiej  polityki  nawet  o  zdradę  interesów
narodowych .22 stycznia (stąd nazwa powstanie styczniowe) 1863 r. Centralny Komitet Narodowy
ogłosił  się   Tymczasowym  Rządem  Narodowym i  wydał  Manifest,  w  którym  wzywał  do
zbrojnego powstania przeciw caratowi celem przywrócenia niepodległości Polski. Rząd Narodowy
znosił pańszczyznę, a bezrolnym chłopom, którzy wezmą udział w walkach obiecywał ziemię z
dóbr narodowych. Wzywał do wspólnej walki Polaków, Litwinów i Ukraińców. 
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Opierając  się  na  tworzonej  wcześniej  tajnej  organizacji  państwa  przez  okres  powstania,  tj.  15
miesięcy, działał Rząd Narodowy w Warszawie. Wysyłał on w teren gońców i delegatów, mianował
naczelników  obszarów,  ściągał  dobrowolnie  płacony  podatek  narodowy.  Funkcjonowała  tajna
poczta, żandarmeria narodowa wykonywała wyroki na zdrajcach. 

Specjalni wysłannicy ogłaszali we wsiach dekrety rządu o zniesieniu pańszczyzny i uwłaszczeniu.
Zagraniczni posłowie informowali rządy państw europejskich o tym, co dzieje się w Królestwie.
Dokumenty rządowe opatrzone były pieczęcią, na której przedstawiono trzy tarcze herbowe (Polski,
Litwy  i  Ukrainy)  połączone  jedną  koroną.  Rząd  powstańczy  posiadał  wojsko,  złożone  z
ochotników. 

Powstańcy walczyli w bardzo ciężkich warunkach. Nie mieli dostatecznej ilości broni (często kosy,
broń  myśliwska,  karabiny)  ani  umundurowania.  Udział  chłopów  w  powstaniu  był  niewielki.
Walczyły  w  nim  również  kobiety  polskie,  które  chroniły  powstańców,  pielęgnowały  rannych,
dostarczając żywności i opatrunków. Do powstania przyłączyli się, przechodząc granice, ochotnicy
ze Śląska, Poznańskiego i Galicji.  Przewaga 300-tysięcznej armii rosyjskiej była przygniatająca.
Mimo kilku zwycięstw (m.in. pod Żyrzynem, Staszowem, Pieskową Skałą), latem siły partyzanckie
zaczęły  słabnąć.  Rząd  Narodowy,  w  którym władzę  przejęli  biali,  liczył  na  pomoc  w sprawie
polskiej rządów mocarstw zachodnich, które jednak ograniczyły się do żądań wobec cara zmiany
polityki Rosji w Polsce, proponując zawieszenie broni i podjęcie rokowań. 

Władze  rosyjskie  odrzuciły  te  propozycje,  nasilając  walkę  z  oddziałami  powstańczymi  oraz
wprowadzając  terror  wobec ludności.Narody Europy wyrażały sympatię  dla  Polski,  organizując
demonstracje, zbierając pieniądze, do Polski pośpieszyli też ochotnicy (np. włoski pułkownik F.
Nullo, który zginął na polskiej ziemi). Powstanie próbował ratować jego ostatni dyktator, generał
Romuald  Traugutt. Z  oddziałów  powstańczych  stworzył  korpusy  regularnego  wojska,
zreorganizował zaopatrzenie, wydał dekret o bezwzględnej realizacji dekretu uwłaszczeniowego,
aby zachęcić chłopów do udziału w powstaniu, rozwinął kontakty z rewolucyjno-demokratycznym
ruchem europejskim. Wiosną 1864 roku car wydał  ukaz uwłaszczeniowy dla chłopów Królestwa
Polskiego o przekazaniu ziemi bez odszkodowania, a tym samym przekreślił możliwość masowego
udziału mieszkańców wsi w walkach po stronie powstania.Analizując przygotowanie i  przebieg
powstania listopadowego, można wskazać ujemne i pozytywne skutki powstania:

- do ujemnych następstw zaliczyć trzeba: straty w ludziach - polegli, zesłani na Syberię, skazani
na  śmierć  za  udział  w powstaniu  (ogółem blisko 30 tys.  jego  uczestników),  straty  materialne:
konfiskata majątków, zniszczenia, represje popowstaniowe;

- skutki pozytywne - pomimo że powstanie nie doprowadziło do odzyskania niepodległości, było
protestem przeciw niewoli i ugodzie z zaborcą. 

W wyniku powstania zniesiono pańszczyznę na ziemiach środkowej Polski. Chłopom nadano całą 
ziemię przez nich użytkowaną, w zamian zaś mieli płacić dodatkowy podatek gruntowy. 
Zachowano serwituty (chłopskie prawo do korzystania z dworskich lasów i pastwisk), co było stałą 
kością niezgody między dworem a wsią.
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Uwłaszczenie chłopów to proces  nadania chłopom własności  ziemi,  oznaczający likwidację  ich
zależności  feudalnej  od  panów.  W zaborze  pruskim  edykt  z  1811  przewidywał  w  zamian  za
uwłaszczenie odstąpienie przez chłopów dworowi 1/3-1/2 użytkowanej przez nich ziemi - jedynie w
Wielkopolsce według reformy z 1823 wykup płacono w pieniądzach.  W 1816r.  zasięg reformy
ograniczono do gospodarstw sprzężajnych (posiadających konie lub bydło pociągowe),  ponadto
później  na  Śląsku  i  w  Wielkopolsce  do  posiadających  25  morgów  magdeburskich  (1  morga
magdeburska  to  ok.  0,25  ha).  Reforma  ciągnęła  się  40  lat.  W 1850  ostatecznie  uwłaszczono
małorolnych w zaborze pruskim .

Tzw. regulacje na tych terenach w I połowie XIX wieku oznaczały przejście gospodarstwa rolnego
na własność chłopa i  uwolnienie go od pańszczyzny w zamian za oddanie obszarnikowi części
gruntów lub  wykup,  czasem były  połączone z  zamianą  ziemi.  Pojęciem „reformy regulacyjne”
często  określa  się  uwłaszczenie  chłopów  w  zaborze  pruskim.  
W Galicji ogłoszono uwłaszczenie chłopów w 1848r., a wywalczyło je powstanie chłopskie (1846r.)
i  Wiosna  Ludów.  Formalnie  chłopi  Galicji  otrzymali  ziemię  bezpłatnie,  wykup  jednak  był
zamaskowany w formie podatków.

 Podczas uwłaszczenia chłopów zarówno w Galicji, jak i w Królestwie Polskim przyznano 
obszarnikom własność terenów obciążonych serwitutami, a chłopom zastawiono prawo ich 
użytkowania. Były one powodem licznych zatargów między wsią a dworem. Zlikwidowano je w 
większości na schyłku XIX wieku, przeważnie zgodnie z interesami obszarników, a ostatecznie 
zanikły w okresie międzywojennym. Białostockie podlegało rosyjskiej reformie z 1861r. z 
późniejszymi modyfikacjami z 1863-64.

 Chłopów obciążono tu bezpośrednim wykupem. Uwłaszczenie chłopów odegrało wielką rolę w
przejściu od feudalnej do kapitalistycznej formacji społeczno- gospodarczej w Polsce, jak i w całej
Europie, przeprowadzono je, zachowując obok uwłaszczonej wsi także obszarniczy folwark (pruska
droga rozwoju kapitalizmu w rolnictwie).
Rozwiązanie kwestii chłopskiej dotyczyło zniesienia poddaństwa włościan, zniesienia pańszczyzny
(formy renty feudalnej polegającej na przymusowej pracy chłopów na rzecz pana wykonywanej w
zamian za użytkowanie ziemi),  zniesienia oczynszowania (formy renty feudalnej polegającej na
tym, że włościanie musieli składać właścicielom ziemi opłatę pieniężną lub daninę w naturze w
zamian  za  użytkowanie  ziemi)  oraz  uwłaszczenia  chłopów  (nadania  im  uprawianej  ziemi  na
własność). 

Natomiast  w  ostatnim  ćwierćwieczu  XIX wieku,  gdy  wyżej  wymienione  problemy  zostały  na
ziemiach polskich rozwiązane, kwestia chłopska nabrała innego znaczenia. Dotyczyła ona walki
włościan o prawa polityczne, o reformę rolną, o oświatę na wsi itd. Programy rozwiązania kwestii
chłopskiej  na  ziemiach  polskich  pojawiły  się  już  u  schyłku  XVIII  wieku  -  podczas  powstania
kościuszkowskiego,  kiedy  to  7  maja  1794  roku  Kościuszko  ogłosił  tzw.  Uniwersał  Połaniecki
znoszący przywiązanie włościan do ziemi pod warunkiem spłacenia przez nich podatków i długów,
likwidujący władzę sądową panów nad chłopami, umacniający prawa włościan do uprawianej ziemi
oraz zmniejszający wymiar pańszczyzny. Reformy Uniwersału Połanieckiego, w związku z rychłym
upadkiem powstania i rozbiorem Polski (1795), okazały się nietrwałe. 

W XIX wieku państwo polskie nie istniało na mapach Europy. Było ono podzielone między Rosję, 
Austrię oraz Prusy. 
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Społeczeństwo polskie składało się w ogromnej większości (około 80%) z chłopów, dlatego też 
rozwiązanie kwestii włościańskiej było dla Polaków równie istotne jak sprawa odzyskania 
niepodległości. Na ziemiach polskich powstawały liczne programy rozwiązania kwestii chłopskiej.

 Do sprawy tej  odnosiły się również ugrupowania emigracyjne,  które oddziaływały w pewnym
stopniu na ziemie polskie.  Ogólnie biorąc reforma rolna zmniejszyła w poważnym stopniu liczbę
chłopów bezrolnych,  a  mianowicie  z  1340 tys.  do 220 tys.  jednocześnie jednak zwiększyła się
bardzo  wydatnie  ilość  gospodarstw.  Zaznaczyć  trzeba,  że  całość  reform  uwłaszczeniowych
pomyślana była przez rząd carski jako polityczny akt mający na celu pozyskanie chłopa polskiego
na rzecz państwowości rosyjskiej poprzez wywołanie wrażenia w oczach wsi, że rząd odgrywa rolę
jej  opiekuna  w  konfliktach  społecznych  z  dworem.  Chodziło  tu  wyraźnie  o  wykorzystanie
antagonizmów klasowych w celu  zahamowania  procesu  dojrzewania  świadomości  narodowej  u
chłopa  polskiego,  który  to  proces  przekształcić  go  miał  w czynnik  opozycyjny w stosunku do
obecnej władzy zaborczej. 

W zaborze  pruskim  reforma  chłopska,  zapoczątkowana  zniesieniem  poddaństwa  osobistego  w
1807r., ciągnęła się do końca lat pięćdziesiątych XIX wieku: po 1815r. objęła także Poznańskie.
Ograniczała  ona  możliwość  wykupu  prawa  własności  ziemi  tylko  do  większych  gospodarstw.
Mniejsze działki masowo przyłączano do folwarków. 

Uwłaszczenie  następowało  za  całkowitym odszkodowaniem,  regulowanym w różnych  formach
(  wielu  chłopów musiało  np.  oddać  dworowi  połowę gruntu).  Ponadto  chłopi  tracili  serwituty.
Reforma zupełnie przeobraziła oblicze wsi. 
W Poznańskiem  w  1859r.  gospodarstwa  o  obszarze  poniżej  5  morgów  (  stanowiące  26,16%
wszystkich gospodarstw) miały 0.58% ogólnej powierzchni ziemi uprawnej. Gospodarstwa 5-30-
morgowe (30,85%)- 5,16%, gospodarstwa 30-300-morgowe (42,48%)- 32,54%, gospodarstwa 300-
600 morgowe (1,01%)-4,39% i wreszcie gospodarstwa powyżej 600 morgów (2,5%)- 57,33%. W
1861r.  było  w  zaborze  pruskim 1  mln  398,5  tys.  bezrolnych.  Posiadacze  dużych  gospodarstw
chłopskich, opartych na pracy najemnej, stanowili 48,3% ludności wsi i mieli w swych rękach aż
81,04% całej drobnej własności ziemskiej. 

Główne  miejsce  na  drodze  do  uwłaszczenia  chłopów  zajmowała  pańszczyzna.  Jednymi  z
pierwszych wspierających chłopów w walce o zniesienie pańszczyzny byli Bracia Polscy. W ich
ideologii wysokie miejsce zajmowało hasło sprawiedliwości i równości społecznej, co usiłowała
realizować w praktyce ariańska szlachta kujawska poprzez uwalnianie chłopów od pańszczyzny.
Jednym  ze  znanych  braci  polskich  który  uwolnił  chłopów  od  pańszczyzny  był  Samuel
Przypkowski.  Pańszczyznę  zniósł  w  swoim  majątku  w  Przytkowicach.Pozycja  kobiety  w
środowisku braci polskich była nieporównywalnie mocniejsza niż pozycja innych protestantek oraz
katoliczek.  Zgorszenie i  zdziwienie opinii  publicznej  wywoływał fakt,  że  w zborach ariańskich
kobiety często wygłaszały kazania i nauki moralne. Jedną z podstawowych zasad arianizmu było
partnerstwo w związku małżeńskim – ani żona, ani mąż nie mogli dominować. 
Zniesienia  poddaństwa chłopów i  likwidacji  pańszczyzny stojących na drodze  do  uwłaszczenia
włościan domagali się również Jakobini polscy.

W 1792 roku Sejm uchwalił Ustawę o sprzedaży królewszczyzn, która oddawała chłopom osiadłym
w  królewszczyznach  użytkowany  grunt  na  własność,  nadawała  im  wolność  osobistą  (po
rozwiązaniu  kontraktu  z  dziedzicem),  prawo  wychodu  i  uwolnienie  z  poddaństwa  włościan
nieposiadających gruntu – ustawa ta  jednak nie  weszła  w życie  na skutek przegranej  wojny w
obronie Konstytucji 3 maja z Rosją i II rozbioru Polski.
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W 1794  roku Tadeusz  Kościuszko  w  oparciu  o  art.  IV Konstytucji  3  Maja  wydał  Uniwersał
połaniecki (właśc. Uniwersał urządzający powinności gruntowe włościan i zapewniający dla nich
skuteczną  opiekę  rządową,  bezpieczeństwo  własności  i  sprawiedliwość  w  komisjach
porządkowych),  w  którym  zmniejszono  ilość  pańszczyzny,  nadano  chłopom  wolność  osobistą,
zakaz rugów i nieusuwalność z gruntu.

Niedługo przed III rozbiorem Polski w 1794 roku Hugo Kołłątaj opracował ustawę, na podstawie
której gwarantowano chłopom biorącym udział w Powstaniu kościuszkowskim nadanie na własność
ziemi przez nich użytkowanej, a w razie ich śmierci – ich synom.

Kolejnym zwolennikiem uwłaszczenia chłopów, przed i w czasie powstania listopadowego był Jan 
Olrych Szaniecki. Głównym przedmiotem jego działania w parlamencie była kwestia włościańska.
Jan Olrych Szaniecki zdecydowanie opowiadał się za uwłaszczeniem chłopów. Sam już przed 1825
r. zniósł w swych majątkach pańszczyznę, zastępując ją czynszami i jako pierwszy nadał swym
chłopom nazwiska. 

W okresie  Powstania  listopadowego  Szaniecki  rozwinął  w  Izbie  Poselskiej  niezwykle  żywą  i
zdecydowaną działalność. 6 stycznia 1831 r. w „Dzienniku Powszechnym Krajowym” opublikował
artykuł „O celach i środkach rewolucji”.W 1830 r. poruszył w sejmie sprawę uregulowania kwestii
chłopskiej.  Projekt  dotyczył  zniesienia  pańszczyzny,  nadania  włościanom  własności  gruntu  i
założenia szkół wiejskich.  Poruszony temat  wywołał  tumult  w sejmie.Na emigrację  Jan Olrych
Szaniecki udał się do Francji. W 1835 Osiadł w Paryżu. Współpracował tam m.in. z Joachimem
Lelewelem,  Leonardem  Chodźko  i  Adamem  Chłędowskim.  Wydawał  czasopismo  „Polska”  i
współpracował z „Demokratą Polskim”. Przez kilka lat pełnił funkcję prezesa Komisji Funduszów
Emigracji Polskiej. 
Także prywatnie udzielał pomocy niezamożnym emigrantom polskim. Za aktywność polityczną i
radykalizm rząd francuski rozważał wydalenie Szanieckiego z kraju. 

