


Wystawa "Zagrabione dziedzictwo, utracona pamięć. Losy ziemian małopolskich" 
ukazuje dzieje ziemiaństwa z Małopolski, a także niektórych obszarów z nią 
sąsiadujących, jego wkład w zachowanie i rozwój tożsamości narodowej, polityczne, 
kulturalne i gospodarcze znaczenie dla niepodległego Państwa Polskiego oraz 
bezwzględne postępowanie wobec tej warstwy społecznej ze strony okupanta nie-
mieckiego i rządów komunistycznych. 

Utrata niepodległego bytu państwowego przez naród polski pod koniec XVIII w.
zapoczątkowała ponad stuletni okres walki o zachowanie tożsamości narodowej 
i odzyskanie niezależności politycznej. Podzieleni między trzech zaborców Polacy 
sięgali po różne sposoby, by osiągnąć te cele. Kolejno następowały po sobie okresy 
walki (powstania narodowe) i próby budowania autonomii w ramach obcych struktur 
państwowych. W obu przypadkach największy wysiłek podejmowali przedstawiciele 
warstwy szlacheckiej, będący najsilniej zakorzenioną w tradycji narodowej częścią 
polskiego społeczeństwa. Widzimy ich wśród przywódców powstań i rewolucjonistów, 
ale także wśród działaczy społecznych i polityków zachowawczych. Sama polityka 
zaborców często ulegała modyfikacji. W latach 1815–1831 w ramach cesarstwa 
rosyjskiego istniało Królestwo Polskie, z własnym sejmem i wojskiem, jednak próba 
wybicia się na niepodległość w latach Powstania Listopadowego skończyła się 
brutalnymi represjami oraz ograniczeniem bądź likwidacją namiastek niezależności. 
W państwie Habsburgów przez długi czas prowadzono politykę zdecydowanie 
antypolską, starając się ograniczać rozwój kulturalny i ekonomiczny Polaków. Jej 
kulminacją był rok 1846, kiedy to władze austriackie podburzyły chłopów przeciwko 
właścicielom ziemskim, co w dużej mierze sparaliżowało przygotowywane wówczas 
ogólnopolskie powstanie. W konsekwencji nieudanej insurekcji zlikwidowano Wolne 
Miasto Kraków, włączając je do państwa austriackiego. Po wydarzeniach Wiosny 
Ludów w Galicji nastały lata smutku, prostracji i nędzy. Policjant, żandarm i szpicel 
pod komendą biurokracji stali się panami Galicji – jak ujął to Wilhelm Feldman. 

Już od lat trzydziestych XIX w., ale szczególnie w owych beznadziejnych latach 
po rabacji galicyjskiej, wzmożoną aktywność polityczną okazywali krakowscy kon-
serwatyści – Aleksander Wielopolski, Paweł Popiel i Antonii Zygmunt Helcel, którzy na 
łamach powstałego w 1848 r. dziennika „Czas” propagowali w duchu zachowawczym 
idee zaniechania walki zbrojnej i podjęcia pracy na rzecz polepszenia statusu polskiego 
społeczeństwa i tworzenia warunków rozwoju narodowego w zaborze austriackim. 
Okresem zwrotnym w dziejach politycznych Galicji były lata sześćdziesiąte, kiedy to, 
z jednej strony, społeczeństwo polskie dotknęła tragedia Powstania Styczniowego, 
z drugiej zaś sama monarchia austriacka poszła w kierunku modelu państwa 
konstytucyjnego, decentralizacji ustroju i poszerzenia autonomii narodów żyjących 
pod berłem Habsburgów. Apogeum tych przemian było uchwalenie w 1867 r. tzw. 
konstytucji grudniowej – wprowadzającej między innymi zasady równości wobec 
prawa, gwarantującej prawa obywatelskie, ograniczającej kompetencje centralnej 
Rady Państwa na rzecz sejmów krajowych. 

Upadek Powstania Styczniowego, w którym aktywny udział wzięło wielu przyszłych 
liderów tzw. szkoły krakowskiej, wpłynął na ukształtowanie się stronnictwa tzw. 
stańczyków. Młode pokolenie krakowskich konserwatystów, skupione w dużej mierze 
wokół Pawła Popiela, w tym Stanisław Tarnowski, Józef Szujski, Stanisław Koźmian, 
Ludwik Wodzicki, rozpoczęło w 1866 r. wydawanie pisma „Przegląd Polski”, na ła-
mach którego od 1869 r. publikowana była we fragmentach Teka Stańczyka – jeden 
z najbardziej kontrowersyjnych pamfletów politycznych w dziejach Polski. Jego 
autorzy posługując się satyrą, przeprowadzili miażdżącą krytykę polityki konspiracyjnej 
(liberum conspiro), która miała prowadzić jedynie do pogarszania sytuacji ludności 
polskiej zamieszkującej państwa zaborcze, do ograniczania jej praw i represji. Z czasem 
grupa „stańczyków” zaczęła odgrywać coraz większą rolę, zarówno dzięki publicystyce, 
jak i aktywnemu uczestnictwu na scenie politycznej. Następowała przy tym konsolida-
cja obozu. Po 1877 r., kiedy redaktorem „Czasu” został Stanisław Koźmian, można już 
mówić o pełnej integracji młodego i starszego pokolenia krakowskich konserwatystów. 
Dewizę „stańczyków” określił Koźmian: Robić zawsze i wszędzie wszystko, co się zrobić 
da, a nie porywać się nigdy na to co niemożliwe. Nadzieję dla sprawy polskiej upatrywali 
w politycznym związku z Austrią – powolne zjednoczenie ziem dawnego Królestwa 
Polskiego miało dokonać się pod berłem Habsburgów. W polityce wewnętrznej sku-
piano się na budowie i poszerzaniu zakresu autonomii. Obok krytyki liberum conspiro 
zwalczali postrzeganą jako narodową wadę tradycję liberum veto. Poszanowanie
władzy i budowa własnej podmiotowości narodowej w ramach istniejącego państwa 
to główne zasady działania krakowskich konserwatystów. Historycy tego nurtu, skupie-
ni w tzw. krakowskiej szkole historycznej, podjęli krytykę dawnych anarchistycznych 
tendencji w polityce polskiej, przejawiających się w niechęci do silnego rządu 
(sztandarowym dziełem były tu Dzieje Polski w zarysie Michała Bobrzyńskiego). 

W sferze politycznej Sejmowi Krajowemu poszerzono kompetencje i stał się on 
centralnym galicyjskim organem władzy. W 1871 r. utworzono w Wiedniu Ministerstwo 
ds. Galicji, na czele którego stanął Kazimierz Grocholski. Nieco wcześniej, w 1867 r.,
utworzono Radę Szkolną Krajową, a od 1868 r. wprowadzono język polski i ruski 
w sądownictwie galicyjskim. Rok później język polski został urzędowym językiem dla 
całej Galicji. Uniwersytet Jagielloński stał się z czasem ponownie najważniejszym 
ośrodkiem kształcącym polską inteligencję. 

Galicyjskie ziemiaństwo aktywnie włączało się w życie polityczne prowincji. Mieszka-
jąca tu polska arystokracja była głównym zapleczem politycznym konserwatystów, 
zarówno „stańczyków”, jak i zbliżonych do endecji tzw. podolaków, wywodzących się 
z Małopolski wschodniej. „Stańczycy” byli stronnictwem agrarnym. Oprócz zaangażo-
wania politycznego ziemianie podejmowali szereg działań na rzecz rozwoju gospo-
darczego i społecznego. Już w 1830 r. utworzono we Lwowie Galicyjskie Towarzystwo 
Gospodarskie (statut zatwierdzono w 1846 r.). Według słów pierwszego prezesa, Leona 
Sapiehy, chciano pobudzić umysły do pracy nad dźwignięciem rolnictwa, wskazać do 
tego najwłaściwsze drogi, dowiadywać się o zaprowadzanych gdzie indziej poprawach 
i te starać się w całym kraju rozpowszechniać, kształcić ludzi do wszelkich gałęzi 
gospodarstwa. Oprócz tego, jak zauważa Bronisław Janowski, zadaniem towarzystwa 
było ratowanie resztek wolności i przygotowywanie narodu dla przyszłej niepodległo-
ści. Działało ono na rzecz rozwoju życia gospodarczego prowincji, głównie w zakresie 
rolnictwa i hodowli – zakładano liczne szkoły (np. szkołę rolniczą w Dublanach), 
organizowano wystawy rolnicze, wspomagano produkcję rolną i rozwój hodowli. 
W zachodniej części Małopolski utworzono w 1845 r. Towarzystwo Rolnicze Krakowskie, 
które stawiało sobie podobne cele jak Galicyjskie Towarzystwo Gospodarskie. Wydawało 
pisma propagujące wiedzę rolniczą („Szkoła Ludu”, „Tygodnik Rolniczy”), rozwijało 
specjalistyczne szkolnictwo agrarne (np. szkoły w Czernichowie, Tarnowie, Łańcucie, 
Kobiernicach), dostarczało kółkom rolniczym maszyny i narzędzia, rozwijało hodowlę 
bydła. Ponadto inicjowało powstawanie takich organizacji, jak Towarzystwo Ubezpie-
czeń Urzędników Prywatnych czy Syndykat Rolniczy w Krakowie. Zorganizowało także 
kasę kredytową w Czernichowie, zapoczątkowując w ten sposób samopomoc kredy-
tową na terenie Galicji Zachodniej. Aktywność ziemiaństwa nie ograniczała się jedynie 
do kwestii rolnych. Ziemian odnajdziemy wśród założycieli bądź inicjatorów powstania 
ważnych galicyjskich organizacji społecznych: Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, 
krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia, Towarzystwa Kółek 
Ziemian, krakowskiej Straży Ogniowej i wielu innych. Osobnym zagadnieniem jest 
szeroko prowadzona działalność charytatywna. To najczęściej za pieniądze ziemiaństwa 
zakładano ochronki dla dzieci i szkoły. Pomagano też rozmaitym zakładom opieki. 
Także chłopi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, mogli nierzadko liczyć na pomoc 
właścicieli ziemskich. Odrębnego zaakcentowania wymaga rola dworu jako centrum 
kulturowego. Pomimo często wrogiej Polakom polityki władz zaborczych i pokusy 
konformizmu, ziemiaństwo polskie kultywowało tradycje środowiskowe, przechowując 
w kręgu rodzinnym jako wyjątkowy depozyt wartości kultury narodowej i wychowując 
w patriotyzmie kolejne pokolenia, z których każde miało już żyć w wolnej Rzeczypospo-
litej, w poczuciu odpowiedzialności za dobro publiczne. 

Zaangażowanie ziemiaństwa w budowę autentycznej autonomii, poczucie wagi 
spraw publicznych, działalność w stronnictwach politycznych i samorządzie galicyjskim, 
aktywność gospodarcza i społeczna – to wszystko powodowało, iż właśnie w Galicji 
powstały warunki dla urzeczywistnienia marzeń o niepodległości. To tutaj pojawiła 
się możliwość rozwoju ruchu strzeleckiego i to właśnie z Krakowa w sierpniu 1914 r. 
wyruszyła bić się o Polskę I kompania kadrowa, zalążek Legionów Piłsudskiego. Z chwilą 
wybuchu I wojny światowej – zgodnie z pielęgnowaną latami tradycją – spadkobiercy 
polskiej szlachty garnęli się do polskich formacji wojskowych i podejmowali działania 
w różnych organizacjach społecznych i politycznych, ofiarowując na rzecz przyszłej, 
wolnej Rzeczypospolitej swój majątek i trud, a nierzadko również życie. 

Maciej Zakrzewski (IPN)

Pod znakiem Stańczyka



  Pierwsza strona Teki Stańczyka z 1870 r., 
drukowanej wcześniej w częściach na łamach „Przeglądu Polskiego”.

  S. Koźmian, Bezkarność [w:] tenże, Bezkarność. Wybór pism, 
Kraków 2001, s. 30.

„... Strasznie, bezprzykładnie w historii upadło to państwo, upadł ten naród, 
który przecież tysiąc lat o własnych stał siłach, nie bez chwały i względnej 
wielkości; upadł nie dla braku przymiotów i cnót, których mu najzaciętsi 
wrogowie nie zaprzeczają, lecz wskutek zbytniego rozwielmożnienia się w 
nim zabójczych wad, więcej jeszcze wskutek miękkiego z nimi obchodzenia 
się, niedostatecznej walki, zbyt słabego przeciw złemu oddziaływania, a 
między tymi wadami główną bezsprzecznie była bezkarność, której bodaj 
czy nie bezpośrednim następstwem był nie tylko straszny, ale pod wielu 
względami sromotny koniec.”

  Stanisław Tarnowski 
(zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie).

  Józef Szujski 
(zbiory Muzeum Historycznego Miasta Krakowa).

  Ludwik Wodzicki 
(zbiory Muzeum Okręgowego w Rzeszowie).

  Stanisław Koźmian 
(za: S. Koźmian, Bezkarność. Wybór pism, Kraków 2001).

Autorzy Teki Stańczyka

Stańczycy 



  Pierwsza strona dziennika „Czas”, 
wydawanej od 1848 r. gazety krakowskich konserwatystów.

  Strona tytułowa Dziejów Polski w zarysie 
Michała Bobrzyńskiego.

Michał Bobrzyński  
(zbiory Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego).

  Uczestnicy wieczorów „czwartkowych” w krakowskim 
domu Pawła Popiela; siedzą od lewej: Konstanty Przeździecki, 
Paweł Popiel, Stanisław Totkowicz, Władysław Łuszczkiewicz, 
Eustachy Skorochowski, Ludwik Dembicki; stoją od prawej: 
Franciszek Górski, Tadeusz Ziemięcki, Roman Szeptycki, Marian 
Sokołowski, Alfred Romer, Edward Janczawski, Kazimierz 
Morawski, Paweł Popiel (zbiory rodziny Popielów). 

Stańczycy 



Namiestnik Andrzej Potocki 

  Andrzej Potocki – namiestnik Galicji w latach 1903–1908
(zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie).

Uroczyste przeniesienie ciała zamordowanego  
Andrzeja Potockiego ulicami Lwowa, 1908 r. 

(zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie).

  Okładka i fragment wspomnienia pośmiertnego 
o Andrzeju Potockim autorstwa Stanisława 
Tarnowskiego (Kraków 1908).

  Cesarz Franciszek Józef I 
w rozmowie z Andrzejem Potockim, 1903 r.
(zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie).



Organizacje ziemiańskie 

  B. Janowski, C.k. Galicyjskie Towarzystwo Gospodarskie we Lwowie [w:] Księga 
pamiątkowa pisma „Rolnik”, Warszawa 1937, s. 37; zbiory Mariana Wolskiego.

  Redaktorzy naczelni pisma „Rolnik” w latach 1867-1937, 
(Księga pamiątkowa pisma „Rolnik”, Warszawa 1937; zbiory Mariana Wolskiego).

  Witold Czartoryski - wieloletni prezes Galicyjskiego 
Towarzystwa Gospodarskiego we Lwowie, założonego 
w 1830 r. (Księga pamiątkowa pisma „Rolnik”, 
Warszawa 1937; zbiory Mariana Wolskiego).

  Zdzisław Tarnowski - prezes Towarzystwa Rolniczego 
Krakowskiego, założonego w 1845 r.  (Księga pamiątkowa pisma 
„Rolnik”, Warszawa 1937; zbiory Mariana Wolskiego).

Pierwsza strona pisma „Rolnik”, wydawanego przez   
Galicyjskie Towarzystwo Gospodarskie, 15 czerwca 1906 r. 

(zbiory Mariana Wolskiego). 

Jednak poza tym pisanym statutem [Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego] 
[…] ukrywał się jeszcze inny cel, o którym oficjalnie w tych czasach niewoli 
nie można było nie tylko pisać czy mówić, ale nawet i... myśleć. Była nim chęć 
ratowania resztek wolności i przygotowanie narodu do przyszłej niepodległości. 
A jedyna wówczas droga do tego celu pozostała na roli, odziedziczonej w 
spadku po ojcach, którą też nasi ziemianie starali się utrzymać choćby kosztem 
największych ofiar. Należało zatem pracować na tym ojczystym zagonie jak 
najlepiej, jak najwydatniej, nie tylko dla własnej korzyści, ale i dla interesu 
publicznego. A do tego właśnie zespolenie sił rolniczych okazało się niezbędnie 
potrzebnie. 



W legionowym mundurze 

  Gen. Józef Haller von Hallenburg 
– w latach 1914–1917 dowódca 3. pułku 
oraz 2. Brygady Legionów Polskich 
(zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie). 

  Jan Włodek za kierownicą auta łącznikowego 
Naczelnego Komitetu Narodowego, sierpień 1916 r. 
(zbiory rodziny Włodków). 

  Oddział „Sokoła” w drodze na miejsce przysięgli legionowej 
na Błoniach; w pierwszym rzędzie (drugi z prawej) Ludwik Dunin, 
w czwartym rzędzie (pierwszy z prawej) Józef Stanisław Dunin, 
4 września 1914 r. (zbiory Amelii Dunin).

  Pałac w Czarkowach – spalony w 1914 r. przez Rosjan 
w zemście za przyjęcie legionistów (zbiory Haliny Slaskiej).

Edward Kleszczyński, ps. „Dzik”,  
oficer 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich, 

(zbiory Barbary Kleszczyńskiej).