Ostatnia polska próba niezrealizowanego uwłaszczenia  chłopów została  podjęta  w 1863 w
czasie  powstania  styczniowego  z  inspiracji  Stronnictwa  czerwonych  przez  Tymczasowy  Rząd
Narodowy. W wydanym „Manifeście”, oprócz wezwania do walki ogłoszone zostało uwłaszczenie
chłopów, które pozostało fikcją z powodu braku możliwości wyegzekwowania tej decyzji. 

UWŁASZCZENIE 

W zaborze pruskim w 1811 roku został wydany edykt o uwłaszczeniu. Proces uwłaszczenia trwał
do połowy lat sześćdziesiątych XIX wieku.W zaborze austriackim uwłaszczenie rozpoczęło się w
1848 roku  i  trwało  około  dziesięć  lat.W zaborze  rosyjskim edykt  uwłaszczeniowy wydał  rząd
powstańczy w 1863 roku. Jednak praktycznego uwłaszczenia dokonał ukaz carski z 1864 roku.

Uwłaszczenie chłopów to proces  nadania chłopom własności  ziemi,  oznaczający likwidację  ich
zależności  feudalnej  od  panów.  W zaborze  pruskim  edykt  z  1811  przewidywał  w  zamian  za
uwłaszczenie odstąpienie przez chłopów dworowi 1/3-1/2 użytkowanej przez nich ziemi - jedynie w
Wielkopolsce według reformy z 1823 wykup płacono w pieniądzach.  W 1816r.  zasięg reformy
ograniczono do gospodarstw sprzężajnych (posiadających konie lub bydło pociągowe),  ponadto
później  na  Śląsku  i  w  Wielkopolsce  do  posiadających  25  morgów  magdeburskich  (1  morga
magdeburska  to  ok.  0,25  ha).  Reforma  ciągnęła  się  40  lat.  W 1850  ostatecznie  uwłaszczono
małorolnych w zaborze pruskim .
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Tzw. regulacje na tych terenach w I połowie XIX wieku oznaczały przejście gospodarstwa rolnego
na własność chłopa i  uwolnienie go od pańszczyzny w zamian za oddanie obszarnikowi części
gruntów lub  wykup,  czasem były  połączone z  zamianą  ziemi.  Pojęciem „reformy regulacyjne”
często  określa  się  uwłaszczenie  chłopów  w  zaborze  pruskim.  
W Galicji ogłoszono uwłaszczenie chłopów w 1848r., a wywalczyło je powstanie chłopskie (1846r.)
i Wiosna Ludów.
 Formalnie chłopi Galicji otrzymali ziemię bezpłatnie, wykup jednak był zamaskowany w formie
podatków.  

Na podobnej zasadzie oparły się w 1864r. reformy uwłaszczeniowe rządu carskiego w Królestwie
Polskim (ukaz z 18.03.1864), gdy pod wpływem powstania styczniowego chłopi przestali płacić
czynsz i okup pańszczyzny. Carat nie mógł dać wsi mniej niż powstańcze dekrety uwłaszczeniowe
z  1863r.  W Galicji  i  Królestwie  Polskim chłopi  w  większości  utrzymywali  serwituty.  Były  to
uprawnienia  chłopów  do  korzystania  z  dworskich  lasów  i  pastwisk,  wywodzące się  z  epoki
feudalnej.  Podczas  uwłaszczenia  chłopów  zarówno  w  Galicji,  jak  i  w  Królestwie  Polskim
przyznano obszarnikom własność terenów obciążonych serwitutami, a chłopom zastawiono prawo
ich użytkowania. Były one powodem licznych zatargów między wsią a dworem. 
Zlikwidowano  je  w  większości  na  schyłku  XIX  wieku,  przeważnie  zgodnie  z  interesami
obszarników, a ostatecznie zanikły w okresie międzywojennym. Białostockie podlegało rosyjskiej
reformie z 1861r. z późniejszymi modyfikacjami z 1863-64.

 Chłopów obciążono tu bezpośrednim wykupem. Uwłaszczenie chłopów odegrało wielką rolę w
przejściu od feudalnej do kapitalistycznej formacji społeczno- gospodarczej w Polsce, jak i w całej
Europie, przeprowadzono je, zachowując obok uwłaszczonej wsi także obszarniczy folwark (pruska
droga rozwoju kapitalizmu w rolnictwie). 

Powstanie styczniowe 1863-1864 zakończyło się klęską narodu polskiego, podobnie jak powstanie
w 1830- 1831,a podstawowa różnica pomiędzy obu tymi powstaniami wynika między innymi, że
po 1831 r. nie było zasadniczych zmian w układzie sił społecznych. 
Zmiany o charakterze przełomowym nastąpiły po roku 1864. Dokonywały się one jako rezultat
reform  uwłaszczeniowych,  w  marcu  1864r  idąc  śladami  dekretu  styczniowego  po
1863r.ogłoszonego  przez  powstańczy  Rząd  Narodowy.  Ukazy  uwłaszczeniowe  obejmowały
wszystkie  kategorie  chłopów,  we  wszystkich  kategoriach  majątków,  wyjąwszy  osady  przy
karczmach, młynach, cegielniach i kuźniach a następnie ziemie oddane w czasową dzierżawę na
podstawie pisemnych umów.

 Zasadniczą treścią tych ukazów było przekazanie całej ziemi posiadanej faktycznie przez chłopów
w  ich  bezwzględną  własność,  skasowanie  wszelkich  powinności  na  rzecz  dworu  z  tytułu
użytkowania  gruntów,  wreszcie  przejęcie  przez  państwo odszkodowania,  wypłacanego
ziemiaństwu.  W  ten  sposób  system  poddańczo-pańszczyźniany  uległ  w  Polsce  ostatecznej
likwidacji. 
Ogólnie  biorąc  reforma  rolna  zmniejszyła  w  poważnym stopniu  liczbę  chłopów bezrolnych,  a
mianowicie  z  1340 tys.  do  220 tys.  jednocześnie  jednak zwiększyła  się  bardzo  wydatnie  ilość
gospodarstw.  Zaznaczyć trzeba,  że całość reform uwłaszczeniowych pomyślana była przez rząd
carski jako polityczny akt mający na celu pozyskanie chłopa  na rzecz państwowości rosyjskiej
poprzez  wywołanie  wrażenia  w oczach  wsi,  że  rząd  odgrywa rolę  jej  opiekuna  w konfliktach
społecznych z dworem. Chodziło tu wyraźnie o wykorzystanie antagonizmów klasowych w celu
zahamowania procesu dojrzewania świadomości  narodowej u chłopa polskiego,  który to proces
przekształcić go miał w czynnik opozycyjny w stosunku do obecnej władzy zaborczej. 
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ZIEMIAŃSTWO  W  OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 

Na organizowane w Tarcach polowania przybywało przede wszystkim ziemiaństwo. Najbardziej 
znanymi postaciami,  które gościły w Tarcach byli  między innymi: książę Braganza z Portugalii,
feldmarszałek Ziemięcki, w 1926 roku gościł tu dwukrotnie znany malarz – Wojciech Kossak –
autor wielu obrazów o tematyce myśliwskiej. 

Tarce i pobliską Dobrzycę odwiedził również gen. Edward Rydz Śmigły (dziś w pałacu w Dobrzycy
urządzono muzeum). Uczestnikami polowań w tarzeckich lasach było wielu oficerów, prawników i
urzędników.  Udział w polowaniu  był  pewną  formą  nobilitacji  dla  ludzi  spoza  sfery
ziemiańskiej. Wybierano ponadto króla i wicekróla łowów.
Myśliwską  pasję  miał  także  spadkobierca  Zbigniewa  Ostroroga  Gorzeńskiego,  dr  Zbigniew
Skarżyński. 

Na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 roku otrzymał nagrodę, za wystawione
trofea. Skóry, poroża, wypchane ptaki ozdabiały do wybuchu II wojny światowej tarzecki pałac.

Ale  też ile majątków wraz z  polskimi  nazwiskami i  herbami zostało przejętych  po 
powstaniu styczniowym   patrz e -book ''Ziemiaństwo szlachta herby i walka klas''.

Na przykład w przypadku dworu Gorajskich w Lublinie w Archiwum  Lubelskim  jest duża luka  w 
dokumentach  po powstaniu  styczniowym, można sprawdzić.

Ładne ponad 10 000 Polaków powędrowało na Sybir w czasie konfederacji barskiej roku 1768.
Insurekcja  kościuszkowska  oraz  III  rozbiór  Polski,  to  następni  zesłańcy.  Upadek  powstania
listopadowego ma także swój syberyjski epilog -kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy polskich wcielono
do armii carskiej i wysłano na Daleki Wschód i na Syberię. Wysoki to koszt jeśli dodać potępiająca
"buntowników" encyklikę  papieża  "Cum primum" z  1832,  konfiskaty  majątków oraz  wyjazd z
Polski do Europy Zachodniej ok. 11 000 tysięcy najbardziej patriotycznych umysłów. 

Po powstaniu styczniowym zesłano na Syberię co najmniej 200 000 Polaków oraz skonfiskowano
około 1600 majątków ziemskich. Wojna polsko-radziecka 1920 roku dała Rosji następne zastępy
Sybiraków. Nie należy jednak zapomnieć o losie 800 000 Polaków odciętych od Polski na zawsze
po traktacie ryskim 28 marca 1918, ich los to w dużym procencie Sybir. 

Szef morderczej CZEKA  Dzierżyński...''polski tylko z nazwy polski ''szlachcic....Fieliks 
Edmundowicz Dzierżynskij, ps. partyjne: Jacek, Jakub, Franek, Astronom, Józef, Domański (ur. 
30 sierpnia  brak roku 11 września 1877 w Oziembłowie, w Puszczy Nalibockiej, zm. 20 lipca 1926
w Moskwie) – radziecki działacz socjaldemokratyczny i komunistyczny, twórca i szef pierwszych 
sowieckich organów bezpieczeństwa: Czeka, GPU i OGPU, symbol terroru w rewolucyjnej i 
porewolucyjnej Rosji, zyskał przez to miano Żelazny Feliks, Krwawy Feliks i Czerwony Kat. 
Uważany za jednego z twórców państwa radzieckiego.

Czy  Polak  i katolik  byłby  taki  ? 
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Ucieranie tortów dla gości, pracą kierowała Aurelia Chabin - nauczycielka 
                                                                                                 

  Ihrowica - zabili nas w Wigilię
Zbrodniarzom sprzyja wszystko. Brak dokumentów (niszczyli je sami), śmierć świadków (wielu
zabili sami), upływ czasu zabierający ludziom pamięć, strachy czające się w ludzkich głowach na
każde wspomnienie, wreszcie – koszmary dręczące tych, co wiedzą. Trudno zrozumieć zbrodnię
popełnioną w podolskiej wsi Ihrowica 24 grudnia 1944 roku. Dlaczego do polskich domów podczas
wigilijnej wieczerzy wdarli się nagle zbrojni banderowcy z OUN–UPA i okoliczni ukraińscy chłopi,
mordując, rabując i paląc? Czym zasłużyli sobie miejscowi Polacy na tak straszne potraktowanie..
…

                                                                                39.



Pod zaborem austriackim „Zoria Hałyćkaja” zachęcała do wytępienia „polskich panów”, pouczała 
chłopów, jakich narzędzi mają używać do walki: pali, drągów, toporów i siekier. 
Zdobywaj, zdobywajmy sławę! Wykosimy wszystkich Lachów po Warszawę...Ukraiński narodzie.
[…] Zdobywaj, zdobywajmy siłę!Zarżniemy wszystkich Lachów do mogiły... Ukraiński narodzie 
[…] Gdzie San, gdzie Karpaty,  gdzie Krym, gdzie Kaukaz,– Ukraina –Ukraińcom......

                             Bardzo brzydki  szablon  o szlachcie zagrodowej  ! 

Mieszkańcami  Bzowa  była,  choć  to  dziwne  i  trudno  ustalić  tego  przyczyny  -  sama  szlachta
zagrodowa, która choć biedna na zagrodzie, równa była wojewodzie, z którą ci ostatni często mieli
kłopoty na sejmikach w Proszowicach, kiedy to podochoceni poważną dozą miodu, gardłowali ze
wszystkich  sił  w imię  tego,  który  z  kandydatów do władz  dał  więcej  rozweselającego  trunku.
Szlachta zagrodowa Bzowa gospodarowała na pół łanach szlacheckich ziemi ( łan szlachecki - ok.
15 ha), a mimo to była zawsze butna, hałaśliwa, często zajadła i zawsze rozpolitykowana. Chodziła
wprawdzie w parcianych portkach, ale zawsze z karabelą u boku, która bardziej argumentem niż
ozdobą była.  Ich miejscem ulubionym dla bitki i  wypitki było najbliższe im miasto Kromołów,
dokąd ściągała okoliczna szlachta na rozmaite przedsejmowe debaty, a często na rozmaite burdy i
awantury, których początkiem była zawsze sławna karczma – tawerna – później Austerią zwana,
gdzie bractwo upijało się dość silnym miodem i popijało smaczne piwo z wody warciańskiej.Na
polach  Bzowa był  zaplanowany  płodozmian,  jednak  dzierżawca  go nie  przestrzegał,  prowadził
gospodarkę „sposobem plądrującym”. http://bzow.blox.pl/h

 Piękny zabytkowy dwór szlachty zaściankowej. Przeczytaj Genealogię  Redaktor Naczelnej. 
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Już w XIV wieku pojawiają się w Bzowie uherbieni szlachcice rodu Pilawa,  Ostoja, Cielątkowa,
Przeginia, Turzynia, Nowina i inne, a niektórzy z nich znani są jako dziedzice Bzowa, jak Mieczko i
Marcin Panek, Włodko, Paszko Stanisław herbu Pilawa, Marek herbu Ostoja z 1398 roku, Jaśko
herbu Cielątkowa z 1401 roku, Mikołaj herbu Pilawa (zwany Cebrzykiem) z 1427 roku i wielu
innych.  Stąd  mamy  tu  Cebrzyków,  Janotów,  Łazowkich,  Radwińskich,  Woyszów,  Czubanów,
Trawków, Włochów, Golimowskich, Chechelskich, Turowskich, Panków i innych.
Pod koniec XVI wieku właścicielami Bzowa byli szlachcice siedzący na pół łanach szlacheckich
ziem, jak Jan Woysza,  Jan Cebrzyk, Jan Łazowski,  Jan Radwiński,  Walenty Woysza,  Stanisław
Trawka i Tomasz Trawka, Mateusz Włoch, Marcin Czuban i Paweł Janota.

W Bzowie prócz ziemi zagrodowej była i ziemia dworska należąca do dworu w Kromołowie, której
w 1664 roku była właścicielką Petronela, żona po Andrzeju Firleju, a która to własność, jak i wiele
innych okolicznych aktem kupna przeszła na własność rodziny Warszyckich.W tym czasie z rodu
Woyszów ze Bzowa wyszło kilka szlachciców na wysokie urzędy. Dowiadujemy się mianowicie z
marmurowej tablicy wmurowanej w ścianie kościoła w Kromołowie, że Albert Woysza, prepozyt
chełmiński,  kanonik płocki,  naprzód sekretarz Władysława IV, następnie prałat  domowy Karola
Ferdynanda  oraz  Stanisław  Woysza  również  sekretarz  królewski,  swym rodzicom –  panom ze
Bzowa, pogrzebanym w Kościele w Kromołowie, tę tablicę ufundowali. 

                           HERB i DWÓR JANOTÓW BZOWSKICH - OSTOJA 
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Bzów jako wieś szlachty zagrodowej, miał tyle dworków ile było szlachciców, a że mieszkała sama 
szlachta, stąd i wygląd wsi był iście szlachecki. Każdy szlachcic miał swój dworek, który był 
przykryty wysokim łamanym dachem, od frontu z gankiem, którego daszek był wsparty na kilku 
filarkach. Dworek dzielił się na dwie części: część męską i żeńską, połączone zwykle sklepieniem 
murowanym. 
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                 Zjazd członków Związku Szlachty Zagrodowej z Podkarpacia
             we Lwowie (1937 r.). Uczestniczki zjazdu  z Kałusza na dworcu kolejowym.

                  
Związek Szlachty  Zagrodowej –  polska  organizacja  społeczna,  powołana  oficjalnie  13  lutego
1938. Do zadań organizacji należało roztoczenie opieki nad polską drobną szlachtą kresową, która
nie  zatraciła  jeszcze  polskiej  narodowości,  oraz  repolonizacja  tych,  którzy  już  ją  utracili.  Do
Związku Szlachty Zagrodowej Podkarpacia należało w lutym 1939 41 tys. członków w 450 kołach,
działało 28 zarządów powiatowych. Działalność rozszerzyła się szybko na  Wołyń i  Polesie.  Na
początku 1939 powołany został Związek Szlachty Zagrodowej na Wołyniu. W Łucku rozpoczęto
wydawanie  dwutygodnika  "Pobudka  Wołyńska".  Powstały  pierwsze  koła  Związku  Szlachty
Zagrodowej na Polesiu.