Aleksander Romer (pierwszy z lewej)  
w mundurze legionowym 

(zbiory Halszki Żuk-Skarszewskiej).

  Zofia Zawiszanka – działaczka niepodległościowa, organizatorka 
Drużyn Strzeleckich, późniejszy wywiadowca Legionów Polskich, oraz jej 
ówczesny narzeczony Janusz Gąsiorowski – członek Komendy Polskich 
Drużyn Strzeleckich, działacz Polskiej Organizacji Wojskowej i bliski 
współpracownik Józefa Piłsudskiego, Goszyce, 1914 r. 
(spuścizna Zofii Zawiszy-Kernowej w zbiorach rodziny Turowiczów).

  Tzw. siódemka Beliny – patrol ułanów dowodzony przez 
Władysława Belinę-Prażmowskiego podczas wizyty u Zofii Zawiszanki 
w Goszycach, po przejściu kordonu granicznego rankiem 3 sierpnia 
1914 r.; u góry stoją: Ludwik Skrzyński ps. „Kmicic” i Władysław 
Belina-Prażmowski; na dole stoją: Zygmunt Karwacki ps. „Bończa”, 
Stanisław Skotnicki ps. „Grzmot”, Janusz Głuchowski ps. „Janusz”, 
Zdzisław Jabłoński; leży: Stefan Kulesza ps. „Hanka” (spuścizna Zofii 
Zawiszy-Kernowej w zbiorach rodziny Turowiczów).



1918

  Fragment protokołu z posiedzenia Wydziału 
Wykonawczego Towarzystwa Rolniczego 
z 22 października 1918 r. (zbiory IPN).



Powstanie niepodległego państwa polskiego w 1918 r. zastało małopolskich zie-
mian skupionych w licznych organizacjach społeczno-gospodarczych i politycznych, 
działających w samorządach terytorialnych, Sejmie Krajowym i Radzie Państwa 
w Wiedniu. Dzięki zmianom zaszłym w tej części ziem polskich w drugiej połowie 
XIX w., tutejsza elita społeczna miała za sobą półwiekowe doświadczenia w pracy 
państwowej.

Niepodległość przyniosła jednak ziemianom problemy zarysowujące się wprawdzie 
już w okresie poprzedzającym wybuch wojny światowej, ale obecnie, w wyniku 
ogólnych przemian społecznych spowodowanych wojną, występujące ze zdwojoną 
intensywnością, a godzące w podstawy istnienia całej tej grupy społecznej. Na czoło 
programów politycznych wszystkich bez mała ugrupowań wysunęła się kwestia agrarna. 
To właśnie pojawiające się hasła znacznego zmniejszenia własności ziemiańskiej, aż 
do jej całkowitej likwidacji (PSL „Lewica”), legły u podstaw powołania odrębnych orga-
nizacji ziemiańskich. Dotychczasowe stowarzyszenia rolnicze istniejące w Małopolsce 
miały bowiem charakter stricte zawodowy i skupiały przedstawicieli zarówno wielkiej, 
jak i małej własności ziemskiej, przyczyniając się zresztą do podnoszenia poziomu 
wiedzy i kultury rolnej wśród chłopów. W zmienionej sytuacji politycznej konieczne 
stało się wyłonienie organizacji reprezentującej wyłącznie warstwę ziemiańską.

3 lutego 1919 r. grupa inicjatywna – w której znaleźli się między innymi Antoni 
Potocki z Olszy, Leon Puzyna, Ludwik Michałowski, Aleksander Kobylański i Stefan 
Myczkowski – skierowała do ziemian małopolskich odezwę w sprawie powołania jedno-
litej organizacji skupiającej właścicieli i dzierżawców większych i średnich gospodarstw 
rolnych, która reprezentowałaby ich interesy. Nowo powstałe stowarzyszenie przyjęło 
nazwę Ogólne Zjednoczenie Ziemian w Krakowie. Jeszcze w tym samym roku, w wyniku 
rozmów przeprowadzonych we Lwowie 7 i 8 maja, doszło do połączenia OZZ z Towarzy-
stwem Kółek Ziemian i przyjęcia nowej nazwy – Zjednoczenie Ziemian. Jednocześnie 
utworzono analogiczną organizację dla Małopolski Wschodniej, z siedzibą we Lwowie. 
W 1921 r. w ramach ujednolicania i konsolidacji organizacji ziemiańskich działających 
na terenie całego kraju zmieniono definitywnie nazwę na Związek Ziemian Zachodniej 
Małopolski. Krakowski Związek Ziemian sięgał swoim kompetencjami poza granice 
administracyjne województwa krakowskiego, obejmując część województwa lwo-
wskiego i kieleckiego. W 1939 r. skupiał on w 22 kołach powiatowych 353 członków. 
Krakowski Związek Ziemian spełniał w życiu ziemian bardzo istotną funkcję. Reprezen-
tował wielką własność wobec władz politycznych, a także innych organizacji, w tym 
związków zawodowych. W ramach komisji trójstronnych ustalał stawki płac praco-
wników rolnych, pomagał w zdobywaniu kredytów, propagował nowości techniczne, 
pośredniczył w zbycie płodów rolnych. Ponadto organizował szkolenia, kursy i wyjazdy 
instruktażowe. Negocjował też roczne kontyngenty parcelacyjne z Głównym Urzędem 
Ziemskim, usiłując wpływać na jego bieżącą pracę poprzez swoich przedstawicieli 
afiliowanych przy wojewódzkich urzędach ziemskich. 

Znaczną rolę odegrali ziemianie podczas wojny z bolszewikami. Latem 1920 r. 
wobec zagrożenia niepodległości Zjednoczenie Ziemian Zachodniej Małopolski w Kra-
kowie zwróciło się do Generalnego Inspektora Armii Ochotniczej gen. Józefa Hallera 
z inicjatywą wystawienia oddziałów jazdy i piechoty, a także dostarczenia mundurów, 
broni, żywności i furażu. Propozycja przyjęta została przez wojsko z zadowoleniem. 
W efekcie powstały oddziały ochotnicze formowane na szczeblu kół powiatowych 
Zjednoczenia Ziemian. Członkowie Zjednoczenia włączyli się w akcję bardzo aktywnie, 
dobrowolnie opodatkowując na cele obronności kraju. Dziewczęta i chłopcy pocho-
dzenia ziemiańskiego masowo zgłaszali się do formowanych oddziałów bojowych 
i medycznych. Wielu z nich zapłaciło cenę najwyższą...

Zdając sobie sprawę z konieczności bycia reprezentowanymi na scenie politycznej, 
ziemianie zrzeszeni w ZZ próbowali wpływać na programy partii politycznych bądź to 
poprzez przynależność organizacyjną, bądź kontakty towarzyskie. W krakowskim ZZ 
prawie od samego początku funkcjonowania istniała Komisja Polityczna, aktywizująca 
się szczególnie w okresach przedwyborczych. W pierwszych latach działalności, za 
prezesury Adama Stadnickiego z Nawojowej (1919–1922), krakowski ZZ zdomino-
wany był przez konserwatystów ze Stronnictwa Prawicy Narodowej. Po klęsce wyborczej 
w 1922 r. doszło do reorientacji politycznej władz. Wpływy zdobyli członkowie o prze-
konaniach zachowawczych. Prezesem został Aleksander Dworski z Hawłowic Dolnych, 
który wkrótce stanął też na czele Stronnictwa Zachowawczego. Za jego prezesury 
(1923–1929) doszło do upolitycznienia krakowskiego ZZ poprzez masowy akces 
członków do SZ i przeniesienia tej opcji politycznej do Rady Naczelnej Organizacji 
Ziemiańskich. Krakowiakom udało się kilkakrotnie przeforsować swoich kandydatów 
na stanowisko prezesa RNOZ; byli to: Kazimierz Lubomirski, trzykrotnie piastujący tę 
funkcję (1924–1925, 1927–1930), a także Zdzisław Lubomirski (1931–1935). 

W drugiej połowie lat dwudziestych i w latach trzydziestych krakowski ZZ związany 
był z Bezpartyjnym Blokiem Współpracy z Rządem, szukając w Józefie Piłsudskim 
gwaranta zablokowania niekorzystnych dla ziemian tendencji. Próbą nawiązania 
współpracy z obozem rządzącym były słynne spotkania (obiady) w Dzikowie i Nieświe-
żu, w których brali udział prezesi krakowskiego ZZ. Po Dworskim prezesami krako-
wskiego ZZ byli kolejno: Marian Rudziński z Osieka (1929–1931), Jan Leon Konopka 
z Olesna (1931–1936) i Karol Tarnowski z Chorzelowa (1936–1939). Spośród nich 
Rudziński był nawet z ramienia BBWR posłem na Sejm RP. Blok miał duże poparcie 
także na szczeblu kół powiatowych, gdzie prezesi i członkowie ZZ udzielali się w lokal-
nych jego strukturach.

Ziemianie zdawali sobie od dawna sprawę z konieczności zmian na wsi i zmiany 
takie popierali, jak niegdyś ideę uwłaszczenia chłopów. Niemniej podniesienie poziomu 
zamożności i kultury wsi widzieli w ewolucyjnym tworzeniu dużych gospodarstw 
chłopskich, przy jednoczesnym kierowaniu zbędnych na wsi ludzi do przemysłu oraz 
usług. Tak więc zanim jeszcze doszło do przyjęcia uchwały z 10 lipca 1919 r., Rada 
Naczelna Organizacji Ziemiańskich złożyła na ręce marszałka Sejmu RP, Wojciecha 
Trąmpczyńskiego, w imieniu całego zrzeszonego ziemiaństwa polskiego deklarację 
dobrowolnego oddania na cele parcelacyjne miliona hektarów ziemi. Inicjatywa ta 
z przyczyn czysto politycznych nie została wówczas podjęta.

Zdominowany przez ugrupowania lewicowe i ludowe Sejm Ustawodawczy przyjął 
latem 1919 r. uchwałę o reformie rolnej. Był to akt prawny szkodliwy gospodarczo 
i społecznie, ponadto wątpliwy pod względem prawnym. Przewodnią myślą autorów 
było bowiem przeświadczenie o wyłącznym prawie do posiadania ziemi przez osoby 
fizycznie na niej pracujące. Uchwała – przyjęta w okresie kształtowania się zrębów 
państwowości i toczących się jeszcze walk o ostateczny kształt granic – była aktem 
doraźnym, obliczonym na pozyskanie dla idei państwowej chłopów. Nie liczono się przy 
tym ze stanem gospodarki krajowej i względami obronności. 

Z powodu ogólnego zamieszania w kraju spowodowanego toczącą się wojną 
uchwała z 1919 r. praktycznie nie weszła w życie. Dopiero rok później, 15 lipca 1920 r.,
Sejm RP uchwalił ustawę dotyczącą reformy agrarnej. Przewidywała ona wprawdzie 
zachowanie w strukturze rolnej kraju wielkiej własności ziemskiej, ale ograniczonej 
do określonego ustawowo maksimum powierzchni. Na obszarach podmiejskich było 
to 60 hektarów, na terenie centralnej Polski – 180, natomiast na Kresach i w dawnym 
zaborze pruskim – 300. Spod parcelacji wyłączone miały być lasy oraz majątki wyso-
ko towarowe, uprzemysłowione i prowadzące uprawę lub hodowlę specjalistyczną. 
Parcelację prowadziły organa państwowe (komisje ziemskie). Właściciel miał otrzy-
mywać odszkodowanie w wysokości 50 proc. rynkowej wartości zabieranej mu ziemi, 
jednak ponosił też wszelkie opłaty geodezyjne i hipoteczne związane z wydzielaniem 
nowych działek. Związek Ziemian obliczył, że realnie właściciel otrzymywał około 
30 proc. wartości traconego mienia. Właśnie wycena wartości ziemi została zakwestio-
nowana przez Naczelny Trybunał Administracyjny, co praktycznie wstrzymało wyko-
nanie ustawy. 

W konsekwencji tzw. paktu lanckorońskiego, czyli umowy koalicyjnej PSL „Piasta” 
z endecją – traktowanej przez część ziemian o przekonaniach narodowodemokra-
tycznych, pochodzących Kresów i z centralnej Polski, jako zdrada ich interesów – 
28 grudnia 1925 r. doszło do uchwalenia kolejnej i ostatniej w czasach II Rzeczypospo-
litej ustawy o reformie rolnej. W stosunku do poprzedniej wprowadziła ona bardzo 
istotną – korzystną dla ziemian – zmianę. Przewidywała bowiem prywatną parcelację 
jako podstawową formę przebudowy struktury rolnej w Polsce. Dzięki temu właściciel 
mógł uzyskać na wolnym rynku realną cenę za parcelowany majątek. Władze ustalały 
jedynie roczne kontyngenty ziemi parcelacyjnej na poziomie powiatów. Dopiero gdy 
prywatna parcelacja nie przynosiła wystarczającej ilości gruntów, urzędy ziemskie 
miały dokonywać przymusowego wywłaszczenia. Pustym zapisem okazało się jednak 
wyłączenie majątków specjalistycznych. W praktyce bowiem tam, gdzie nie było innych, 
parcelowano także dobrze prosperujące, nasiennicze i specjalistyczne gospodarstwa, 
z wielką szkodą dla kultury rolnej kraju. Zdominowane przez działaczy ludowych komisje 
ziemskie dopuszczały się przy tym nadużyć, na co bezskutecznie skarżyły się ZZ. Do 
rangi symbolu urosły oszustwa przy nacjonalizacji majątku Dojlidy i w ogóle działalność 
szefa Głównego Urzędu Ziemskiego, Władysława Kiernika. Dopiero po 1926 r. ustała 
bezkarność urzędników państwowych i nieco uspokoiła się atmosfera wokół kwestii 
parcelacyjnych. Ostatecznie do 1938 r. w ramach prywatnej parcelacji rozdzielono blisko 
dwa miliony hektarów. Interesującym faktem jest to, że w zasobie utworzonego przed 
wojną funduszu ziemi znajdował się jeszcze milion hektarów, czyli dokładnie tyle, ile 
rozparcelowali między chłopów po wojnie komuniści!

Mimo niekorzystnych warunków, w jakich zmuszona była funkcjonować wielka 
własność ziemska w okresie dwudziestolecia międzywojennego – stałego zagrożenia 
parcelacyjnego, progresywnego podatku, kryzysu gospodarczego i trudnych stosun-
ków społecznych na wsi – to gospodarstwa ziemiańskie były prawie wyłącznymi 
dostarczycielami płodów rolnych na rynek krajowy i na eksport. W ich majątkach 
prowadzono specjalistyczną hodowlę roślin i nasiennictwo (Slascy – Broniszów, Lisowieccy 
– Chłopice, Szańkowscy – Wierzbno), umożliwiające postęp w rolnictwie. Z ziemiań-
stwem łączy się specjalistyczna hodowla bydła zarodowego (Romerowie w Jodło-
wniku), koni (Sanguszkowie – Gumniska, Popielowie – Kurozwęki, Potoccy – Łańcut), 
gospodarka stawowa (Rudzińscy w Osieku). Osiągnięcia ziemiaństwa w zakresie 
rolnictwa i hodowli zostały zeprezentowane w osobnym pawilonie Związków Ziemian 
na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r. 

Szczególnej deformacji w wyniku propagandy komunistycznej uległ w społecznej 
świadomości obraz życia codziennego przedwojennego dworu polskiego. Wbrew 
powszechnemu przekonaniu dalekie ono było od luksusu. Życie przeciętnej rodziny 
ziemiańskiej było skromne, uwzględniając oczywistą różnicę poziomu materialnego 
wobec otaczającej ją społeczności wiejskiej. Pojawiające się w jednostkowych przy-
padkach postawy konsumpcyjne były ostro piętnowane przez sąsiadów i Związek 
Ziemian, który wydał szereg okólników przypominających o obowiązku inwestowania 
wolnych środków w warsztat pracy dla podniesienia jego poziomu, jak również naby-
wania produktów krajowych w ramach solidarności społecznej i popierania produkcji 
krajowej. I bez tego jednak wychowanie w domach ziemiańskich było purytańskie, 
wdrażające młode pokolenie do trudów pracy na roli, nakazujące szacunek dla 
pracowników, bezwzględną uczciwość i kształtujące etos bezinteresownej służby 
publicznej. Życie codzienne we dworze upływało w rytmie prac polowych, właściwych 
dla kolejnych pór roku. Jedynie zima była okresem stosunkowo swobodniejszym 
i wówczas też kwitło życie towarzyskie. Typowa dla ziemiaństwa polskiego była rodzina 
wielopokoleniowa, poszerzona o tzw. rezydentów, czyli ubogich dalszych krewnych 
lub osoby obce, dożywające swoich dni na łaskawym chlebie. Ze szczególnym rygory-
zmem traktowany był poprawny stosunek do służby, a wszelkie uchybienia w tym 
zakresie ze strony młodego pokolenia piętnowano z całą stanowczością. Inną cechą 
życia ziemiańskiego był bliski kontakt z sąsiadami, częste odwiedziny w sprawach 
gospodarczych, organizacyjnych, politycznych, a wreszcie rodzinnych. Dwór polski był 
lokalnym centrum życia kulturalnego, gospodarczego i społecznego, promieniującym 
na okolicę. W rodzinie ziemiańskiej znajdowali oparcie potrzebujący pomocy mieszkańcy 
wsi, tu otrzymywali pracę, opiekę zdrowotną, poradę w sprawach rolnych, a nierzadko 
też osobistych. Dwór organizował dla wiejskich dzieci przedszkola (ochronki), dla ich 
matek kursy gospodarstwa domowego. Częste były przypadki pokrywania zdolnym 
dzieciom chłopskim kosztów edukacji w mieście.