Związek Szlachty Zagrodowej starał  się,  aby ludność polska miała dobrą opiekę duszpasterską.
Budowano i wyposażano kościoły. 

W kilkunastu miejscowościach szlachta zagrodowa wybudowała domy ludowe, w których działały
świetlice, sale teatralne, sklepiki spółdzielcze. Związek organizował różne kursy, np. kierowników
świetlic, sekretarzy kół, kursy gospodarstwa domowego oraz kroju i szycia, fundował stypendia
gimnazjalne  i  licealne.W  wojsku  utworzono  kompanie  szlacheckie,  najwcześniej  w  5  Pułku
Strzelców  Podhalańskich  w  Przemyślu.  W  lipcu  1938  utworzono  Fundusz  Pożyczkowo-
Zapomogowy udzielający pożyczek na cele gospodarcze, jak kupno narzędzi rolniczych, nawozów
sztucznych, nasion, uruchomienie warsztatu. Związek Szlachty Zagrodowej Podkarpacia dopomógł
zorganizować kilkadziesiąt sklepów prywatnych, spółdzielczych i kółek rolniczych. 

       Magnateria i ziemiaństwo nie. Wyłącznie żyli  dla własnej  sfery z  pewnymi wyjątkami. 

Obecny Związek Szlachty  Polskiej z panek  Grocholskim   nie  obejmuje szlachty zagrodowej
gdyż  utożsamiany jest z  bogatym ziemiaństwem i nie  zawsze  prawdziwymi  herbami .
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 Prezes Związku Szlachty Polskiej: 
Negatywny stereotyp - że szlachta nakradła i uciekła - budowano celowo w latach komunistycznych
Do Związku Szlachty Polskiej nie może wstąpić każdy szlachcic. Procedura jest skomplikowana.
Zdarzają się i tacy, którzy fałszują papiery, żeby potwierdzić szlacheckie pochodzenie, mimo że
dziś nie daje to żadnych przywilejów. Jaka jest szlachta współcześnie? 
-  To  ludzie,  którzy  potrafią  stawiać  sobie  wymagania  -  odpowiada  Henryk Grocholski,  prezes
Związku Szlachty Polskiej. Wspólnie z Michałem Niemirowiczem-Szczyttem wyjaśniają, 
dlaczego  trzeba  mieć  odwagę,  żeby  należeć  do  związku,  który  ma  w  nazwie  negatywnie
zaczarowane w komunizmie słowo "szlachta".

Szlachta nie ma chyba najlepszej opinii w Polsce... 

Michał  Niemirowicz-Szczytt:  -  Gdybym czerpał  wiedzę  o  szlachcie  jedynie  z  lekcji  historii  i
mediów,  to  miałbym  pewnie  taki  mocno  wypaczony  obraz:  jacyś  pieniacze,  pijacy  i
sprzedawczyki... 
Henryk Grocholski: -  ...wysługujący się  innymi,  żyjący  w pałacach,  niepracujący,  a  w czasie
wojny wszyscy uciekli na Zachód. I między innymi dlatego narodziła się idea powołania Związku
Szlachty Polskiej. Nie może być przecież tak, żeby grupa społeczna nagminnie przedstawiana jako
ten najczarniejszy stan w polskiej historii nie miała swojej reprezentacji. 

Ale stowarzyszenie powstało dopiero po upadku komunizmu. 
H.G.:  -  W  komunizmie  tego  typu  organizacje  nie  miały  racji  bytu,  jakakolwiek  działalność
społeczna była mocno ograniczona.  Starano się zrobić wszystko, aby wymazać ze świadomości
społecznej  pozytywne  aspekty  dotyczące  szlachty.  W latach  90.,  a  Związek  Szlachty  Polskiej
zarejestrowano  w  1995  r.,  było  już  łatwiej  i  środowisko  szlacheckie  mogło  zaznaczyć  swoją
obecność. Zawsze się mówiło, że winni wszystkiemu są Żydzi i  cykliści,  potem doszli  do tego
homoseksualiści. Do „czarnej listy” można dodać jeszcze szlachtę. 

Zaszczepiona niechęć do szlachty pozostała. 
M.N.-Sz.: - Stan szlachecki był na terenach Rzeczypospolitej bardzo liczny i ogromna liczba osób z
upływem lat,  kolejnymi konfiskatami majątków i konfliktami traciła świadomość pochodzenia z
rodziny  szlacheckiej,  szczególnie  w  latach  komunistycznych.  W komunizmie  utrwalił  się taki
stereotyp,  że jak słyszymy słowo „szlachcic”,  to  od razu myślimy: książę,  hrabia,  pałac,  dwór,
kareta... 

A tu jako siedziba Związku Szlachty Polskiej - jeden pokój. 
M.N-Sz.: - (śmiech) A tu jeden pokój. Prawda jest taka, że duża część szlachty nie posiadała ziemi
już w II Rzeczpospolitej, a nawet wcześniej. 
H.G.: - W wyniku represji po powstaniu listopadowym czy styczniowym konfiskowano majątki i
szlachta  zasilała  szeregi  innych  stanów.  O  ile  dawna  arystokracja  czy  możniejsze  rodziny
szlacheckie  zachowały  świadomość  historycznego  pochodzenia,  o  tyle  duża  część  potomków
pozostałych rodów szlacheckich ją straciła. 

Związek powstał, żeby wspierać tę biedną szlachtę? 
H.G.: - Nie. 

To jaka była idea? 
H.G.: - Związek powstał, żeby reprezentować i integrować całe środowisko. Oczywiście jest to
dosyć trudne z racji wewnętrznego zróżnicowania tej grupy społecznej, ale wierzymy, że są jakieś
uniwersalne wartości, jakiś jeden etos wspólny dla całej tej grupy. 
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Póki co ten wspólny etos wyznaje kilkaset osób z 300 rodów. 
H.G.: - W związku jest około 500 członków, te osoby należą do stowarzyszenia, ale warto 
podkreślić, że procedura przyjęcia do związku jest skomplikowana. 

Czytałam warunki i rzeczywiście, nie brzmi to zachęcająco... Sporo papierów. 
H.G.: - (śmiech) No niestety, papierologia i badania dokumentów są konieczne. 
Nie każdy szlachcic może się dostać do Związku, tak? 
M.N.-Sz.: - My byśmy bardzo chcieli oczywiście, żeby członkami zostało jak najwięcej osób, ale 
rzeczywiście, w przypadku niektórych rodzin szlacheckich brakuje dokumentacji, 
często była wielokrotnie niszczona. O dziwo, zdarzają się też fałszerstwa, spotkali się z nimi nasi 
konsultanci genealogiczni. 

Fałszerstwa? 
H.G.: - Tak, to zdumiewające, bo przecież przynależność do szlachty dzisiaj nic nie daje, poza jakąś
świadomością historyczną, znajomością historii rodziny. Mimo to zdarzają się osoby, które same 
fałszują lub opłacają kogoś, kto im tę dokumentację sfałszuje. 

Często to się zdarza? 
H.G.: - Raczej rzadko, ale już nawet jeden taki przypadek bardzo mnie dziwi. 

Może jednak te „papiery szlacheckie” coś dają, skoro ludzie zadają sobie tyle trudu, żeby 
podrobić dokumentację? 
M.N.-Sz.: - Papiery nic nie dają, ale może to efekt czegoś na kształt mody - powróciła moda na 
pochodzenie, na badanie swoich korzeni, to taka wisienka na torcie. Ktoś odnosi sukces i jeszcze 
może się pochwalić pochodzeniem szlacheckim. 
H.G.: - Potwierdzonym ważnym dokumentem 
M.N.-Sz.: - To miłe prawda? (śmiech). Oczywiście, czasami jest po prostu naiwnością korzystanie z
pomocy ludzi, którzy są nierzetelni i mimo że prowadzą swoją działalność pod szyldem badania 
genealogii i herbów, to tworzą nieprawdziwe rodowody. 

I potem okazuje się, że ktoś stworzył jakiś herb na poczekaniu? 
M.N.-Sz.: - Sprawa herbów jest jeszcze bardziej skomplikowana. Znacznie łatwiej niż potwierdzić 
herb jest dowieść, że ktoś był szlachcicem, bo to wynika z dokumentów, ksiąg kościelnych, różnych
rejestrów. Czasami jesteśmy w stanie stwierdzić szlachectwo jakiejś rodziny, ale trudność sprawia 
ustalenie przysługującego jej historycznie herbu. 

W jaki sposób osoba, która się zgłasza do Związku, ma potwierdzane szlacheckie 
pochodzenie? 
H.G.: - Wypełniona ankieta, która jest dostępna na naszej stronie, trafia do naszych specjalistów 
genealogicznych. W ankiecie podaje się między innymi listę przodków. 

Aż do prapraprapradziadka... 
M.N.-Sz.: - Aż do osoby, która figuruje w dokumentach uznawanych za właściwe, czyli 
honorowanych przez naszych konsultantów jako te, które dokumentują pochodzenie szlacheckie po 
mieczu [w linii męskiej - przyp. red.]. Ale my nie potwierdzamy pochodzenia szlacheckiego, takie 
stwierdzenie zamazuje istotę naszej działalności. 

Nie wydajecie certyfikatu? 
M.N.-Sz.: - Jest wiele ugrupowań, które sprzedają takie certyfikaty, ale my do nich nie należymy. 
H.G.: - My prowadzimy naukową kwerendę, która kończy się wnioskiem, że dana osoba ma 
pochodzenie szlacheckie, określane w szczegółach zgodnie z naszym statutem. 
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Nie dostaje się nawet jakiegoś stempla? 
H.G.: - Dajemy legitymację, jako symbol przynależności do stowarzyszenia. 
M.N.-Sz.: - Nie jesteśmy organizacją, która nadaje szlachectwo. 

Właśnie chciałam o to zapytać, ktoś takie tytuły może jeszcze w Polsce nadać? 
M.N.-Sz.: - Nie, nie ma takiej instytucji. 
H.G.: - Mniej więcej od końca pierwszej wojny światowej jest to na ziemiach polskich historycznie 
etap zamknięty i nie da się dziś „kupić” przynależności do stanu szlacheckiego. 

A panowie jak znaleźli się w Związku? 
M.N.-Sz.: - Po studiach za granicą poczułem potrzebę powrotu do tego, co jest typowo polskie, 
wynikające z naszego dorobku, historii. Rodzinnie nie mieliśmy wątpliwości co do pochodzenia 
szlacheckiego. Jeszcze mój dziadek Kazimierz Niemirowicz-Szczytt był właścicielem majątku 
Kożangródek, który obecnie znajduje się na terenie Białorusi. Tu wraca kwestia udokumentowania -
nie ma tu sprawiedliwości, bo jedni sięgną do pierwszej lepszej książki i mają wszystko, a inni 
muszą szukać miesiącami, a czasami nawet latami. Mnie udało się skompletować dokumenty w 
jakieś półtorej godziny. 

H.G.: - Ja też mam to szczęście, że dokumentacja dotycząca naszej rodziny i pamięć rodzinna jest 
zachowana, mamy dużo materiału zdjęciowego. Zawsze interesowałem się historią, jeździłem na 
przykład na Ukrainę badać archiwa i szukałem osób, które będą mogły mi pomóc ułożyć te 
wszystkie historyczno-rodzinne wydarzenia. Kiedy natrafiłem na Związek Szlachty Polskiej, na 
początku byłem bardzo wstrzemięźliwy. Mimo historii rodzinnej słowo „szlachta” słyszałem w 
domu może dziesięć razy w życiu, nie rozmawialiśmy wiele o przynależności do jakiegoś „stanu”, o
herbie. Wszystkie informacje dotyczące rodziny przekazywane mi były poprzez opisywanie historii 
konkretnych osób. Moja babcia i mama są wręcz niechętne takiej tematyce, nawet jeżeli ktoś się 
tym interesuje, bo uważają to za jakiś rodzaj snobizmu... 

Niektórzy tak to odbierają. 
H.G.: - Moim zdaniem niesłusznie. Dla mnie snobizm to aspirowanie do czegoś, czym się nie jest, 
lub zachowywanie się w jakiś sztuczny sposób. A to jest odkrywanie czegoś, co było, co jest 
zapisane w dokumentach, więc trudno mówić tu o snobizmie. Jak pani widzi, nie mam sygnetu, bo 
nigdy akurat takiej tradycji w naszej gałęzi rodziny nie było. Poza obrączką małżeńską nie mam nic
więcej (śmiech). Kiedy w odpowiedzi na moje pytania o archiwa odezwał się pan ze Związku 
Szlachty Polskiej, to od razu - jak się okazało błędnie - pomyślałem, że to są ci ludzie, którzy 
nadają sobie nawzajem szlachectwo, mają 150 lat, noszą te kolorowe ordery, chcą przywrócenia 
monarchii i Bóg wie czego jeszcze. 

Jak Leszek Wielki Książę Wierzchowski, który tytułuje się regentem Polski i zastępuje króla 
do powrotu monarchii w Polsce. 
H.G.: - Ostatnio publikowali państwo artykuł w tej sprawie, więc już do niego odsyłam 
zainteresowanych, każdy może wyrobić sobie sam opinię... 

Nie chcą panowie tego komentować? 
H.G.: - Trzeba odróżnić „prawdziwych” monarchistów od osób, które tę ideę chcą wykorzystać 
jedynie w celu zaspokojenia własnych ambicji, czy czysto zarobkowym. 
Uważam, że dokonywanie tak zwanej uzurpacji, nadawanie tytułów i przypinanie sobie różnego 
rodzaju odznaczeń jest niewłaściwe. 
M.N.-Sz.: - Jesteśmy przeciwni takim praktykom. 
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H.G.: - Są stowarzyszenia, w których nadaje się tego typu tytuły i trzeba jeszcze za to zapłacić 
sporo pieniędzy, ale nie ma to nic wspólnego z dawnym stanem szlacheckim, bo przyjmowanie do 
niego dawno się zakończyło. To nie jest nasza fanaberia, bo my byśmy chętnie więcej osób 
przyjmowali. Czasem słyszymy: Jesteście okropni, bo macie zawężony krąg osób, które możecie 
przyjąć. No, ale to nie my stworzyliśmy przecież definicję stanu szlacheckiego. Nie możemy 
zmieniać historii. 
M.N.-Sz.: - No, chyba że trafi się na twórcze biuro genealogiczne. (śmiech) 

Polacy mieszkający poza Polską należą do Związku? 
H.G.: - Tak, mamy członków z Niemiec, z Kanady, z Egiptu, z Australii, z Rosji, z Ukrainy - 
stanowią jakieś kilka procent wszystkich. Trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby wypełnić tę ankietę
i wysłać, w szczególności mieszkając poza Polską. Dla przykładu: z mojej najbliższej rodziny tylko 
ja formalnie jestem członkiem stowarzyszenia. 

Dlaczego? 
H.G.: - Sądzę, że Polacy nie lubią się zrzeszać, poza tym wielu wystarczy sama świadomość 
historyczna, nie mają potrzeby wstępowania do Związku. Często też w rodzinie wystarczy, że jedna
osoba ma potwierdzenie korzeni szlacheckich. Są i tacy, którzy uważają, że zrzeszanie się w takich 
organizacjach jest po prostu idiotyczne: Po co mam się zapisywać do czegoś, co się tak dziwnie 
nazywa i prawdopodobnie zrzesza samych snobów 

M.N.-Sz.: - Trzeba mieć pewną odwagę cywilną, żeby być w organizacji, która nazywa się Związek
Szlachty Polskiej, bo to słowo zostało naprawdę negatywnie zaczarowane w okresie komunizmu. 
H.G.: - Trzeba mieć odwagę nie tylko, żeby należeć do tej organizacji, ale też zrobić w niej coś 
dobrego. Łatwiej się w Związek nie angażować, bo człowiek wtedy ma więcej czasu i nie dostaje 
niewygodnych pytań. 

Czyli jakich? 
H.G.: - „Jaka szlachta? Przecież szlachta nakradła i uciekła”, albo „Gdy wszyscy walczyli, to 
arystokracja uciekła do Rumunii”. 
M.N.-Sz.: - „To szlachta jeszcze żyje?”. 
H.G.: - Takie rzeczy mówią często ludzie, którzy o swojej historii nie chcą mówić, albo jej nie 
znają. Dlatego podkreślam, że historię warto badać, bo w każdej rodzinie znajdzie się również jakaś
„czarna” karta, która niesie ze sobą naukę. Różnica jest taka, że my przynajmniej tę historię znamy 
i mamy jej świadomość. 