Dr Marian Wolski (PTZ)

W niepodległej Rzeczpospolitej 



W walce o granice 

  Zdzisław Tarnowski wraz z wyposażonym z jego 
środków finansowych oddziałem kawalerii, 1920 r. 
(zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie).  

  (Księga pamiątkowa pisma „Rolnik”, Warszawa 1937, s. 47; 
zbiory Mariana Wolskiego).

  Tabela prezentująca udział ziemiaństwa 
w armii ochotniczej w 1920 r. (za: Dział Rolniczy 
Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 r., 
Warszawa 1930; zbiory Mariana Wolskiego).

  Pismo Generalnego Inspektora Armii Ochotniczej gen. Józefa Hallera do Związku 
Ziemian Zachodniej Małopolski, 14 lipca 1920 r. (zbiory Antoniego Potockiego z Olszy).   

… podczas wojny polsko-bolszewickiej w armii ochotniczej brało udział 
0,52% ogółu ludności państwa polskiego. Spośród ziemian służbę 
ochotniczą pełniło 8%, czyli 16 razy tyle w stosunku do procentu udziału 
całej ludności Państwa. O ile chodzi o udział ziemian w armii w ogóle, 
tj. armii regularnej i ochotniczej, to na 5400 członków Związku Ziemian 
służyło w wojsku w 1920 r. 2114, tj. 40%. Odznaczonych Krzyżami 
Virtuti Militari było 394, tj. 18,5%, poległych 80, tj. 3,7%. Prócz tego 
44 ziemian zamordowanych zostało przez bolszewików, nie licząc tych, 
których zamordowano na Ukrainie, Białorusi i Litwie. 



Wokół reformy rolnej 

  Fragment wystąpienia Stanisława Konopki w sprawie reformy rolnej 
przeprowadzonej na podstawie ustawy z 15 lipca 1920 r. zamieszczony 
w pracy profesora Władysława Leopolda Jaworskiego pt. Praworządność 
i reforma rolna (Kraków 1922). 

Artykuł 2 i 13 ustawy o reformie rolnej z 15 lipca 1920 r.   



Polityka konserwatywna

  Pismo Rady Naczelnej Stronnictwa Prawicy 
Narodowej do członków ugrupowania w sprawie 
przysposobienia wojskowego młodzieży, czerwiec 1927 r. 
(zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie).

Lista członków krakowskiego Oddziału Stronnictwa   
Prawicy Narodowej (zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie).

  Zdzisław Tarnowski, 
wieloletni prezes Stronnictwa 
Prawicy Narodowej, lata 30. XX w. 
(zbiory Archiwum Państwowego 
w Krakowie).

  Pismo krakowskiego Związku 
Ziemian do Prezydium Stronnictwa 
Prawicy Narodowej w sprawie 
współpracy przedwyborczej, 
18 listopada 1927 r. (zbiory 
Archiwum Państwowego w Krakowie).

  Wzór pisma rozsyłanego do 
członków Stronnictwa Prawicy 
Narodowej w sprawie organizacji 
prac nad programem agrarnym, 
15 grudnia 1928 r. (zbiory Archiwum 
Państwowego w Krakowie). 



Polityka konserwatywna

  Program Stronnictwa Zachowawczego 
(zbiory Mariana Wolskiego).

  Pierwsza strona „Biuletynu Stronnictwa Zachowawczego”, 
styczeń–luty 1924 r. (zbiory Mariana Wolskiego).

  Hieronim Tarnowski – jeden z liderów 
i ideologów Stronnictwa Zachowawczego, 1927 r. 
(zbiory Wojciecha Frazika). 

  Informacja prasowa o zjeździe polityków 
konserwatywnych w posiadłości Zdzisława Tarnowskiego 
w Dzikowie, „Czas”, 17 września 1927 r. 



Związek Ziemian

  Okładka Ustawy Związku Ziemian, 1916 r. 
(zbiory Mariana Wolskiego). 

Zjazd ziemiaństwa polskiego na  
Jasnej Górze, 1–2 czerwca 1937 r. 

(zbiory Amelii Dunin).

  Ostatni przed wojną Zjazd Ziemiański, Warszawa, 7 lutego 1939 r. 
(Zjazd Ziemiański pięciu województw centralnych, Warszawa 1939; 
zbiory Mariana Wolskiego). 

Ostatni przed wojną Zjazd Ziemiański, Warszawa, 7 lutego 1939 r.   
(Zjazd Ziemiański pięciu województw centralnych, Warszawa 1939; 

zbiory Mariana Wolskiego). 

  Uchwała delegatów Oddziałów Związku Ziemian w sprawie 
pomocy młodzieży akademickiej („Przegląd Ziemiański”, 
14 kwietnia 1923 r.; zbiory Mariana Wolskiego).

  Odezwa Zjednoczenia Ziemian w Krakowie 
w sprawie pożyczki „Odrodzenia” („Głos Ziemiański”, 
25 czerwca 1920 r.; zbiory Mariana Wolskiego). 



Związek Ziemian w zachodniej 
Małopolsce 

  Adam Stadnicki   Aleksander Dworski 

  Prezesi Związku Ziemian w Krakowie w latach 1913–1939 
(Księga pamiątkowa pisma „Rolnik”, Warszawa 1937; zbiory Mariana Wolskiego).

  Jan Konopka 

  Karol Tarnowski   Marian Rudziński  



Rolnictwo i hodowla

  Stoisko hodowli nasion i gospodarstw nasiennych braci Kleszczyńskich 
z Miechowskiego na Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r. 
(Dział Rolniczy Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 roku, 
Warszawa 1930; zbiory Mariana Wolskiego).

  Edward Rudziński prezentuje prezydentowi 
Ignacemu Mościckiemu anatomię karpia hodowlanego, 
Osiek, lata 30. (Księga Pamiątkowa na 75-lecie „Gazety Rolniczej”, 
1861–1935, Warszawa 1938; zbiory Mariana Wolskiego). 

  Żniwa w Kalinie Wielkiej, majątku Adolfa Dąmbskiego, 
lata międzywojenne (zbiory Amelii Dunin).

Pokaz krów z hodowli w Jodłowniku na Wystawie Krajowej  
w Poznaniu w 1929 r. (zbiory Halszki Żuk-Skarszewskiej).

Zabudowania rolnicze w Jodłowniku, lata międzywojenne  
(zbiory Halszki Żuk-Skarszewskiej).



Rodziny

  Wizyta marsz. Józefa Piłsudskiego we dworze goszyckim z okazji obchodów 10. rocznicy 
przybycia do Goszyc tzw. siódemki Beliny. W górnym rzędzie stoją od lewej: Kazimierz 
Stamirowski, Ludwik Kmicic-Skrzyński, Janusz Głuchowski, Władysław Belina-Prażmowski; 
w środkowym rzędzie od lewej: Leon Kozłowski, Edward Dzik-Kleszczyński, Michał Galiński, 
ps. „Miś”, Wanda Szczepanowska, Stefania Krasowska, Zofia Zawisza-Kernowa (właścicielka 
Goszyc), Wanda Marokini, Jerzy Jabłonowski; w pierwszym rzędzie siedzą od lewej: Bolesław 
Wieniawa-Długoszowski, Anna Kuehn, Maria Dargunówna, Józef Piłsudski, Klara Schrenzel, 
Alicja Wentkowska; na ziemi siedzą od lewej: Janka Lenartówna i Anna Gąsiorowska (córka 
Zofii Zawiszy-Kernowej), chrześnica Marszałka, później żona Jerzego Turowicza, Goszyce, 
3 sierpnia 1924 r. (spuścizna Zofii Zawiszy-Kernowej w zbiorach rodziny Turowiczów).

  Tomasz i Adolf Dąmbscy, 
Kalina Wielka, ok. 1918 r. 
(zbiory Amelii Dunin).

  Ślub Marii Stadnickiej i Stefana Świeżawskiego; od lewej: 
Maria Stadnicka, Stefan Świeżawski, Paweł Stadnicki, Nawojowa, 
1 lipca 1933 r. (zbiory rodziny Stadnickich). 

  Ślub Anny Gąsiorowskiej i Jerzego Turowicza 
w kaplicy w Wilkowie, 26 listopada 1938 r. 
(zbiory rodziny Turowiczów). 

  Maria z Dreckich Rudzińska z Marianem 
Rudzińskim wychodzą po ślubie z kościoła 
parafialnego w Słupi, 1919 r. 
(zbiory rodziny Rudzińskich).