Zarzutów pod adresem szlachty jest dużo, chociażby - to wina szlachty, że Polskę rozebrano. 
H.G.: - To dobry przykład, bo trzeba spojrzeć szerzej: to nie wina szlachty, tylko tych, którzy nas 
rozebrali. 
Oczywiście, wytworzyła się w kraju sytuacja, która to umożliwiła, ale nie można winą obarczać 
całego stanu szlacheckiego. Trzeba zachować pewien obiektywizm, bo to wcale nie jest tak, że my 
jesteśmy zachwyceni wszystkim, co się w tej warstwie działo. 
Patrząc przez ten pryzmat, jesteśmy świadomi, że wiele historii mogło się potoczyć inaczej. Tym 
bardziej patrząc na Polskę dziś i pewne punkty wspólne z tamtymi czasami, nie powinniśmy tych 
błędów powielać. 

Których błędów pan nie chce powielać? 
H.G.: - Tu oczywiście przedstawiam moją prywatną opinię, ale na przykład patrząc na różnego 
rodzaju rewolty, ujmując w skrócie, „antyszlacheckie” czy „antyziemiańskie”, trzeba się 
zastanowić, czy był to skutek jakichś wewnętrznych przepychanek i niewłaściwych zachowań 
szlachty, czy były to wpływy zewnętrzne na osoby, które tych przewrotów dokonywały. To ma 
przełożenie na czasy współczesne.                 47.



Dlaczego  nie  powinniśmy  być  cały  czas  zadowoleni?  Bo  te  wydarzenia  historyczne  mogą  się
powtórzyć,  jeżeli  społeczeństwo  będzie  przez  jakąkolwiek  władzę  lekceważone  i  niewłaściwie
traktowane.  Mój  dziadek,  urodzony  w  1888  roku  na  Podolu,  przekazał  część  swoich  ziem
pracownikom  -  część  darował,  a  część  sprzedał  po  preferencyjnych  cenach.  Dziadek  zwykł
powtarzać, że żałuje, że więcej ludzi z naszej warstwy, którzy mieli ziemię, nie zrobiło tak jak on,
bo „jaka żona, która ma męża z domem i ogrodem, puściłaby go do rewolucji”. (śmiech) 

Patrząc na losy szlachty, mam jeden główny wniosek: najważniejsze jest to, żeby człowiek miał do
drugiego szacunek, bo w momencie, w którym jedna grupa społeczna czuje się wyobcowana - czy
to  z  powodów klasowych,  czy  ekonomicznych,  co  jest  dziś  bardziej  prawdopodobne  -  zawsze
będzie to prowadzić do negatywnych skutków. Poza tym, kiedy badam historię rodziny, dowiaduję
się, kto miał jaki charakter, jakie podjął decyzje, jakie błędy popełnił - można to odnosić do siebie i
zastanawiać  się,  jak  postępować.  Im  więcej  takich  przykładów  rodzinnych  znamy,  tym lepiej.
Szlachtę nadal się atakuje - chociaż zdecydowanie mniej niż w latach 90. - mówi się, jaka to była
zła i czego to ona nie robiła. Musimy wiedzieć, jak te historie wyglądały w miarę obiektywnie. Być
dumni z osiągnięć i wyciągać wnioski z zachowań, za które ci,  którzy je popełnili,  powinni się
wstydzić. 

Pan się wstydzi, czy jest pan dumny? 
H.G.: - Proszę pozwolić, że odpowiem przykładem: mój dziadek miał czterech braci i dwie siostry. 
Najstarszy zginął w 1920 roku torturowany przez bolszewików, kolejny został w 1923 roku 
zastrzelony przez kłusowników, kiedy zwrócił im uwagę, że nie powinni kłusować. Trzeciego - 
Henryka Grocholskiego - rozstrzelali Niemcy w 1939 roku, czwarty został skazany w procesie 
pokazowym w 1947 roku; wykonano wyrok śmierci. Dziadek brał udział we wszystkich możliwych
wojnach, był wielokrotnie ranny, także bardzo ciężko podczas powstania warszawskiego, ale jako 
jedyny spośród braci umarł śmiercią naturalną. No i gdzie tu jest ucieczka do Rumunii? To chyba 
nie jest los, którego się zazdrości? 

Może siostry uciekły do Rumunii? 
H.G.:  -  (śmiech) Nie,  siostry też były na miejscu,  jedna  mieszkała z  matką  w Brwinowie pod
Warszawą i też była sądzona w procesie pokazowym w 1947 roku, a druga mieszkała w Krakowie
w malutkim pokoiku w klasztorze,  który przed pierwszą wojną światową ufundował jej  ojciec.
Pracowała tam jako zegarmistrz. 
Fachu nauczyła się w Davos, gdzie wyjeżdżała leczyć płuca. 
M.N.-Sz.:  -  W mojej  rodzinie  bardzo dużo dokumentów,  zdjęć,  pamiątek  nie  zachowało  się  w
oryginale, znaczna część przepadła po zburzeniu Warszawy po powstaniu, w której przed wojną
mój dziadek Kazimierz jako praktykujący zawodowo lekarz mieszkał wraz z rodziną. Większość
informacji musieliśmy odtwarzać - bazując na opowieściach rodzinnych - ze źródeł zewnętrznych.
Dotarliśmy do życiorysu  dziadka,  który  napisał,  kiedy składał  podanie  o  przyjęcie  na  Wydział
Prawa na Uniwersytecie Warszawskim w 1921 roku - pierwotnie marzyła mu się bowiem kariera
prawnicza,  dopiero  później  ostatecznie  zdecydował  się  na  studia  medyczne  na  Uniwersytecie
Stefana Batorego w Wilnie.
 Brał udział jako ochotnik w wojnie z bolszewikami w 1920 roku. No i tutaj jest taki paradoks
historii, bo 20 lat później jako oficer zginął w Katyniu, dlatego nie miałem okazji dziadka poznać.
Jego  brat,  Krzysztof  Niemirowicz-Szczytt,  był  w  okresie  międzywojennym  działaczem
politycznym, był posłem na ostatni przedwojenny Sejm, gdzie pełnił funkcję sekretarza Komisji
Spraw Zagranicznych.

 W Sejmie jego nazwisko jest na tablicy pamiątkowej poświęconej posłom i senatorom, którzy 
zginęli w czasie wojny. 
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Mój  tata,  który  urodził  się  w  1936  roku,  mimo  że  wówczas  był  małym  dzieckiem,  ma  taką
„pocztówkę” w głowie:  we wrześniu  1939 roku był  z  mamą i  siostrą  w majątku  Dworzec  na
Białorusi należącym do jego stryja Krzysztofa, nagle przyjechali panowie, najprawdopodobniej z
NKWD, elegancko się zachowywali i nikt nie spodziewał się niczego tragicznego. Poprosili, żeby
stryj przygotował wszystkie dokumenty dotyczące majątku i z tymi dokumentami pojechał z nimi.
Już nigdy nie wrócił. Oczywiście rzeczywisty sens tych zdarzeń tata pojął sporo lat później, gdy już
był  wystarczająco dojrzały.  Właściwie dopiero współcześnie udało nam się ustalić  okoliczności
śmierci  Krzysztofa.  Straciłem  więc  dziadka,  stryjecznego  dziadka,  a  nasz  majątek  został  na
Białorusi. 
Wiadomo, jaka jest  sytuacja polityczna na Białorusi,  dopiero w zeszłym roku udało mi się tam
pojechać  -  zorganizowaliśmy  wycieczkę  pod  auspicjami  Związku.  To  było  ogromne  przeżycie
sentymentalne. 

Coś z majątku rodzinnego pozostało? 
M.N.-Sz.: - Polskie majątki, które zostały na tych terenach, już nie istnieją, a w większości 
przypadków zabudowania znajdujące się niegdyś w tych majątkach są w stanie zupełnej ruiny. 
H.G.: - To los wielu rodzin,  dlatego uważam, że ten negatywny stereotyp budowany celowo w
latach komunistycznych - że szlachta nakradła i uciekła - powstawał tak jak antysemityzm, który
przecież  nie  jest  wymysłem  polskim,  a  przyszedł  do  Polski  z  Rosji;  chodziło  o  względy
ekonomiczne. Po prostu tak się złożyło, że te osoby, które miały największe majątki do XIX wieku,
należały do szlachty, tak to się utarło w pamięci, a wiadomo, że z zasady za tymi, którzy coś mają,
to się nie przepada. Mam jednak tę radość, że gdy wyjeżdżam np. na Ukrainę, spotykam tam osoby
mające pozytywne nastawienie do historycznej działalności mojej rodziny. 

Do którego pokolenia udało się panom dotrzeć podczas badania historii rodzin? 
H.G.:  -  Ja  i  Michał  mamy  trochę  ułatwioną  sytuację,  bo  było  kilka  opracowań  historycznych
dotyczących naszych rodzin. Dzięki temu w linii męskiej dotarłem do 1350 roku. Jeżeli chodzi o
sprawy „materialne”, to udało mi się uzyskać kopię pieczęci rodzinnej z 1374 roku. Jej oryginał
przechowywany jest w jednym z klasztorów. 
M.N.-Sz.: - W moim przypadku pierwszym ustalonym i pewnym przodkiem jest Jan Niemira z
Wsielubia. Jako bojar litewski, koniuszy wielkiego księcia litewskiego Witolda, został on w roku
1413 na mocy postanowień unii horodelskiej adoptowany do polskiego herbu Jastrzębiec. Herb ten
był  zresztą  używany przez  moich  przodków przez  kolejne  stulecia.  Wraz  z  Janem Niemirą  do
polskich herbów adoptowanych zostało także 46 innych rodów bojarów litewskich. Ciekawostką
jest, że - z tego co wiem - według obecnego stanu wiedzy do dnia dzisiejszego przetrwały jedynie
dwa rody wywodzące się w linii męskiej od bojarów litewskich uczestniczących w tej unii - są to
właśnie Niemirowiczowie-Szczyttowie oraz Radziwiłłowie. 

Kto najczęściej zgłasza się do Stowarzyszenia? To są znane nazwiska? 
H.G.: - Są osoby, które zajmują eksponowane stanowiska, jest też dużo kadry naukowej, 
szczególnie w ostatnim czasie. Mamy inżynierów, matematyków, lekarzy. Są prawnicy, jest trochę 
osób duchownych. 
M.N.-Sz.: - Są też ludzie ze świata biznesu, menedżerowie i osoby starsze, które przypuszczalnie 
mają na emeryturze nieco więcej czasu i mogą poświęcić się zainteresowaniom związanym z 
odkrywaniem historii rodziny. 

A młodzi? 
H.G.: - Coraz więcej, to rosnący trend. Potwierdza to też wiek członków Zarządu; na pięciu 
czterech jeszcze nie ma czterdziestki. Michał wymyślił takie hasło reklamowe, żeby nie zniechęcać 
tą zaczarowaną „szlachtą”: „Stowarzyszenie ludzi z pasją”. Oddaje formę naszego zaangażowania: 
my działamy przecież non profit, chcemy coś zrobić dla społeczności i kraju.
                                                                      49.



 Niedawno słyszałem,  że człowiek szlachetny to ten, który stawia sobie wymagania większe niż 
musi, niż inni. 

Taka jest szlachta współcześnie? 
H.G.: - To ludzie, którzy potrafią stawiać sobie wymagania. Nie działamy tylko dla siebie, swojej 
genealogii i chwały, ale dla ogółu. 

Współczesna szlachta kojarzy się też z balami... Panowie chodzą na Bal Debiutantów? 
H.G.:  -  Owszem,  byłem  na  nim  kilkukrotnie.  Bal  Debiutantów  to  bardzo  szczytna  idea  -
przypominam, że o charakterze również charytatywnym. Lubię chodzić do klubów, ale miło jest
uczestniczyć także w tego typu wydarzeniu. 
Jednak to nie my jesteśmy ich organizatorem. 
Skoro jest ktoś, kto organizuje bale i robi to dobrze, to my powinniśmy się zająć tematami mniej
zagospodarowanymi.  Organizujemy  konferencje,  wydajemy  czasopismo,  wymieniamy  się
doświadczeniami  z  koleżankami  i  kolegami  z  zagranicy zrzeszonymi w CILANE [Commission
d'information  et  de  liaison  des  associations  nobles  d'Europe  -  Europejskie  stowarzyszenie
zrzeszające  organizacje  szlacheckie  -  red.],  wprowadzamy  szerzej  polski  wątek  do
międzynarodowego  środowiska  szlacheckiego,  pomagamy  różnym  osobom  (nie  tylko  ze
środowiska szlacheckiego) w badaniach naukowych i prywatnych poszukiwaniach. Nie zostaje nam
wiele  czasu.  Poza  prowadzoną  całkowicie  pro  publico  bono działalnością  w  stowarzyszeniu
intensywnie pracujemy też zawodowo. 
M.N.-Sz.:  -  Oczywiście  nie  siedzimy  jedynie  na  odczytach  i  nie  badamy  tylko  i  wyłącznie
dokumentów. 

W ramach oddziałów funkcjonujących w ramach naszego Związku serdecznie  się  przyjaźnimy,
organizujemy  nieformalne  spotkania,  wyjazdy,  mamy  wspólne  pasje.  I  przy  lepszym poznaniu
okazuje się, że losy naszych rodzin splatały się także w przeszłości, na przykład znali się już nasi
dziadkowie. 
H.G.: - Odkrywanie historii rodziny niesie naprawdę fascynujące niespodzianki, dlatego szczerze
do tego zachęcamy. 

 Henryk  Grocholski (ur.  w  1982).  Pochodzi  z  rodu  szlacheckiego  pieczętującego  się  herbem
Syrokomla. Prezes Związku Szlachty Polskiej i redaktor naczelny czasopisma „Verbum Nobile”.
Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant na
Wydziale Prawa i Administracji UW. Jest partnerem założycielem kancelarii adwokackiej Nobilis
Partners Graboś Gładysz Grocholski Lenartowicz. 

Michał Niemirowicz-Szczytt (ur. w 1979). Pochodzi z rodu szlacheckiego pieczętującego się 
herbem Jastrzębiec. Członek Zarządu Głównego i Rzecznik Prasowy Związku Szlachty Polskiej. 
Ukończył prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytecie im. Georga 
Augusta w Getyndze. Nagrodzony prestiżowym stypendium naukowym przyznanym przez 
Deutscher Akademischer Austausch Dienst. Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej 
Akademii Nauk. Wykonuje zawód radcy prawnego. 
Marta Pawłowska. Dziennikarka i redaktorka weekendowego magazynu Gazeta.pl. Wcześniej 
m.in. wydawczyni i reporterka serwisu naTemat.pl. Publikowała m.in. w „Dzienniku”, „Gazecie 
Wyborczej” i „Metropolu”. Realizowała projekty dziennikarskie dla ONZ-u i PARP-u. Niecierpliwa
fascynatka podróży i kryminałów. 
http://weekend.gazeta.pl/weekend/
1,152121,17192904,Prezes_Zwiazku_Szlachty_Polskiej__Negatywny_stereotyp.html
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4  .10.2016
Henryk Grocholski – władca kawałka Polski
Być, by mieć
Kancelaria Henryka Grocholskiego specjalizuje się w sprawach odzyskiwania znacjonalizowanego 
mienia i szczyci się, że reprezentuje wyłącznie właścicieli lub ich rzeczywistych spadkobierców.
Reprywatyzacja całej wsi? Prezes Związku Szlachty Polskiej chce znowu być panem na folwarku.
Próbuje przejąć podwarszawskie Michałowice, grunty warte 1,5 mld zł”. Pod takim hasłem partia
Razem  zapraszała  na  pikietę  przed  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  w Warszawie,  który  21
września uznał za nieważną decyzję o nacjonalizacji 162 zamieszkanych hektarów. „Po wałkach na
kamienicach  czas  na  wałki  przy  majątkach  arystokracji?”  –  pytał  na  Facebooku  Jan  Śpiewak,
warszawski  radny  i lider  stowarzyszenia  Miasto  Jest  Nasze,  broniącego  m.in.  praw  lokatorów
wyrzucanych z kamienic.

Michałowice,  zdezorientowane  postępowaniem i straszone  powrotem  jaśniepaństwa,  swoje  żale
kierują  m.in.  pod  adresem  34-letniego  Henryka  Grocholskiego,  który  na  początku  2014 r.  raz
spotkał  się  z mieszkańcami.  Jarosław  Hirny-Budka,  michałowiczanin,  tłumacz  i działacz  partii
Razem, wspomina, że Henryk Grocholski starał się robić dobre wrażenie. –  W imieniu 70 proc.
spadkobierców  –  bo  z dziesięciorga  dzieci  Barbary  Grocholskiej,  ostatniej  właścicielki,  żyje
siedmioro  –  zadeklarował  brak  zainteresowania  odzyskaniem  ziemi  w naturze.  Dał  też  do
zrozumienia, że lepiej się z nim dogadać, bo inaczej diabli wiedzą, co się stanie, a gdy procedura
trwać będzie zbyt długo, może sprzedać roszczenia. Spotkanie odbyło się szybko, a pan Grocholski
wyszedł, odpowiadając na niewiele pytań.

Rekordowe roszczenia
Wieś leży w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, obok lotniska, dróg ekspresowych i autostrady,
kolejką  to  kilkanaście  minut  pod Pałac  Kultury.  Przed wojną  na  miejscu  prawie  całej  obecnej
gminnej  wsi,  szachownicy  zielonych  ogrodów  i domów  jednorodzinnych,  były  pola  uprawne
należącego do Grocholskich Majątku Ziemskiego Michałowice. Liczył ponad 300 ha, połowę z nich
na początku lat 30. rodzina zamieniła na grunty budowlane. Wtedy wyznaczono ulice i działki, ich
kształt z grubsza się zachował. Na tak podzielonym obszarze miały powstać dwa osiedla: 136-ha
Michałowice i znajdujące się teraz w obrębie Raszyna 28-ha Nowe Grocholice. Jeszcze w latach 30.
rozpoczęto sprzedaż. Ile działek zmieniło właścicieli do września 1939 r., trudno ustalić. Wiadomo,
wojna.

Przyszedł 1944 r. i dekret o reformie rolnej. Działki Grocholskich zabrano hurtem, razem z ziemią
rolną.  Rodzina nie skarży nacjonalizacji  części rolniczej,  ale podnosi,  że dekret PKWN nie dał
państwu prawa do zaboru działek budowlanych. Na dodatek za jednym zamachem odebrano działki
wykupione  przed  wojną  przez  inne  osoby.  Grocholscy  właśnie  te  błędy,  a nie  cofnięto  ich
w ciągnącym się  kilka  lat  powojennym postępowaniu  odwoławczym,  uważają  za  podstawę  do
roszczeń.

Ich rozmiar robi wrażenie. Wspomniana przez partię Razem kwota to przeszło milion miesięcznych
minimalnych pensji wypłacanych na rękę, tyle kosztuje budowa 50 km dróg ekspresowych albo
łódź podwodna. Owe 1,5 mld prowadzący sprawę prawnicy z kancelarii Nobilis Partners, których
Henryk  Grocholski  jest  wspólnikiem,  uznają  za  grubą  przesadę.  Cenowa  szarża  ma  wynikać
z przeszacowania wartości michałowickich gruntów. Te niezbudowane kosztują nie tysiąc złotych
za metr, a góra kilkaset.
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Wysokości  ewentualnego  odszkodowania,  wypłacanego  przez  Skarb  Państwa,  czyli  z naszych
podatków, są jasno określone. Zdecyduje sąd na podstawie opinii biegłych, podstawą będą działki
niezabudowane, bo je zabierano; ale liczy się współczesną wartość takich nieruchomości. – Zanim
sprawa dojrzeje do etapu odszkodowania, musi przejść przez Naczelny Sąd Administracyjny, co
potrwa przynajmniej rok.  Dopiero podtrzymanie wyroku sądu wojewódzkiego, a dotychczasowa
linia  orzecznicza  NSA jest  tu  spójna  i po  myśli  spadkobierców,  otwiera  drogę  do  wniosku
o odszkodowanie. I to na nas będzie ciążyło udowodnienie, która działka należała do Grocholskich
– zapewnia mecenas Anna Graboś z Nobilis Partners. Jasne jest, że do ostatecznego wyroku minie
jeszcze sporo czasu. 

Skoro przez ćwierć wieku państwo, mówią prawnicy spadkobierców, nie umie stwierdzić, że żółty
samochód nie jest czarnym samolotem, to co będzie na kolejnych etapach ustalania faktycznego
statusu poszczególnych działek i przy wyznaczaniu wysokości ewentualnego odszkodowania?

Doświadczenie i praktyka

Kancelaria Henryka Grocholskiego specjalizuje się w sprawach odzyskiwania znacjonalizowanego
mienia i szczyci się, że reprezentuje wyłącznie właścicieli lub ich rzeczywistych spadkobierców, nie
bawi  się  w skupowanie  roszczeń.  Rodzina  Grocholskich  ma  dobrze  przetarte  szlaki
reprywatyzacyjne.  Udało  się  jej,  wspólnie  z krewnymi,  odzyskać  warszawski  Hotel  Europejski.
Przed  wojną  należał  do  firmy  HESA,  udziałowcami  były  skoligacone  ze  sobą  rodziny
Czetwertyńskich,  Przeździeckich  i Grocholskich.  XIX-wieczny  budynek  ucierpiał  w wyniku
działań wojennych, ale zanim miasto go odebrało, właściciele zdążyli rozpocząć jego odbudowę.
Tamten wkład pozwolił spadkobiercom odzyskać obiekt w 2005 r., po kilkunastu latach procesów 
sądowych. W 2012 r. partnerem inwestorem w przedsięwzięciu została Vera Michalski-Hoffman, 
szwajcarska milionerka, dziedziczka fortuny firmy kosmetycznej La Roche i córka szwajcarskiego 
ornitologa, współzałożyciela WWF, organizacji chroniącej środowisko naturalne. Niedługo dzięki 
nowej wspólniczce Europejski ma się stać najbardziej luksusowym hotelem w Polsce.

W Michałowicach za sprawą sądowych starań Grocholskich w trudnym położeniu znaleźli się ci
mieszkańcy,  którym  zostały  wstrzymane  procesy  o zasiedzenie,  a nie  wszyscy  posiadacze
michałowickich  działek  wpisani  są  do  ksiąg  wieczystych  jako  właściciele.  Nie  wierzą,  że  są
bezpieczni, i obawiają się, że i tak przyjdzie moment, gdy zacznie się stresujące dla nich ciąganie
po sądach. Zaawansowani wiekiem spadkobiercy zapewniają, że zwroty w naturze mogą dotyczyć
tylko pustych działek, wciąż pozostających w gestii Skarbu Państwa bądź gminy, bezpieczny jest
więc kościół, szkoła i urząd gminy.

Rękojmią  szlachetności  tych  intencji  –  o czym  mówił  na  spotkaniu  z mieszkańcami  Henryk
Grocholski – ma być osobiste poświęcenie dla Polski tak samych spadkobierców, jak i zasługi ich
przodków.  W końcu  Barbara  Grocholska  brała  udział  w powstaniu  warszawskim,  podobnie  jak
kilkoro  z jej  dzieci  i mąż  Adam  Remigiusz,  pułkownik  AK  i bohater  obu  wojen  światowych,
odznaczony orderem Virtuti Militari,  dowodzący w powstaniu walkami na Mokotowie,  czy jego
młodszy brat  Ksawery,  więzień  Oświęcimia  i żołnierz WiN, skazany na karę  śmierci  i stracony
w 1947 r.
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Pod rękę i pod wiatr

Kariera  Grocholskich  zaczęła  się  w Małopolsce,  w XIV w.  protoplasta  rodu  mieszkał
w podkrakowskim zamku Korzkiew (gdzie ponad 600 lat później zaręczył się Henryk Grocholski),
nazwiska  zaczęli  używać  po  przeprowadzce  do  Grocholic  na  Sandomierszczyźnie.
W I Rzeczpospolitej  było  kilka  momentów,  gdy  szlachta  mogła  szybko  dojść  do  większego
znaczenia i majątku, najczęściej szukano ku temu okazji wraz z parciem na wschód. Grocholscy
trafili na Podole. 
Zawierali  zręczne  małżeństwa,  z pannami  posażnymi  i z dobrymi  parantelami.  Korzystali  na
bliskości  z królem  Stanisławem  Augustem,  prywatnie  krewnym.  Umieli  ustawić  się  z wiatrem
historii,  nie  stronili  od  obstawiania  konfederacji  targowickiej  i opcji  rosyjskiej.  U schyłku I RP
doszli do magnackiej fortuny.

Weszli też do blisko ze sobą spokrewnionego kręgu polskiej arystokracji, w 1881 r. w cesarstwie
rosyjskim  pradziadkowi  Henryka  potwierdzono  tytuł  hrabiowski.  Wzorem  równie  zamożnych
sąsiadów utrzymywali pałace, zajmowali się mecenatem sztuki i ją uprawiali. Stanisław Grocholski,
uczeń  Jana  Matejki,  był  mistrzem szkoły  monachijskiej,  słynącym z portretów i wiejskich  scen
rodzajowych. 

Dwustuletni pobyt rodu na Podolu zakończył się gwałtownie w 1917 r.
Już w wolnej Polsce ojciec spadkobierców ożenił się z księżną Barbarą Świętopełk-Czetwertyńską,
której rodzinnym domem był Pałac Uruskich na Krakowskim Przedmieściu (dziś Wydział Geografii
i Studiów Regionalnych UW). Panna młoda wniosła m.in. grunty objęte dziś procesem.

 – Przy czym to nie były jakieś dziedziczne dobra Czetwertyńskich, ziemie te kupowano w celu 
lokaty kapitału, nie ma ona związku z prawami feudalizmu albo pańszczyzną, to był po prostu XIX-
wieczny biznes. 
Podczas gdy ze średniej szlachty wykształciła się w II Rzeczpospolitej inteligencja, arystokracja
stała  się  elitami  biznesowymi,  tak  było  właśnie  z Czetwertyńskimi,  książętami  dynastycznymi
i potomkami Ruryka, który w IX w. podbijał Ruś – objaśnia genealog i badacz dziejów polskich elit
dr Marek Minakowski.
W rodzeństwie  spadkobierców  są  Piotr  –  emerytowany  dyrektor  zakładu  dla  głuchoniemych
w Laskach  (ojciec  Henryka  i szwagier  europosłanki  Róży  Thun),  Elżbieta  –  żona  Krzysztofa
Zanussiego,  Anna  –  autorka  obrazów  sakralnych,  Michał  –  były  dyplomata.  Niektóre  z dzieci
Barbary  Grocholskiej  nie  doczekały  się  potomstwa,  część  wyemigrowała,  kilkoro  z młodego
pokolenia mieszka za granicą. Niektórzy weszli w związki z osobami ze środowiska, m.in. Henryk,
którego  żona  Maria  Będkowska  jest  wnuczką  zmarłej  w zeszłym  roku  Natalii  Lubomirskiej.
Grocholscy  sprawiają  wrażenie  skromnej  i niczym  się  niewyróżniającej  rodziny,  tyle  że
rozbudowanej. Nie dają pożywki brukowcom, nie zależy im na rozgłosie i jeśli trafiają do prasy, to
głównie przez hołdowanie starym tradycjom

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1677996,1,henryk-grocholski--wladca-
kawalka-polski.read    Agnieszka Krzemińska, Jędrzej Winieck

Róża Thun właśc. Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und 
Hohenstein (ur. 13 kwietnia 1954 w Krakowie) – działaczka organizacji pozarządowych, 
publicystka; była szefowa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, posłanka do 
Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji. 
Prawnuczka Jana Gwalberta Pawlikowskiego. Córka hrabianki Marii Karoliny Plater-Zyberk z 
Wabolu herbu Plater i profesora Jacka Woźniakowskiego, inicjatora wydawnictwa „Znak” i byłego 
prezydenta Krakowa. Od 1981 żona Franza Grafa von Thun und Hohenstein (ur. 1948). Matka 
trzech córek i syna. Siostra Henryka Woźniakowskiego.                                                   53.



Henryk Woźniakowski (ur. 22 czerwca 1949 w Krakowie) – polski filolog, publicysta i wydawca,
tłumacz,  prezes  zarządu  Społecznego  Instytutu  Wydawniczego  "Znak".  Jest  synem  Jacka
Woźniakowskiego, bratem m.in. Róży Thun. 
Jacek Woźniakowski (ur. 23 kwietnia 1920 w Biórkowie, zm. 29 listopada 2012 w Warszawie) –
polski historyk sztuki, pisarz, eseista, publicysta, dziennikarz, edytor, wydawca, tłumacz literatury
pięknej, prezydent Krakowa w latach 1990–1991, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Prawnuk Henryka Rodakowskiego,  wnuk Jana  Gwalberta  Pawlikowskiego,  przyrodni  brat  prof.
filozofii  Karola  Tarnowskiego,  ojciec  m.in.  Henryka  Woźniakowskiego  (zastępcy  rzecznika
prasowego rządu Tadeusza Mazowieckiego, prezesa wydawnictwa "Znak" w Krakowie), oraz Róży
Thun (posłanki do Parlamentu Europejskiego). 
Jan Gwalbert Pawlikowski (ur. 18 marca 1860 w Medyce, zm. 5 marca 1939 we Lwowie) – polski
ekonomista, publicysta i polityk, historyk literatury, taternik, jeden z pionierów ochrony przyrody. 
Jego synem był Michał Gwalbert Pawlikowski. Jego synową, żoną drugiego syna – Jana Gwalberta
Henryka,  była  Maria  Pawlikowska-Jasnorzewska.  Jego  wnukiem  jest  prof.  filozofii  Karol
Tarnowski oraz prof. historii sztuki i pisarz Jacek Woźniakowski, a prawnukami Róża Thun i
Henryk Woźniakowski. 

ALE  PRZYPISY  i  BIBLIOGRAFIA    DO    TEJ  SZTUCZNEJ  GENEALOGII  SĄ  
BARDZIEJ NIŻ ENIGMATYCZNE i nie  jest to  żadne  źródło genealogiczne   ani  herbarz ! 
Przypisy

• Rocznik Polskiej Akademii Literatury, Warszawa 1937, s. 255. 
2. Gimnazjum im. J. G. Pawlikowskiego w Medyce 

Linki zewnętrzne
• Jan Gwalbert Pawlikowski. Bojownik o styl ziemi ojczystej. „Gazeta Lwowska”, s. 5, Nr 81 z

8 kwietnia 1939. 
• Jan Gwalbert Pawlikowski, Społeczna organizacja ochrony przyrody 
• Artykuł biograficzny na stronach Polskiego Radia 
• Film autorstwa Jana Pawlikowskiego, syna Jana Gwalberta Pawlikowskiego. W filmie 

występuje między innymi żona Jana Gwalberta – Wanda Pawlikowska. 
• R. Łętocha, Z Polską zrośnięty. W stulecie „Kultury i natury”, „Nowy Obywatel” 2013 nr 9 

http://nowyobywatel.pl/2013/11/08/z-polska-zrosniety-w-stulecie-kultury-a-na

INNY  PRZYKŁAD POWIĄZANY

Karol Tarnowski (ur. 20 lutego 1937 w Krakowie) – filozof wnuk Jana Gwalberta 
Pawlikowskiego, przyrodni brat Jacka Woźniakowskiego. Jego powinowatym jest poeta Adam 
Zagajewski. 

Linki zewnętrzne  do genealogii 
• Profil na stronie UPJPII 
• Karol Tarnowski w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). 
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Adam Zagajewski i Wisława Szymborska (2005)                            NaTemat 19 lipca 2013 

Prezes Związku Szlachty Polskiej hrabia Henryk Grocholski w rozmowie 

z „Głosem Polonii” opowiada historię swoich przodków.

Pierwsze ślady rodziny, które są znane i udokumentowane pochodzą z XIV wieku, wtedy rodzina
mieszkała w okolicach Krakowa, na obecnym pograniczu Słowacji i Polski. Nie nosiliśmy jeszcze
nazwiska  Grocholscy,  bo  wtedy  nazwisk  nie  używano.  Rodzina  nazywała  się Syrokomle,
wcześniejsza nazwa. Teraz używamy Grocholscy-Syrokomle.  Pierwsze ślady materialne − to jest
zamek Koszkiew pod Krakowem. W tym Zamku oświadczyłem się mojej żonie, która tak samo jak
i moja matka jest krakowianką. W tym zamku mieszkał Jaś Syrokomle w 1371 roku.

Potem DLACZEGO I JAK SIĘ  TO STAŁO  NIE WIADOMO  źle  im  było w zamku ?! 

rodzina przeniosła się do innej miejscowości – do Grocholic i z tych właśnie Grocholic wzięło się
nazwisko Grocholscy. Tam nadal jest średniowieczny kościół z herbem rodzinnym. Jak to się mówi
w Polsce, Grocholscy − szlachta odwieczna. Bo nie wiemy, kiedy ten tytuł szlachecki się pojawił, w
dokumentach funkcjonował zawsze.…                    55.