  Rodzina Morawskich w Miławczycach; od lewej: Cezary 
Morawski, Celina z Hallerów Morawska, Witold Morawski 
(właściciel Miłowic i Bieglowa), Helena Morawska, Maria 
Morawska, Witold Morawski, Teresa Morawska, lata 30. 
(zbiory Marii Dzielskiej).

Kondukt pogrzebowy Karola Stefana  
Habsburga, Żywiec, kwiecień 1933 r. 

(zbiory Marii Krystyny Habsburg).

  Rodzina Deskurów z Sancygniowia; 
od lewej: Stanisław Deskur, Zofia 
z Klemensowskich Deskur, Józef 
Deskur, Andrzej Maria Deskur, Wanda 
z Deskurów Wysocka, Andrzej Ludwik 
Deskur, Antoni Maria Deskur, Stanisława 
z Kosseckich Deskur, Sancygniów, lata 
40. (zbiory rodziny Deskurów).



Wybuch i przebieg wojny zaskoczył ziemian. Doświadczenia I wojny światowej 
oraz rosnąca panika spowodowały masowe opuszczanie dworów. Ruszano na po-
niewierkę, zabierając najcenniejsze pamiątki rodowe (dzieła sztuki, kosztowności, 
albumy) i wyjątkowe okazy z dworskich hodowli (konie, krowy). Niektórzy dotarli aż 
pod granicę rumuńską. Inni nie zdążyli przed frontem i po kilku dniach wracali do domu 
zrezygnowani. Dla części ta ucieczka przerodziła się w wieloletnią emigrację. Wielu 
zostało w latach 1940–1941 zesłanych w głąb Związku Sowieckiego. Byli także wśród 
pierwszych ofiar nacjonalizmu ukraińskiego. Żołnierzy ziemian nie ominęło krwawe 
żniwo pierwszych dni wojny. Podczas obrony Ojczyzny we wrześniu 1939 r. dawali 
przykład męstwa i odwagi. Doły katyńskie przyjęły również chłopców wychowanych 
w małopolskich dworach. Walkę kontynuowali w odtwarzanym na uchodźstwie Wojsku 
Polskim – najpierw we Francji, potem w Wielkiej Brytanii, na Bliskim Wschodzie, 
w Afryce i we Włoszech. Groby ziemian żołnierzy rozsiane są na trzech kontynentach – 
ginęli w imię Wolnej Polski.

Okupacja wiązała się dla ziemian z niepewnością i obawami o swój los. Przekonanie 
o zwycięstwie Polski we wrześniu, początkowo niemal programowe, słabło z każdym 
krokiem niemieckiej armii na wschód. Okupant szybko rozproszył pozostałe jeszcze 
złudzenia. Rozporządzeniem generalnego gubernatora Hansa Franka z 23 lipca 1940 r. 
zlikwidowano Związek Ziemian i inne stowarzyszenia. Narastający ucisk niemieckiego 
aparatu administracyjnego potęgował poczucie zagrożenia, lecz stwarzał również 
pewne okoliczności, np. czarny rynek, które pozwalały ratować przed głodem – między 
innymi dzięki ziemiaństwu – najbiedniejsze grupy społeczne. Ziemianie z reguły 
wykazywali zmysł organizatorski i starali się wykorzystywać nadarzające sposobności 
– zwiększali obroty majątków, restrukturyzowali je, pozyskując maszyny i inwestując 
w hodowlę.

Od pierwszego dnia okupacji Niemcy usiłowali przejąć pełną kontrolę nad każdym 
majątkiem ziemskim. W skrajnych przypadkach przejmowali majątek i wprowadzali 
zarząd treuhändera – urzędnika Liegenschaftsverwaltungen (Główny Zarząd Nierucho-
mościami Ziemskimi). Aby przetrwać i nie stracić kontroli nad swoimi dobrami, ziemia-
nie podjęli, jak wynika z materiałów źródłowych, swoistą grę z okupantem. Admini-
strację niemiecką traktowano jako element narzucony i niegodny zaufania. Większość 
ziemian zamieszkałych na terenie Małopolski starała się nie tylko okazywać wobec niej 
obojętność, ale również niechęć odnośnie do działań i decyzji. Wobec narzucanych 
obowiązków poruszano się między podwójną księgowością i zaniżaniem wartości 
dostaw a posłuszną realizacją nakazów płatniczych i kontyngentowych. Do omijania 
okupacyjnych przepisów wykorzystywano skłonność urzędników niemieckich do 
brania łapówek. Księgi prowadzono w taki sposób, by wykazać, że majątki nie mogą 
odprowadzić wymaganych kontyngentów i płacić narzuconych podatków.

Powszechną postawą ziemian była pomoc najbardziej potrzebującym, w tym 
przyjmowanie ich do swoich domów. Ratowano nie tylko krewnych czy znajomych, 
ale również chłopów i Żydów. Pomagano też dzieciom żołnierzy i robotników rolnych. 
Działaniom tym sprzyjała dbałość właścicieli ziemskich o swoje gospodarstwa. Po 
prostu poprawna kondycja finansowa majątku stymulowała aktywność charytatywną 
wobec społeczeństwa, co wynikało ze świadomości zajmowania w nim wyjątkowego 
miejsca, a także z wymogów trudnej sytuacji okupacyjnej. Przykładem wyjątkowego 
zaangażowania ziemian była opieka nad miejskimi dziećmi, w tym organizacja dla nich 
kolonii. Podobne inicjatywy podejmowały jedynie instytucje kościelne, szczególnie 
zakony żeńskie.

Istniejący na wsi przed wojną konflikt społeczny pomiędzy właścicielami ziemskimi 
a robotnikami rolnymi i chłopami nie ustał wraz z wybuchem wojny. Choć niechęć 
ta dawała się odczuć niekiedy dość boleśnie, przypadki okazywania sobie szacunku 
i wzajemnej pomocy nie były odosobnione – tak w okresie kampanii wrześniowej, jak 
i w następnych latach. Na ogół ziemianie starali się szanować swoich wiejskich 
pracowników i chłopskich sąsiadów. Często chronili ich przed wywózkami na roboty 
przymusowe do Niemiec. Niekiedy zapewniali wyższe niż przysługiwało wynagrodzenie 
za wykonaną pracę. Gwarantowali pomoc medyczną chorym. Organizowali tajne 
komplety dla dzieci niektórych swoich pracowników, rzadziej okolicznych chłopów. 
Opisywane działania nie gwarantowały rozwiązania wszystkich konfliktów wiejskich 
i zapewnienia bezpieczeństwa ziemiaństwu tak w okresie okupacji, jak i po wkroczeniu 
wojsk sowieckich. Zdarzało się, że podczas okupacji właściciele ziemscy stawali się 
ofiarami agresji ze strony najbardziej zdemoralizowanych chłopów, którzy organizowali 
grupy bandyckie i napadali na dwory. Każdy ziemianin miał wśród chłopów i przyjaciół, 
i wrogów, a rzeczywisty ich stosunek do siebie poznawał podczas wywłaszczenia. 
To wówczas wieś pokazywała swoje prawdziwe sympatie lub ich brak. Niektórych 
właścicieli ziemskich potraktowano z godnością, ale było wielu, których spotka-
ło poniżenie i niesprawiedliwość. Obok czynników politycznych i propagandowych, 
w takich sytuacjach decydowała też postawa ziemian podczas okupacji, a także przed 
wojną.

Rzeczywistość wojenna wpływała również na opór ziemiaństwa wobec okupantów, 
choć nie można tu mówić wyłącznie o oporze czynnym, w ramach podziemia zbrojne-
go. Częściej występującą formą sprzeciwu było ignorowanie zarządzeń władz oku-
pacyjnych, niechętne przyjmowanie przedstawicieli tych władz w swoich domach lub 
unikanie jakichkolwiek kontaktów z przebywającymi w najbliższym otoczeniu żołnie-
rzami wrogiej armii.

Większość dworów powiązana była kontaktami konspiracyjnymi z ziemiańską 
organizacją paramilitarną „Tarcza”-„Uprawa”-„Opieka”, a także z Armią Krajową. 
Niektórzy właściciele ziemscy, a także duża część młodzieży ziemiańskiej, przyna-
leżeli bezpośrednio do struktur konspiracyjnych, poświęcając się tej działalności. 
Przeważało poczucie odpowiedzialności za członków rodziny oraz innych mieszkańców 
dworu, niemniej sprawa niepodległości była dla wszystkich niezwykle istotna.

Jednym ze strategicznych zadań ziemiaństwa była pomoc materialna dla AK 
i sprawna koordynacja tej pomocy, co w zasadzie się udawało. Zamówienie aprowi-
zacyjne dla żołnierzy podziemia składał odpowiedni kwatermistrz u szefa lokalnej 
komórki „Tarczy”, a ten rozkładał proporcjonalnie tego rodzaju świadczenie na podległe 
mu majątki ziemskie. Taka procedura eliminowała znacznie zagrożenie dewastacji 
gospodarstw, co leżało również w interesie AK, ponieważ nie ograniczało kolejnych 
zamówień.