Nazwisko SYROKOMLE nie  istniało  jako takie ale  Syrokomla .

                                                          WIKIPEDIA
Syrokomla (Srokomla,  Syrykomla,Syrokomlya)  –  polski  herb  szlachecki  wywodzi  się  od  herbu
Abdank  .Najwcześniejsze źródło heraldyczne wymieniające herb to datowane na lata 1464–1480
Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae polskiego historyka Jana Długosza, który uznał go za
rdzennie  polski.  Zapisuje  on  informacje  o  herbie  wśród  71  najstarszych  polskich  herbów
szlacheckich we fragmencie: "Syrokomlya circulaturam triangularem, cruce super imposita alba, in
campo rubeo deferi Genus Polonicum modestiąue in eoviri.". W wyniku unii horodelskiej w 1413
przeniesiony na Litwę. 
:  Grocholscy herbu Syrokomla – polski ród szlachecki.

Grocholscy  budowali  piękne  pałace  włoskiej  architektury,  noszące  cechę  czasów  Stanisława
Augusta; niemi ozdobili dziedziczne miasteczka Sudyłków, Hryców na Wołyniu, w Bracławskiém
Woronowicę, Strzyżawkę, Pietniczany. 
Mieli  tam kaplice  raczej  kościółki.  Odznaczali  się  pobożnością.  (...)  Ta  rodzina  wiedzie  swój
początek z Krakowa. W XVI wieku na Podolu się zjawili, byli dziedzicami Grabowa.

Bibliografia
• Adam Boniecki  często  sfałszowany  i nierzetelny 
•  Herbarz Polski. T. 7. Warszawa: Gebethner i Wolf, 1903, s. 64-71. 

Linki zewnętrzne
• Grocholski.pl – Strona rodu Grocholskich herbu Syrokomla prowadzona przez Henryka 

Grocholskiego 

Przedstawiciele rodu
• Adam Remigiusz Grocholski – podpułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, pułkownik 

AK, 
• Antoni Grocholski – komisarz cywilno-wojskowy województwa bracławskiego, 

targowiczanin, 
• Franciszek Ksawery Grocholski – podkomorzy królewski, poseł na Sejm Czteroletni, 

targowiczanin, 
• Jan Nepomucen Grocholski – prezes sądów guberni podolskiej, targowiczanin, 
• Ksawery Grocholski, ps. Leonard, 
• Marcin Grocholski – członek Sejmu Czteroletniego, wojewoda bracławski, 
• Kazimierz Grocholski – pierwszy minister do spraw Galicji w rządzie Austrii, 
• Maria Grocholska – karmelitanka, 
• Michał Grocholski – konsul generalny RP w Chicago. 
• Remigian Grocholski – pułkownik królewski, chorąży bracławski. 

Adam Boniecki, właśc. Adam Józef Feliks Fredro-Boniecki herbu Bończa (ur. 19 listopada 1842 
w Żydowie (kieleckie), zm. 24 czerwca 1909 w Warszawie) – polski historyk, heraldyk, prawnik. 

Pochodził z rodziny szlacheckiej. Był synem Ferdynanda i Leontyny ze Stadnickich. Wcześnie 
stracił rodziców. Studiował prawo na uniwersytecie w Petersburgu i w Ecole de Droit w Paryżu. W 
latach 1865-1872 pracował w sądownictwie w Warszawie.
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 Po osiedleniu się w majątku Świdno (przeszło w ręce Bonieckich po śmierci hrabiego Michała
Stadnickiego) pod Warszawą zajął  się badaniami heraldycznymi.  W 1899 rozpoczął  wydawanie
wielotomowego dzieła  Herbarz polski, przy współpracy z Arturem Reiskim; do 1909 opracował
trzynaście  tomów.  Po  śmierci  Bonieckiego  prace  nad  Herbarzem kontynuowali  Reiski  i
Włodzimierz Dworzaczek. Wydano 16 tomów od nazwisk rozpoczynających się na A- kończąc na
Mad-. Jeden z pierwszych członków Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Opublikował ponadto
m.in.:

• Kronika rodziny Bonieckich (1875) 
• Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XVI w. (1883) 

W 2005 genealog Marek Jerzy Minakowski wydał elektroniczną wersję Herbarza polskiego Adama
Bonieckiego  z  własnymi  hipertekstowymi  indeksami  i  stał  się  on  jedną  z  podstaw  Wielkiej
Genealogii Minakowskiego. 

Włodzimierz Dworzaczek (ur. 28 października 1905 w Mińsku, zm. 23 września 1988 w 
Poznaniu) – polski historyk, heraldyk, genealog, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Studiował nauki historyczne w Poznaniu, w 1932 obronił doktorat. 
W 1928 przejął materiały heraldyczne zmarłego Artura Reiskiego i kontynuował jego (oraz 
wcześniej Adama Bonieckiego) prace nad Herbarzem polskim; opracował tom XVII dzieła, ale 
nie zdążył go opublikować – w 1944 rękopis wraz z archiwum Bonieckiego i Reiskiego spłonął 
w Bibliotece Krasińskich w czasie powstania warszawskiego.

Po II  wojnie  światowej  pracował  na  Uniwersytecie  Adama Mickiewicza  w Poznaniu.  W 1947
habilitował się, ale ze względów politycznych habilitacja nie została zatwierdzona. Od 1955 był
docentem,  od 1957 profesorem nadzwyczajnym,  a  od 1968 profesorem zwyczajnym.  W latach
1958–1975  kierował  Zakładem  Historii  Polskiej.  W  1959  roku  wydał  pierwszy  w  literaturze
polskiej  podręcznik  Genealogia,  do którego dołączył 183 tablice genealogiczne polskich rodów
monarszych i państw ościennych oraz polskich rodów możnowładczych.
Był jednym z redaktorów edycji Liber chamorum Waleriana Nekandy Trepki (1963). Pracował nad
nowoczesnym herbarzem  Materiały  historyczno-genealogiczne  do  dziejów wielkiej  własności  w
Wielkopolsce.  Nie zdołał  go ukończyć,  ale pozostawił ponad 200 tysięcy rejestrów źródłowych,
które znajdują się w Bibliotece Kórnickiej  Polskiej  Akademii Nauk i zostały wydane w formie
elektronicznej jako Teki Dworzaczka.
Jego  żoną  była  Jolanta  Dworzaczkowa,  znawczyni  dziejów  reformacji  i  kontrreformacji,
specjalistka od braci czeskich.

Artur Reiski, Reyski (ur. 30 września 1857 w Drzewicy, zm. 25 sierpnia 1928 w Warszawie) –
polski  historyk,  genealog,  heraldyk,  prawnik  i  baron.  Pochodził  z  czeskiej  rodziny  używającej
przydomka  z Dubnic i tytułu baronów potwierdzonego w Królestwie Polskim w 1824. Studiował
prawo  na  Uniwersytecie  Jagiellońskim,  w  1883  obronił  doktorat  praw.  Osiadł  w  rodzinnej
Drzewicy,  gdzie  wykonywał  obowiązki  sędziego  pokoju  oraz  poświęcił  się  badaniom
heraldycznym.   Zgromadził  liczne  materiały  do  dziejów  polskich  rodów  rycerskich  i  rodzin
szlacheckich, które wykorzystywał współpracując ze swoim przyjacielem Adamem Bonieckim od
1899 przy wydawaniu Herbarza polskiego. Po śmierci Bonieckiego w 1909 sam wydał trzy tomy
Herbarza (do tomu XVI, do hasła "Makomaski").  Swoje archiwum zapisał młodemu historykowi
Włodzimierzowi  Dworzaczkowi,  który  kontynuował  prace  nad  Herbarzem do  1944,  kiedy
materiały uległy zniszczeniu w pożarze Biblioteki Krasińskich w Warszawie w czasie powstania
warszawskiego.

                                                                      57.



Był członkiem Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie

Genealogia –  podręcznik genealogii  autorstwa Włodzimierza  Dworzaczka.  Składa  się  z  dwóch
części.  Pierwszą  stanowi  właściwy  podręcznik,  drugi  zawiera  183  tablice,  przedstawiające
genealogie rodzin panujących w Polsce i krajach sąsiednich oraz najważniejszych polskich rodzin
magnackich.  Jest  to  pierwsze  i  jak  dotąd  jedyne  takie  kompendium  w  polskiej  literaturze
historycznej. 

Marek Jerzy Minakowski (ur. 13 czerwca 1972 w Olsztynie ) – filozof, historyk, genealog, doktor
nauk  humanistycznych  i  wydawca,  a  także  bloger   i  youtuber.  Twórca  Wielkiej  Genealogii
Minakowskiego.  Współzałożyciel  i  pierwszy  marszałek  Stowarzyszenia  Potomków  Sejmu
Wielkiego. 

W kwietniu 2006 razem z żoną Anną Lebet-Minakowską  i Januszem Janotą-Bzowskim został
współzałożycielem Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego i objął funkcję marszałka, którą
pełnił  przez  kilka  lat  do  czasu  wyboru  Andrzeja  Krzyżanowskiego.  W październiku  2008  był
prelegentem  polsko-litewskiej  konferencji  naukowej  z  okazji  pierwszych  obchodów  święta
państwowego  Republiki  Litewskiej  oraz  uczestniczył  w  spotkaniu  uczestników  z  prezydentem
Litwy, Valdasem Adamkusem. 

Anna Barbara Lebet-Minakowska (ur. 16 lipca 1963 w Krakowie) – polska archeolog i 
muzealnik, specjalistka w dziedzinie kultury i tradycji Żydów polskich. W kwietniu 2006 razem z 
mężem, Markiem Minakowskim i Januszem Janotą-Bzowskim została współzałożycielką 
Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego. Jest członkiem m.in. European Association for Jewish
Studies, World Union of Jewish Studies i Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.
Najważniejsze publikacje

• Judaizm poznać znaczy zrozumieć: kultura i sztuka żydów w przedwojennej Polsce, 
Kraków 2008. 

• Katalog judaików. Cz. 1, Tkaniny, Kraków 2008.  

                        CZĘŚĆ  II  ARTYKUŁU 
Grocholscy herbu Syrokomla – polski ród szlachecki. 

Grocholscy budowali piękne pałace włoskiej architektury, noszące cechę czasów Stanisława 
Augusta; niemi ozdobili dziedziczne miasteczka Sudyłków, Hryców na Wołyniu, w Bracławskiém 
Woronowicę, Strzyżawkę, Pietniczany. Mieli tam kaplice raczej kościółki. Odznaczali się 
pobożnością. (...) Ta rodzina wiedzie swój początek z Krakowa. W XVI wieku na Podolu się 
zjawili, byli dziedzicami Grabowa. 
Przedstawiciele rodu

• Adam Remigiusz Grocholski – podpułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, pułkownik 
AK, 

• Antoni Grocholski – komisarz cywilno-wojskowy województwa bracławskiego, 
targowiczanin, 

• Franciszek Ksawery Grocholski – podkomorzy królewski, poseł na Sejm Czteroletni, 
targowiczanin, 

• Jan Nepomucen Grocholski – prezes sądów guberni podolskiej, targowiczanin, 
• Ksawery Grocholski, ps. Leonard, 
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• Marcin Grocholski – członek Sejmu Czteroletniego, wojewoda bracławski, 
• Kazimierz Grocholski – pierwszy minister do spraw Galicji w rządzie Austrii, 
• Maria Grocholska – karmelitanka, 
• Michał Grocholski – konsul generalny RP w Chicago. 
• Remigian Grocholski – pułkownik królewski, chorąży bracławski.

SKRUPULATNIE I DOKŁADNIE 
Henryk Grocholski, po harmidrze wokół Michałowic, woli nie rozmawiać z dziennikarzami.
Choć sześć lat temu, po wyborze Bronisława Komorowskiego na prezydenta, spotkał się 
z POLITYKĄ, by opowiedzieć o roli i miejscu polskiej arystokracji w życiu politycznym 
Polski. 

• Elegancki  i pewny  siebie  przyjął  nas  w jednym  z pomieszczeń  Hotelu  Europejskiego.
Z zaangażowaniem opisywał  etos  Związku Szlachty Polskiej,  któremu przewodniczył  od
dwóch lat. Nadal stoi na czele tej organizacji. Związek utworzono ponad dwie dekady temu,
zajmuje się „problemami współczesnej szlachty”.

• Do  kierowanego  przez  Henryka  Grocholskiego  stowarzyszenia  może  się  zapisać  tylko
szlachcic lub szlachcianka,  czyli  potomkowie po mieczu szlachciców uznawanych przez
I Rzeczpospolitą lub państwa zaborcze. Prawo to rozciąga się jeszcze na żony szlachciców
i wdowy po nich. Kandydaci muszą przy tym zadeklarować, że za fundamentalne uznają
wartości wyrażone w haśle „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

• O ile  postawę  etyczną  aspirantów  trudno  sprawdzić,  o tyle  kwestie  pochodzenia
i dziedziczenia herbów weryfikowane są przez komisję  wywodową.  Specjaliści  związku,
biegli w przekopywaniu archiwów, badają m.in. materiały przedstawione przez kandydata,
od  jego aktu  urodzenia,  przez  dokumenty  dotyczące  ojca,  dziadków ojczystych,  babcie,
pradziadków  itd.,  aż  po  najstarsze  wzmianki  o członkach  rodu.  Genealogia  brana  jest
absolutnie na serio. Osoby funkcyjne związku chętnie zamieszczają rodowody jako część
danych teleadresowych. A niektórzy decydują się wręcz na prezentację swoich haplogrup,
fragmentów  DNA pozwalających  prześledzić  trasy,  którymi  przez  dziesiątki  tysięcy  lat
wędrowała  ludzkość.Zdarza  się,  że  genealogia  jest  przedmiotem lustracji.  Ze szczególną
wrażliwością tropi się zwłaszcza uzurpatorów, w tym i tych próbujących chwytać nienależne
im splendory w zamierzchłej  przeszłości  albo dziś  niesłusznie  tytułujących się  hrabiami.
Miewa to pogodną stronę,  bo przy okazji  wertowania ksiąg parafialnych czy świadectw
urzędów  stanu  cywilnego  okazuje  się,  że  np.  rodzono  dzieci  w konkubinatach  także
w stanach i w okresach kojarzących się raczej z pruderią i dulszczyzną.

• W zgodzie ze szlachecką tradycją równości do związku przyjmowani są wszyscy szlachcice,
niezależnie od tego, czy ich przodkowie mieszkali niegdyś w zaściankach czy pałacach. 
W ten sposób związek, z kilkuset zapisanymi rodami, jest liderem środowiska. Zajmuje się 
działalnością wydawniczą, organizuje wystawy i spotkania, a jego konsultanci, nie tylko 
swoim członkom i reprezentantom swojego stanu, nieodpłatnie pomagają odtwarzać 
rodzinne historie. 
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Związek,  któremu  szefuje  Henryk  Grocholski,  jest  raczej  strażnikiem,  konserwatorem
pamięci,  jego  członkowie  oświadczają,  że  nie  zamierzają  „odzyskiwać  przywilejów  ani
schlebiać własnej próżności, ale stawiając na wartości intelektualne i moralne, powrócić do
polskiego życia  społecznego,  by odgrywać w nim aktywną rolę”.Pretensji  do utraconych
majątków  Związek  Szlachty  Polskiej  nie  podnosi.  Inaczej  niż  Polskie  Towarzystwo
Ziemiańskie  (tam do  członkostwa  wystarczy  zadeklarować  „więzi  rodzinne  z tradycjami
ziemiaństwa  polskiego”),  które  statutowo  zabiega  o restytucję  nieruchomości  wadliwie
znacjonalizowanych. 

• Środowisko  arystokratów,  szlachty  i dawnych  ziemian  to  żaden  monolit,  są  wśród  nich
przedstawiciele  różnych  pokoleń,  osoby  o różnym  stopniu  zamożności,  zapatrywaniach
politycznych, stosunku do Kościoła. Nie wszyscy nawet walczą o zwrot mienia, choć wielu
dobrze wie, co kiedyś należało do rodziny. Jednak zwłaszcza arystokraci pozostają wobec
siebie lojalni, bo niezależnie od tego, czy sądzą, że prawo własności to rzecz święta i sami
walczą o zwrot dóbr po przodkach, czy dostrzegają w tym dziejową niesprawiedliwość, to
sprawy Michałowic komentować nie chcą.

•  Albo w jej kontekście mówić o stosunku do podnoszenia własnych roszczeń majątkowych.
Piotr  Szymon  Łoś,  rzecznik  Polskiego  Towarzystwa  Ziemiańskiego,  pogląd  wyraża
w jednym  zdaniu:  –  Reprywatyzacja  w Michałowicach  to  prywatna  sprawa  rodziny
Grocholskich.