Podobnie współpracowano przy przekazywaniu pomocy sanitarnej na rzecz pod-
ziemia, a także przy innych zobowiązaniach narzuconych ziemianom lub dobrowolnie 
przez nich przyjętych dla dobra skutecznej walki z okupantem. „Tarcza” była organizacją 
w dużym stopniu autonomiczną, nie w pełni kontrolowaną przez AK. Ziemianie 
wspierali podziemie, choć sami chcieli decydować o formie i rodzaju przekazywanej 
pomocy, w zamian oczekując ochrony przed bandami rabunkowymi i bojówkami 
komunistycznymi.

Wkład ziemiaństwa w finansowanie działalności Polskiego Państwa Podziemnego 
był znaczny. Wiadomo, że przekazywane środki stanowiły formę podatku na rzecz 
podziemnej struktury państwowej, a ziemianie byli zobowiązani do przekazywania 
odpowiednich kwot, zbieranych w ramach poszczególnych ogniw „Tarczy”.

Dr Marcin Chorązki (IPN)

Lata wojny



Wojna i okupacja

  Ucieczka na wschód. 
Od lewej: Zofia Włodkówna, 
Stefania Szaleska, Mlle 
Augay, Zofia Włodkowa, 
wrzesień 1939 r. (zbiory 
rodziny Włodków).

  Płk Stanisław Orzegalski, więzień nr 9183 obozu w Auschwitz 
(zbiory Halszki Żuk-Skarszewskiej). Tytus Dunin, poległy 10 września  

1939 r. w Tyrańczy (zbiory Amelii Dunin).

  List matki Janiny z Marsów Żuk-Skarszewskiej do 
por. Romana Żuk-Skarszewskiego przebywającego w obozie 
jenieckim Lamsdorf (obecnie Łambinowice), 8 listopada 1939 r. 
(zbiory Halszki Żuk-Skarszewskiej). 

  Ppor. Roman Żuk-Skarszewski (pierwszy z lewej) 
oraz pchor. Andrzej Rostworowski, lato 1939 r. 
(zbiory Halszki Żuk-Skarszewskiej).

Mogiła Tytusa Dunina w Tyrańczy,   
(zbiory Amelii Dunin).  



Rada Główna Opiekuńcza 

  Fragment sprawozdania rocznego Rady 
Głównej Opiekuńczej za 1940 r. (zbiory 
Archiwum Państwowego w Krakowie).

  Działacze Rady Głównej Opiekuńczej wśród dzieci z ochronki; 
pierwszy z prawej Adam Ronikier (zbiory Marka Ronikiera). 

 Podziękowania dla Zofii Zubrzyckiej  
z Wilkowa za przekazanie darów na 

wielkanocne paczki żywnościowe dla 
więźniów, 16 czerwca 1943 r. (zbiory 

Archiwum Państwowego w Krakowie).

Pracownicy Rady Głównej Opiekuńczej; pierwsza z lewej  
Karolina Lanckorońska, w środku Adam Ronikier

(zbiory Marka Ronikiera).

  Zestawienie produktów zebranych 
od ziemian i przeznaczonych dla 
osadzonych w krakowskim więzieniu 
przy ulicy Montelupich (zbiory 
Archiwum Państwowego w Krakowie).

Pracownicy Rady Głównej Opiekuńczej przed   
wejściem do swojej siedziby w pałacu Pusłowskich 

w Krakowie, lata 40. (zbiory Marka Ronikiera). 



Azyl 

  Fragment wspomnień okupacyjnych Jerzego Sczanieckiego 
(zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie).

  Grupa dzieci wysiedleńców z różnych stron Polski podczas 
wypoczynku wakacyjnego zorganizowanego w dworze w Balicach 
z rodziną Radziwiłłów. Książę Hieronim Radziwiłł siedzi u góry 
po lewej, Jadwiga Radziwiłł po prawej, lato 1943 r. 
(M. Kwaśnik, Balice. Nasze dziedzictwo, Kraków 2010).

  Profesor Tadeusz Estreicher, podczas okupacji 
przebywał we dworze Jerzego Sczanieckiego w Gromniku 
(zbiory Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego). 

  Tajne nauczanie we dworze w Goszycach, na zdjęciu od lewej: Marcin 
Wolski i Danuta Wolska, później żona pisarza Jana Józefa Szczepańskiego,  
(zbiory rodziny Turowiczów).

Kazimierz Wyka i Jerzy Andrzejewski z wizytą u Jerzego Turowicza 
we dworze jego teściowej Zofii Zawiszy-Kernowej, kwiecień 1942 r. 

W środku siedzi Elżbieta Turowiczówna (fot. Jerzy Turowicz). 

Nigdy nie zapomnę wieczorów okupacyjnych w Gromniku, kiedy zebrani przy 
kominku nasi domownicy i goście okupacyjni słuchali z przejęciem świetnej 
deklamacji Profesora Tadeusza Estreichera. Repertuar miał, wydawało się, 
nieograniczony, a więc ulubiony przez niego Asnyk, Wyspiański i inni poeci 
[…] Dorzucane do kominka drewna trzaskały wesoło, a ogień oświetlał 
twarz Profesora i zasłuchane twarze całego grona, pozornie bezpiecznie 
korzystającego z opieki naszego jeszcze istniejącego domu. 



"Uprawa" - "Tarcza"

  Leon Krzeczunowicz, 
ps. „Express”, „Roland”, 
kierownik „Uprawy”-„Tarczy” 
na południowe dystrykty GG 
oraz w okręgu krakowskim 
ZWZ–AK (zbiory Michała 
Żółtowskiego). 

  Roman Lasocki, 
ps. „Prezes”, kierownik 
„Uprawy”-„Tarczy” na całe 
Generalne Gubernatorstwo 
i jej północne dystrykty 
(zbiory Michała 
Żółtowskiego).

  Krzysztof Morstin, 
ps. „Pług”, od 1944 r. 
kierownik „Uprawy”-„Tarczy” 
w inspektoracie krakowskim 
ZWZ–AK (zbiory IPN).

 Sprawozdanie kwatermistrzowskie IV Oddziału Komendy   
Okręgu AK Kraków, b.d. (zbiory Archiwum 

Państwowego w Krakowie). 

Schemat organizacyjny „Uprawy”-„Tarczy” w obszarze krakowskim ZWZ–AK.  

Kierownik Główny „Uprawy”
Roman Lasocki

Kierownik Okręgu Kraków 
Leon Krzeczunowicz / Krzysztof 
Morstin / p. o. Edward Rudziński

Kierownik Regionu Południowego
Leon Krzeczunowicz

Kierownik Regionu Północnego
Roman Lasocki

Kierownik Inspektoratu 
Kraków 

Krzysztof Morstin

Kierownik Inspektoratu 
Nowy Sącz

Józef Stadnicki

Kierownik Inspektoratu 
Tarnów

N.N

Kierownik Inspektoratu 
Mielec

Karol Tarnowski

Kierownik Inspektoratu Miechów
Władysław Zakrzeński / Henryk 

Czecz / Tadeusz Dziedzicki / 
Ludwik Hieronim Morstin



Ziemianie w podziemiu 

  Józef Stadnicki, ps. „Rydwan”, „Madej”, komendant 
placówki Armii Krajowej w Nawojowej, kierownik 
„Uprawy”-„Tarczy” w Inspektoracie ZWZ–AK Nowy Sącz 
(zbiory rodziny Sobańskich). 

  Wnioski z sądeckiego Inspektoratu ZWZ o odznaczenie Brązowym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami – wśród wymienionych znajdują się Józef Stadnicki oraz 
Stefania Stadnicka (zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie). 

  Stefania Stadnicka, ps. „Rafa” 
z żołnierzami AK, lato 1944 r. (zbiory IPN). 

  Mogiła powstańcza – na tablicy widoczne nazwisko 
Ludwika Dunina, cmentarz na Powązkach (zbiory Amelii Dunin). 

  Krzyż Walecznych, 
którym Alicja Habsburg 
została uhonorowana za 
działalność konspiracyjną 
(zbiory Marii Krystyny 
Habsburg). 

Mjr Edward Kleszczyński, ps. „Dzik”, dowódca  
Krakowskiej Brygady Zmotoryzowanej Kawalerii AK,

zdjęcie późniejsze w mundurze Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, ok. 1945 r. (zbiory rodziny Kleszczyńskich). 

Roman Żuk-Skarszewski, ps. „Dąb”, podczas kampanii wrześniowej   
dowódca plutonu 8. pułku ułanów, później żołnierz Inspektoratu AK 

Nowy Sącz, sierpień 1944 r. (zbiory Halszki Żuk-Skarszewskiej).