• Przy czym równie prywatną sprawą pozostają chwyty, po które sięgał najbliższy 
współpracownik Henryka Grocholskiego, sekretarz Związku Szlachty Polskiej Hubert 
Massalski, gdy odzyskiwał i „czyścił” z lokatorów rodzinne kamienice w Warszawie.

•  Uczył się ich od swojego wspólnika Marka M., niesławnego kupca roszczeń, wspieranego 
przez prawników i przychylnych urzędników, głównego bohatera tzw. afery gruntów 
warszawskich.

• Świętości podstawowe

• A gdzie w tym wszystkim szlachecki czy arystokratyczny etos? Jak pogodzić propaństwowe
idee elitarnego towarzystwa i odcinanie kuponów od poświęcenia minionych pokoleń 
z obecnym wyciąganiem rąk po milionowe odszkodowania od nadal biednego państwa? – 

• No cóż, ktoś powinien etos upilnować – przyznaje Jerzy Mańkowski, były prezes Polskiego 
Towarzystwa Ziemiańskiego i właściciel rodzinnego pałacu w wielkopolskiej Brodnicy. 
Sam, jak mówi, częściowo odkupił swoje, po czym przez sześć lat czekał, aż dla rodzin 
mieszkających w pałacu znajdą się mieszkania zastępcze.

• Genealog Marek Minakowski podkreśla, że skoro jesteśmy w kapitalizmie, to prywatna 
własność jest świętością. I choć roszczenia w Michałowicach mają nie szlachecko-feudalną, 
ale burżuazyjną podstawę, to przy okazji cofnięto towarzyszącą im dyskusję o 100 lat. – 
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Jakbyśmy zapomnieli, że pańszczyzna została zniesiona w połowie XIX w., że od jej 
zniesienia do reformy rolnej 1944 r. minęły co najmniej trzy pokolenia. A teraz partia 
Razem i Miasto Jest Nasze w swój antykapitalistyczny przekaz wplatają wątki antyfeudalne.

• Straszą, że przyjdą polscy hrabiowie i zapędzą mieszkańców Michałowic do pańszczyzny. To
hasła ściągnięte z bolszewickich plakatów z 1920 r., wtedy dokładnie tak mówiono.

• W Michałowicach,  jak  zawsze  w podobnie  głośnych  przypadkach,  zderzają  się  dwie
trajektorie argumentów. O oddawaniu tego, co się zgodnie z prawem dawnym właścicielom
i im spadkobiercom należy, z pytaniem, skąd dawni właściciele mieli fundusze na zakupy?
Tzw.  stare  rodziny  o skali  eksploatacji  poddanych  w minionych  stuleciach  pamiętają
niechętnie, wolą przypominać o wspaniałomyślności, z jaką ich przodkowie redystrybuowali
gromadzone  dobra.  Na  to  nakłada  się  jeszcze  immunitet  wynikający  z krzywdy,  której
wszystkie  najwyższe  klasy  społeczne,  nie  tylko  elity  pieniądza  i posiadaczy  ziemskich,
faktycznie doznały po rewolucji bolszewickiej (okrągła rocznica za pasem), pokoju ryskim,
drugiej  wojnie,  zmianie  granic,  reformie  rolnej  i okresie  stalinowskim.  Ale  wśród
pokrzywdzonych  nie  ma  żadnej  solidarności,  np.  z tymi,  którzy  nie  mają  widoków,  by
cokolwiek z utraconego dziedzictwa odzyskać.

• Klincz zwrotny

• Niezdecydowanie III RP – obok Białorusi to jedyne państwo regionu, które nie zdobyło się 
na uporządkowanie reprywatyzacji – skutkuje nie tylko takimi sytuacjami jak 
w Michałowicach, gdzie w niepewności żyje kilkaset rodzin. I sprawa ta jest precedensowa 
nie tyle ze względu na materię, ale też skalę i wartość. Sądy wielokrotnie orzekały, że 
gruntów budowlanych nie można było nacjonalizować dekretem o reformie rolnej. A mało 
który właściciel zrobił to, co Grocholscy przed wojną – tak dużych połaci ziemi 
przygotowanej pod zabudowę nie ma pewnie nigdzie w Polsce.

• Michałowiccy  spadkobiercy  nie  kwestionują  dekretu  o reformie  rolnej.  Przeciwnie,
zamierzają procedować dokładnie z jego literą. Właśnie na jego podstawie trwają zwroty
dworów,  pałaców  i parków,  czyli  obiektów  niesłużących  do  produkcji  rolnej,  więc
niepodpadających  pod  dekret.  Wystarczy  więc  np.  udowodnić,  że  między  pałacem
a gumnem ze stajniami i oborami stał płot czy mur. Ministerstwo Rolnictwa przez ostatnie
dwa  lata  wydało  458  decyzji  o zwrocie  rezydencji  –  przypomniała  niedawno
„Rzeczpospolita”. 

• I wylicza:  Bnińscy  wrócili  do  dworu  w Kobielach  Wielkich  w Łódzkiem,  Potoccy  do
małopolskich  pałaców  w Zatorze  i Krzeszowicach,  Czartoryscy  do  zespołu  pałacowo-
parkowego  w Pełkiniach  na  Podkarpaciu.  Michał  Sobański,  który  odzyskał  pałac
w mazowieckim Guzowie, stara się o radziwiłłowski Nieborów i Arkadię. Na rozpatrzenie
czeka 600 dalszych wniosków.

• Niektórzy  spadkobiercy  rodzin  dotkniętych  dekretem  odkupują  rodzinne  gniazda  za
zarobione  dziś  pieniądze.  Inni  biją  się  o zwrot  nieruchomości,  nawet  o ruiny  domów
i zdewastowane  parki.  Jeszcze  inni  o pieniądze,  część  byłaby  gotowa  przyjąć
kilkunastoprocentowe rekompensaty w ramach ugody.                                                   61.



• Stan niepewności utrzyma się do momentu, aż politycy odważą się zakończyć spór 
o reprywatyzację. W jedną albo drugą stronę. Postawią na „święte prawo własności”. Albo 
uznają, że niesprawiedliwie jest wyrównywać krzywdy wybiórczo, nielicznym, 
niesprawiedliwie uprzywilejowanym w poprzednich pokoleniach, skoro historia 
pokrzywdziła miliony polskich rodzin. I nikt im rekompensaty nie oferuje. Zdecydowane 
rozstrzygnięcie w tej materii nie wydaje się szczytem politycznego heroizmu.

• 4 października 2016 

• http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1677996,2,henryk-grocholski--
wladca-kawalka-polski.read

• Związek Szlachty Polskiej

www.szlachta.org.pl/
Kontakt. Związek Szlachty Polskiej ul. Żurawia 43 lok. 116 00-680 Warszawa. 
email: biuro@szlachta.org.pl. 
Konto bankowe: 54124021481111001035367320

3. Samo prawo do herbu, pochodzenie szlacheckie bez prawnego dziedziczenia szlachectwa,
kawalerstwo zakonów (orderów), czy przynależność do rodziny posiadającej niegdyś dobra 
ziemskie, nie jest rozumiane jako szlachectwo i nie uprawnia do członkostwa w Związku. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może podjąć decyzję o 
przyjęciu do Związku osoby skazanej prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa
umyślnego. 

• 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może podjąć decyzję o 
nieskreślaniu Członka z listy Członków Związku w razie skazania go prawomocnym 
wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego. 

• WYCIĄG ZE STATUTU ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIE  
Wraz z przeprowadzaną obecnie aktualizacją  ankiet  członkowskich oraz rozpatrywaniem
nowych ankiet kandydackich niezbędne jest  uporządkowanie nie tylko dokumentacji,  ale
również wskazanie każdorazowo (o ile to możliwe) źródła tak szlachectwa, jak i herbu. 
Legitymacja  członkowska  jednakże  ze  względu  na  swój  charakter  i  szczupłość  nie  jest
właściwym miejscem na takowe adnotacje.
 Powinna zawierać jedynie imię (imiona) chrzestne, nazwisko (tylko w takiej formie jaką
członek  ma  w aktualnym dowodzie  tożsamości),  nazwisko  rodowe (tylko  w  przypadku
kobiet zamężnych) oraz herb (o ile właściwie udowodniony czy choć uprawdopodobniony).
Należy przy tym podkreślić, że nazwisko rodowe musi być choć w jednym członie zgodne z
tym jakie używali  przodkowie  lub jakie mieli  oni ustalone poprzez heroldie czy inne
władze zaborcze  SIC  !!   Dopuszczalne są zatem nazwiska szlachty galicyjskiej składające
się z partykuły „de”, nazwy herbu i nazwiska właściwego czy szlachty z obszaru dawnego
zaboru pruskiego poprzedzone partykułą „von”. 
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• Treść  zawarta  w  legitymacji  powinna  być  każdorazowo  uprzednio  ustalana  pomiędzy
sekretarzem Zarządu Głównego, posiłkującym się opiniami konsultantów genealogicznych a
danym  członkiem.  W  przypadkach,  gdy  członek  może  dowieść  zarówno  herbu
staropolskiego, jak i legitymacyjnego, a są one różne, tylko od członka winno zależeć, którą
z tradycji chce kontynuować. 
Pierwsza  jest  zgodna  ze  stanem  historycznym, druga  ze  stanem  prawnym  okresu
zaborów. 
Opracowanie  autorstwa  p.  Adama  A.  Pszczółkowskiego,  konsultanta  genealogicznego
Związku  Szlachty  Polskiej,  przesłane  Zarządowi  Głównemu ZSzP dnia  26.10.2011  r.,  a
przyjęte jako obowiązujące w odniesieniu do herbów Członków ZSzP w formie uchwały ZG
dnia 6 grudnia 2011 r. 

Legitymacja szlachectwa – weryfikacja szlachectwa przed urzędem heroldii.

W Rzeczypospolitej nie była znana z uwagi na brak heroldii. Podobną nieco funkcję 
urzędowego potwierdzenia szlachectwa pełniła nagana.Stosowana w okresie rozbiorów 
przez heroldie wszystkich państw zaborczych (w latach 1832-1861 na terenie zaboru 
rosyjskiego działała Heroldia Królestwa Polskiego).

Heroldia –  urząd,  zwykle  monarszy,  czasem  państwowy  lub  prywatny,  zajmujący  się
administrowaniem  tytułami  szlacheckimi  –  gromadzący  i  sprawdzający  informacje  o
nadaniach  tytułów,  nobilitacjach,  indygenatach,  gromadzący  wizerunki  herbów  wraz  z
nazwiskami rodów, którym herby te są przypisane, oraz dbający o poprawność tych herbów.
W wielu krajach, zwłaszcza obecnie np. w Wielkiej Brytanii, heroldie zajmują się nie tylko
herbami rodowymi, ale i herbami, godłami i flagami korporacji, firm, organizacji i innych
osób prawnych.

Znamy też heroldów królów polskich, ale urząd ten nie przetrwał do czasów nowożytnych.
Sprawy  sporne  dotyczące  szlachectwa,  przynależności  rodowej,  a  zatem  i  herbów,
rozstrzygane były  po  roku 1578 przez  Trybunał  Koronny,  pełniący  tym samym funkcję
kontrolną heroldii. Funkcję kreacyjną heroldii pełniła Kancelaria Królewska. 

Urzędy heroldii pojawiły się na ziemiach polskich dopiero z nastaniem czasu zaborów. Były
to  jednak  heroldie  państw  zaborczych  i  zajmowały  się  swoimi  tytułami  szlacheckimi.
Ponadto  w  latach  1836-1861  w  zaborze  rosyjskim,  na  ziemiach  utworzonego
autonomicznego  Królestwa  Polskiego,  istniała  osobna  od  rosyjskiej  Heroldia  Królestwa
Polskiego  –  centralny  urząd  heraldyczny  zajmujący  się  sprawdzaniem  dowodów
szlachectwa.Współcześnie heroldie funkcjonują w większości monarchii, a także w krajach
o  ustroju  republikańskim,  należących  do  Brytyjskiej  Wspólnoty  Narodów  i  uznających
tradycyjnie brytyjskiego suwerena za głowę państwa.

• W wielu republikach część funkcji heroldii przejęły urzędy, lokalizowane zwykle przy 
ministerstwach spraw wewnętrznych, zajmujące się heraldyką terytorialną. W Polsce 
podobną funkcję pełni Komisja Heraldyczna. W wielu krajach istnieją również wojskowe 
odpowiedniki heroldii, zajmujące się zatwierdzaniem, konsultacją i rejestracją odznak, 
insygniów i symboli wojskowych.W państwach, w których zostały zniesione tytuły i 
przywileje szlacheckie, m.in. w Niemczech, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Włoszech, 
funkcjonują prywatne instytucje o charakterze heroldii,                                                63.



zajmujące  się  rejestracją  nowych i  starych herbów.  Niekiedy są to  firmy nastawione na
komercję  i  wydające  bezprawnie  nadania  lub  potwierdzenia  tytułów  szlacheckich  i
arystokratycznych.  Wiele  jednak  takich  prywatnych  heroldii  to  poważne  instytucje,
działające niekiedy od końca XIX w., dbające o zgodne z regułami heraldyki projektowanie
nowych  herbów  i  unikające  działań  mogących  budzić  podejrzenia  uzurpacji.
Najpoważniejsze  heroldie  tego typu działają  w Niemczech,  gdzie  herby mieszczańskie  i
chłopskie  mają  wielowiekową  tradycję.  Większość  powiązana  jest  z  naukowymi
stowarzyszeniami heraldycznymi.

• W Polsce istnieje kilka podobnych firm, jednak mają one niejasne kryteria rejestracji
herbów  lub  opierają  się  na  związkach  z  fikcyjnymi  dworami  samozwańczych
pretendentów do polskiego tronu.

Związek Szlachty Polskiej | Herby Członków Związku Szlachty Polskiej ...

www.szlachta.org.pl/dokumenty/herby-czlonkow-zwiazku-szlachty-polskiej.html
Nadinterpretacje  i  fałszerstwa  heraldyczne,  które  przeszły  przez  deputacje,  komisje  i
heroldie zaborcze, zostały prawnie zatwierdzone. 

Reprywatyzacja w Michałowicach.
http://miastojestnasze.org/re

Poznajcie Henryka Grocholskiego – prezesa Związku Szlachty Polskiej – człowieka, który chce 
cofnąć reformę rolną i właśnie wywalczył “zwrot” 140 hektarów pod Warszawą.
W zeszły czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że decyzja Ministerstwa Rolnictwa z
1948 roku o nacjonalizacji majątku ziemskiego w Michałowicach nie wywołała nieodwracalnych
skutków prawnych. Pomimo tego, że setki osób się pobudowało na tej ziemi, zbudowano domy,
przedszkola,  założono księgi  wieczyste,  powstała  cała  miejscowość – decyzje można odwrócić.
Wyrok stoi w sprzeczności z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z maja 2015 roku, który by
uspokoić frywolne sądy administracyjne nakazał wprowadzenie ograniczenia czasowego (do 10 lat
od momenty wydania) cofania decyzji administracyjnych. Warszawskie Sądy wiedzą jednak lepiej
niż Trybunał Konstytucyjny i cofają decyzje wydane 70 lat temu.
Co więcej – jak twierdzili mieszkańcy Michałowic – Sąd Administracyjny “zwrócił” Grocholskim
to  co  już  przed  wojną  Grocholscy  sprzedali,  by  uniknąć  rozparcelowania  majątku  zgodnie  z
założeniami przedwojennej reformy rolnej.

Sąd retroaktywnie uznał co ustawodawca w latach 40-tych miał na myśli wprowadzając reformę
rolną  i  uznał,  że  zgodnie  z  dzisiejszą  wykładnią  tereny  nie  podlegały  reformie.  Otworzył  tym
samym puszkę pandory – takich miejscowości jak Michałowice w Polsce są setki. Przypomnijmy,
że  wielkie  majątki  ziemskie  w  Polsce  powstały  na  bazie  niewolniczej  pracy  chłopów
pańszczyźnianych.  By  wyrównać  tę  gigantyczną  krzywdę  już  przed  II  Wojną  Światową  II  RP
chciała doprowadzić do reformy rolnej. 
Udało się jej to tylko częściowo. W 1944 roku doszło do kolejnej tym razem udanej próby reformy
rolnej. W czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny otworzył drogę do jej cofnięcia.
Teraz my z naszych podatków będziemy musieli się zrzucić około miliarda złotych na zaspokojenie
roszczeń Grocholskich.
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Skąd ta bajońska suma? W 2004 roku doszło do zmiany jednego przepisu ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami.  Odszkodowania  za  nieruchomości  płaci  się  od  tego  czasu  nie  od  wartości
nieruchomości w dniu nacjonalizacji, ale w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu. Nikt się do tej
zmiany nie przyznał. Nie oceniono jej również pod względem kosztów finansowych dla budżetu
państwa – co było złamaniem prawa. Mimo, że chodzi o jeden prosty przepis – nie znowelizowano
go, ale ciągle dosypywano kasy z naszych podatków na horrendalne odszkodowania. W praktyce
zmiana oznacza,  że zamiast za ziemię rolną daleko za Warszawą będziemy płacić jak za super
działki budowlane tuż pod miastem.
Afera reprywatyzacyjna to największa afera III RP. Żeby umożliwić zwroty w naturze sądy łamały i
dalej  łamią konstytucje i ignorują wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Żeby umożliwić wypłaty
gigantycznych odszkodowań potajemnie zmieniano w Polsce prawo. Uczestniczy w tym cały nasz
establiszment i “elity”. Nie ma na to naszej zgody. Powstaje na naszych oczach nowa magnateria,
która  będzie  żyła  z  naszych  podatków przez  następne  pokolenia.  Osoby  uczestniczące  w  tym
procederze nie mogą czuć się bezkarnie. 

Niedługo  już  więcej  na  naszym  profilu  o  oszałamiającej  karierze  Henryka  Grocholskiego
człowieka, który na własnej stronie internetowej chwali się tym, że car zalegalizował jego rodzinie
18  lat  po  Powstaniu  Styczniowym  tytuł  hrabiowski.  Pomimo  tego,  że  konstytucja  1921  roku
zakazała używania tytułów szlacheckich Henryk Grocholski dalej to czyni i posługuje się tytułem
nadanym przez zaborcę.
Link: Gazeta Prawna 25 września 2016 

http://genealogia.grocholski.pl/gd/osoba.php?id=008147

Ostatnia osoba w  tej  genealogii to Henryk  Grocholski   hrabia ur  29.04.1933.

Wstawiony jest  u Minakowskiego: 

Piotr hr. Grocholski z Grabowa h. Syrokomla, 
(linia: Adam Czartoryski 3.662.329)
1938-

  
Anna Woźniakowska h. Prawdzic, (linia: 
Adam Rzewuski 7.508.157)
1956-

|   |
2   3

|
Henryk Karol hr. Grocholski z Grabowa h. Syrokomla, członek 
SPSW, 1982-

I pokolenie
1 – Henryk Karol hr. Grocholski h. Syrokomla ur. 1982
           II pokolenie
2 – Piotr Andrzej hr. Grocholski h. Syrokomla ur. 1938  
3 – Anna Woźniakowska h. Prawdzic ur. 1956              

http://grocholski.pl/pl/historia/genealogia/przodkowie-henryka-grocholskiego-syna-piotra/
Na tej stronie  można znaleźć  fantastyczny wywód  genealogiczny sięgający  przez  setki osób 
cesarzy,królów, książąt ,wodzów z  całej Europy…... 
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326.537.430.926.688.256 – Hilderych +253 rok   pokolenie 60
653.074.861.853.376.512 – Hunno 137-213 rok   pokolenie 61
1.306.149.723.706.753.024 – Faribert 122-186 rok 
  LXXII pokolenie 2.674.994.634.151.430.193.152 – Antherius (z) Sicambri

ostatnie 20 pokoleń  to linia potomków półlegendarnego pierwszego władcy Franków 

                     http://grocholski.pl/pl/biografie/ 
 
 pierwsza biografia  to Jaśko z Syrokomli (Grochomli) (zm. 1361) 

http://szlachta.org.pl/wspolpraca/wszystkie-strony.html

INNE STOWARZYSZENIA SZLACHECKIE 

http://szlachta.org.pl/dokumenty/lista-rodow.html          

                            NIETYPOWY  SZLACHCIC  
Stanisław Karwicki-Dunin herbu Łabędź (ur. 1640, zm. w październiku 1724) – cześnik od 1688 
r. i podkomorzy sandomierski od 1713 r. Pisarz polityczny, reformator małopolskiego Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego, jeden z najbardziej znanych postaci  szlacheckich schyłku XVII w. 
Poseł na sejmy I Rzeczypospolitej od 1674 r. Był konsyliarzem województwa sandomierskiego w 
konfederacji sandomierskiej 1704 roku. 

Myśl polityczna

Myśl polityczną Stanisława Dunina-Karwickiego charakteryzowało dążenie do stworzenia „czystej”
formy  rządów,  tzn.  takiej  która  stanowiłaby  przykład  albo  „czystej”  monarchii  albo  „czystej”
republiki, przy czym skłaniał się Karwicki ku republikanizmowi. W okresie pomiędzy 1703 a 1710
r.  wydał  on po polsku „Egzorbitancje”,  a  później  rozbudowany łaciński  traktat  „De ordinanda
Republica seu de corrigendis defectibus in statu Reipublicae Polonae”. Nad dziełem tym pracował
z  pewnością  już  w latach  90.  XVII  stulecia,  czyli  w II  poł.  rządów Jana  III,  kiedy  w sposób
dramatyczny ujawnił się kryzys władzy, społeczeństwa, demokracji szlacheckiej pochłanianej przez
system oligarchii magnackiej. W swym dziele twierdził, że ustrój Rzeczypospolitej, łączący dość
znaczne  prerogatywy monarchy  z  rozbudowanymi  prawami  stanu  szlacheckiego,  jest  w istocie
„mieszaną”  formą  rządów  (łac.  mixta),  która  łączy  w  sobie  zarówno  cechy  monarchii,  jak  i
republiki, a to nie stwarza optymalnych warunków rozwoju. Domagał się zastąpienia go systemem
rządów o racjonalnym republikańskim charakterze. 

W tym celu zalecał aby pozbawić władców prawa rozdawnictwa urzędów i królewszczyzn, które to
prawo uważał za przejaw władzy absolutnej oraz proponował głęboką reformę zasad sejmowania.
Karwicki twierdził,  że wojewodów, kasztelanów, starostów oraz innych urzędników ziemskich i
grodzkich powinny wyłaniać sejmiki, a ministrów państwa – sejm walny w głosowaniu tajnym. 
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Wybory według  podkomorzego  sandomierskiego  powinny  się  odbywać  większością  głosów na
sejmach  i  sejmikach,  które  co  za  tym  idzie  nie  mogłyby  zostać  zerwanie.  Królewszczyzny
zamierzał zamienić w ordynacje, których dochody miały służyć utrzymaniu stałej armii państwowej
dowodzonej przez wybieranego na kilkuletnią kadencję hetmana. Jako wzór powoływał się na unię
hadziacką,  której  postanowienia  mutatis  mutandis  proponował  rozciągnąć  na  całość
Rzeczypospolitej 

Reforma sejmu i bezkrólewia

Jest rzeczą charakterystyczną podejście Karwickiego do kwestii liberum veto. Uważał, że może ono
odegrać  rolę  pozytywną,  ale  jedynie  wtedy  gdyby  dotyczyło  poszczególnych  spraw,  a  nie
wszystkich  uchwał  sejmu.  Ten  motyw  zresztą  nieraz  pojawiał  się  w  pismach  republikańskich
myślicieli,  którzy  rozróżniali  liberum  veto,  czyli  prawo  pojedynczego  posła  do  zawetowania
konkretnej  ustawy,  i  liberum  rumpo  („wolne  zrywam”),  czyli  faktycznie  istniejącą  w
Rzeczypospolitej  praktykę,  że  sprzeciw  poselski  prowadzi  do  zerwania  sejmu  i  unieważnienia
wszystkich przyjętych przez zgromadzenie posłów ustaw. Najlepszy dla funkcjonowania państwa
był w zamysłach Dunina-Karwickiego sejm stały, odbywany raz w roku, zdolny do samodzielnego
odraczania i zwoływania swoich sesji parlamentarnych, którego nie można było zerwać. 

Gdyby  jakiś  poseł  blokował  przebieg  procedury  sejmowania,  sprawę  należało  odesłać  do
odpowiedniego sejmiku ziemskiego lub wojewódzkiego, by osądził,  czy prawo veta  było użyte
słusznie,  czy  też  stanowiło  przejaw  niskich  pobudek.  W tym drugim wypadku  posła  należało
osądzić i co bardzo racjonalne veto unieważnić. Miało to skutecznie zniechęcać do bezzasadnego
blokowania obrad. W wypadku jednak gdyby protest był zasadny, sejm winien się zebrać ponownie
i podjąć ostateczną decyzję. A gdyby i wówczas nie udało się osiągnąć jednomyślności izby, sprawę
należało odroczyć do zebrania się nowego sejmu. Karwicki zajmował się również w swym traktacie
sprawą reformy bezkrólewia.  Skrócenie czasu trwania i ograniczenie procedur bezkrólewia oraz
likwidację elekcji viritim miałby zapewnić prymas, który w porozumieniu z sejmem wskazywałby
sejmikom wojewódzkim kandydatów do tronu (wyłącznie obywateli Rzeczypospolitej, przy czym
zachodziła  by  alternata:  król  po  kolei  z  Wielkopolski,  z  Małopolski  i  z  Wielkiego  Księstwa
Litewskiego),  każde  województwo  wybierałoby  spośród  nich  większością  głosów  swojego
kandydata, a sejm, również większością głosów, nowego króla. 

Autor  zdawał  sobie  sprawę,  że  sejmujący  szlachecki  wyborca  jest  uzależniony  materialnie  od
magnatów  i  ambasadorów ościennych  państw.  W związku  z  tym zamierzał  odebrać  prawo do
głosowania nieposesjonatom, sługom szlacheckim i banitom oraz wprowadzić listy uprawnionych
do głosowania. Chciał podnieść poziom umysłowy szlacheckich elektorów poprzez wprowadzenie
cenzusu  wieku  i  doświadczenia  politycznego.  Aby  odświeżyć  po  kilku  sejmach  skład  izby
poselskiej  uznał  za  konieczne  ograniczenie  prawa  do  posłowania  do  trzech  kolejnych  sesji.
Zmianom uległaby również „geografia” sejmowa, czyli zasady reprezentacji terytorialnej w sejmie.
Miała opierać się ona nie na ustalonej wiekami tradycji,  lecz „sile podatkowej” poszczególnych
ziem, powiatów i województw: liczba posłów z danego terenu miała być proporcjonalna do sumy
płaconego przez daną prowincję podatku. 
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Były to bardzo ważne elementy w politycznych koncepcjach Karwickiego, gdyż wyraźnie uderzały
w  tradycjonalistycznie  pojętą  demokrację  szlachecką,  zastępując  po  części  cenzus  tradycji  i
pochodzenia cenzusem posiadania i materialnego bogactwa. 

Jest  to  wyraźny  protestancki  akcent  w  traktatach  podkomorzego  sandomierskiego,  który  był
kalwinistą,  „ostatnim hugenotą”  Rzeczypospolitej  i  który wprowadził  „hugenocką śmiałość” do
myśli reformatorskiej katolickiego już wówczas w większości kraju. 

Warto  zauważyć,  że  choć  był  on  zagorzałym  republikaninem  i  zwolennikiem  ograniczenia
prerogatyw monarszych  to  w  chwili  tak  trudnej  jak  sejm  1688/1689  twardo  stawał  po  stronie
monarchy – Jana III, natomiast przeciwko oligarchom i podległej im części szlachty. A sejm ten
stworzył  możliwość  wybuchu  w  Rzeczypospolitej  wojny  domowej,  w  której  siłami  wojska  i
średniej szlachty mógł Jan III pokusić się o zniszczenie buntowniczej magnaterii. 

Wyznawca kalwinizmu i reformator Jednoty Małopolskiej

Stanisław  Dunin-Karwicki  był  znanym  w  swej  dobie  działaczem  kościoła  kalwińskiego  w
Małopolsce  i  Rzeczypospolitej.  Był  patronem  zboru  w  Sieczkowie,  a  w  1693  r.  wybrano  go
dyrektorem synodu małopolskiego. Aby zahamować upadek Kościoła Reformowanego, który żył
wówczas  już  tylko  resztkami  dawnej  świetności  zniósł  Karwicki  jego  podział  terytorialny  na
dystrykty.

 Spośród  protestanckiej  szlachty  nakazał  wyznaczyć  dwóch  seniorów  prowincjonalnych
odpowiedzialnych za „sprawy świeckie” Jednoty Małopolskej,  jak nazywano tamtejszy  Kościół
Ewangelicko-Reformowany. Sprawy religijne miał nadzorować jeden główny senior duchowny. 

Pomimo tych reform nie udało się zahamować stopniowego upadku małopolskiego protestantyzmu,
przy wyznaniu reformowanym pozostawało jedynie ok. 37 małopolskich rodów szlacheckich w tym
Dunin-Karwiccy.  Sytuację  ich  pogorszyła  i  skomplikowała  III  wojna  północna  na  ziemiach
Rzeczypospolitej. W wyniku bowiem wyniszczających przemarszów luterańskich armii szwedzkich
i  saskich  oraz  ściąganiu  przez  nie  kontrybucji  spotęgowała  się  niechęć  większości  szlachty  do
protestantyzmu.  W 1718  r.  przemocą  usunięto  z  izby  sejmowej  przedstawiciela  wielkopolskiej
szlachty  protestanckiej  Piotrowskiego  co  jest  pewnym  momentem  symbolicznym,  gdyż
protestancka szlachta została pozbawiona w ten sposób prawa do posłowania na sejm. 

Losy myśli reformatorskiej Stanisława Dunina-Karwickiego

Koncepcje reform wyłożone w „Egzorbitancjach” stały się szeroko znane wśród średniej szlachty w
okresie katastrofy Wielkiej Wojny Północnej, która w latach 1701–1721 z mocą kataklizmu 
wyniszczyła ziemie Rzeczypospolitej oraz obnażyła jej polityczną i organizacyjną bezsiłę. 
Zasiadający na tronie Rzeczypospolitej od 1697 r. August II Mocny również planował reformy 
państwa jednak zmierzały one w przeciwnym kierunku do zamysłów Karwickiego. Król zmierzał 
do wprowadzenia „czystej” monarchii w stylu Ludwika XIV, scentralizowanej, nie znoszącej ani 
magnackich rządów oligarchicznych, ani szlacheckich instytucji demokratycznych. 
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Po ustąpieniu wojsk szwedzkich Karola XII doszło jednak do współdziałania reformatorskiej części
szlachty  skłaniającej  się  ku  koncepcjom  Karwickiego  z  dworem  królewskim  preferującym
przeciwny  sposób  reformowania  państwa.  W  latach  1710–1713  wytworzyły  się  warunki  aby
znaleźć  rozumny  kompromis  między  tymi  dwoma  pomysłami  na  urządzenie  Rzeczypospolitej.
Plany  te  pokrzyżowała  jednak  warstwa  magnacka  we  współdziałaniu  z  dworami  berlińskim  i
petersburskim. 

Po fiasku wszelkich reform zdecydował się August II pod pretekstem wojny z Turcją wprowadzić
do Polski silną armię saską i po jej naciskiem zdusić opozycję. Saskie kontrybucje i zdzierstwa
doprowadziły do wybuchu buntu i zawiązania konfederacji tarnogrodzkiej w 1715 r. Konfederacja
wystawiła silną armię, która zagroziła całkowitym zniszczeniem armii saskiej Augusta Mocnego.
Ponownie doszło do prób porozumienia między reformatorską grupą szlachty a dworem w sprawie
reform,  zwłaszcza  że  zagroził  wmieszaniem się  w  konflikt  car  Rosji  Piotr  I.  Na  sejmie  1717
zwanym niemym podjęto kilka prób wcielenia w życie myśli Karwickiego, jednak współdziałanie
magnatów,  ich  szlacheckich  klientów  oraz  zagranicznych  ambasadorów  utrąciło  za  cenę
niewielkich zmian w funkcjonowaniu państwa główne idee reformatorskie. 

Po raz ostatni  koncepcje reform miały szanse zostać wcielone w życie w okresie  tzw. polityki
emancypacyjnej Augusta II na sejmach 1718–1720. Wówczas to król podjął próbę wyrwania się
spod kurateli imperialnej Rosji co się jednak nie powiodło w wyniku przeciwdziałania opłacanej
przez cara opozycji hetmańskiej. 

Należy  jednak  zaznaczyć,  że  dzieło  Stanisława  Dunina-Karwickiego  wpłynęło  na  późniejsze
traktaty  polityczne  XVIII  stulecia  w  tym  na  dzieła  Stanisława  Konarskiego  oraz  Mateusza
Białłozora – domniemanego autora pierwszej wersji traktatu „Głos wolny wolność ubezpieczający”.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Dunin-Karwicki
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