Pchor. Ludwik Dunin, żołnierz AK,  
uczestnik Powstania Warszawskiego 

(zbiory Amelii Dunin).



W Wojsku Polskim na Zachodzie 

  Karol Stefan Habsburg w mundurze 
podoficera 1. Dywizji Pancernej, lata 40. 
(zbiory Marii Krystyny Habsburg).

  Rtm. Stefan Romer 
w mundurze 1. Dywizji Pancernej, lata 40. 
(zbiory Halszki Żuk-Skarszewskiej). 

  Ppor. Adam Romer, 
żołnierz 1. Dywizji Pancernej, lata 40. 
(zbiory Halszki Żuk-Skarszewskiej).

Msza polowa w 1. Dywizji Grenadierów. W pierwszym rzędzie stoją  
gen. Władysław Sikorski i prezydent Władysław Raczkiewicz; na zdjęciu widoczny 

również kpt. Stanisław Dunin (w drugim rzędzie, pierwszy z lewej w hełmie), 
Colombey, 3 maja 1940 r. (zbiory Amelii Dunin).

Defilada przed gen. Władysławem Sikorskim,  
prowadzi por. Antoni Goetz-Okocimski, 

Coëtquidan, 1940 r. (zbiory rodziny Włodków).

  Grób Piotra Dunina, pilota 309. Dywizjonu 
Myśliwskiego „Ziemi Czerwieńskiej”, Szkocja, 
(zbiory Amelii Dunin). 



Świadomość zbliżania się Armii Czerwonej niepokoiła małopolskich ziemian. 
Z jednej strony, cieszyli się, że okupacja niemiecka zostanie zakończona, z drugiej zaś 
byli pełni obaw. Niektórzy doskonale pamiętali obłęd rewolucji październikowej, a także 
bestialstwo żołnierzy Tuchaczewskiego i Budionnego w 1920 r. Niepewność potęgo-
wały opowiadania osób, które przeżyły okupację sowiecką na Kresach.

Już jesienią 1944 r. PKWN wprowadzał w życie na terenach opanowanych przez 
Armię Czerwoną dekret o reformie rolnej, który w swym założeniu wywłaszczał 
prawie wszystkich ziemian z ich majątków. Nie obyło się bez mordów politycznych 
i aresztowań.

W styczniu 1945 r. wkroczenie armii sowieckiej do zachodniej Małopolski stało się 
faktem. Pierwsze zetknięcie z czerwonoarmistami potwierdziło obawy. W przeciwień-
stwie do żołnierzy niemieckich oni po prostu nieprawdopodobnie śmierdzieli. U nas 
najgorszy dziad tak nie śmierdział. To były zapachy jakichś środków do mycia czy 
dezynfekcji, dziegciu, wody, złych tytoniów, brudu. Taki obraz sowieckich żołnierzy, 
zapamiętany przez Franciszka Starowieyskiego, był typowy. Pogłębiało go pijaństwo 
oraz grabieże, których ofiarami padali również ziemianie. 

Wkrótce rozpoczął się okres prześladowań właścicieli ziemskich przez sowiecki 
aparat represji. Już w styczniu 1945 r. grupa ziemian pełniących w Armii Krajowej 
funkcje dowódcze, a także źle postrzeganych przez swoich robotników rolnych, została 
aresztowana przez NKWD. Wśród zatrzymanych i internowanych w ZSRS znaleźli się 
m.in.: Adolf Dąmbski z Kaliny Wielkiej, Tadeusz Dziedzicki z Klimontowa, Kazimierz 
Piotr Jabłoński (administrator majątku w Książu Wielkim), Hieronim Radziwiłł z Balic, 
Leon Hieronim Radziwiłł z Balic, Teofil Szańkowski z Wierzbna, Bohdan Thugutt 
z Nagorzan, Wanda Thugutt z Nagorzan. Do swych rodzin wrócili tylko Adolf Dąmbski 
i Bohdan Thugutt, zaś Leon Hieronim Radziwiłł wyjechał do Francji. Reszta pozostała 
na zawsze na nieludzkiej ziemi.

Zniszczenia wojenne, które były efektem działań wycofujących się Niemców 
oraz wkraczających Sowietów, dotknęły wiele majątków. Niektóre uległy dewastacji 
jeszcze przed przejściem frontu. Przez cały 1944 r. szczególnie aktywna była Armia 
Ludowa, ale także sowieccy spadochroniarze dywersanci. Grabiąc majątki ziemskie 
i pozbawiając często ich mieszkańców środków do życia, widziano w tym formę 
sprawiedliwości społecznej. Dlatego niektórzy ziemianie, szczególnie ci doświadczeni 
przez najścia rabusiów, opuścili zimą 1944/1945 r. domy rodzinne, porzucając je na 
pastwę losu. Inni trwali na swojej ziemi, myśląc, że unikną wywłaszczenia. Stało się 
inaczej. Po przejściu frontu władza „ludowa” dokonywała tego na podstawie dekretu 
PKWN z 6 września 1944 r. o reformie rolnej. Między lutym a kwietniem 1945 r. 
komuniści dokonali w nowo powstałym województwie krakowskim parcelacji prawie 
wszystkich majątków ziemskich. W przypadku ziemian małopolskich objęła ona 
gospodarstwa o powierzchni ponad 50 hektarów użytków rolnych lub 100 hektarów 
powierzchni całkowitej. Niemniej powszechne było wywłaszczanie także gospodarstw 
mniejszych. Aby akcja przebiegła sprawnie, aktywistów PPR i pełnomocników do 
spraw reformy rolnej wspomagali funkcjonariusze z lokalnych posterunków MO lub 
PUBP. Do wyjątkowej sytuacji doszło w powiecie bocheńskim, gdzie tamtejszy PUBP 
aresztował prawie wszystkie rodziny ziemiańskie i przetrzymywał aż do podpisania 
dokumentów o zrzeczeniu się ziemi. W skrajnych przypadkach mordowano niektórych 
ziemian, aby sterroryzować pozostałych. Taki los spotkał Wincentego Molęckiego 
z Bukowskiej Woli w powiecie miechowskim. Wówczas rodziny najczęściej pospiesznie 
opuszczały swoje domy. Do końca lat pięćdziesiątych ziemianie z rzadka przyjeżdżali 
do swoich zagrabionych domów, ponieważ postanowienia o reformie rolnej zabraniały 
pod karą aresztu przebywania byłych właścicieli na terenie powiatu, w którym mieszkali 
do momentu wywłaszczenia. Ich pojawienie się było często powodem zainteresowania 
lokalnej bezpieki, ale wywoływało często oznaki życzliwości ze strony miejscowej 
ludności.

Po tzw. reformie rolnej w rękach ziemian pozostały jedynie nieliczne majątki 
(o niewielkim areale) – Dołęga Tumidajskich, Głogoczów Konopków, Tarnawa i Gla-
nów Novaków. Ich właściciele nie ulegli naciskom, nie ulękli się terroru nieznanych 
sprawców, trwali na swych ojcowiznach – niektórzy po dzień dzisiejszy.

W koncepcji komunistów dekret PKWN z 6 września 1944 r. miał doprowadzić 
nie tylko do przebudowy struktury agrarnej polskiej wsi, ale przede wszystkim do 
nieodwracalnych przemian społecznych. W wyniku wywłaszczenia z krajobrazu polskiej 
wsi zniknęło nieodwracalnie ziemiaństwo, mające duże znaczenie dla społeczności 
wiejskiej. Z dworów czerpano wzorce kulturowe, cywilizacyjne, technologiczne – od 
zawsze były one punktem odniesienia dla mieszkańców wsi.

Komunistyczne prawo o reformie rolnej doprowadziło nie tylko do opuszczenia 
rodzinnych siedzib, ale także do rozproszenia byłych właścicieli ziemskich po kraju. 
Ponadto część z nich znalazła się na emigracji. Wojenne losy rzuciły ich tam podczas 
okupacji jako żołnierzy-tułaczy, uciekinierów i jeńców wojennych. Emigranci powo-
jenni opuszczali kraj najczęściej nielegalnie. Skutkiem było rozbicie nie tylko wspólnot 
sąsiedzkich, ale także wielu rodzin ziemiańskich. Prawie każda miała krewnych 
za granicą, niemniej legalny kontakt z nimi był utrudniony przez cały okres PRL, 
a w latach 1945–1956 praktycznie niemożliwy. Wiele rodzin mogło się zobaczyć lub 
skontaktować dopiero po 1956 r.

Kiedy zostali wyrzuceni ze swoich domów, nowego miejsca do życia szukali 
najczęściej w mieście. W województwie krakowskim większość przybywała do Kra-
kowa. Już w okresie okupacji był on jednym z tych ośrodków, w których szukali 
schronienia ziemianie z Kresów oraz obszarów włączonych do III Rzeszy w 1939 r. 
Bliskie związki wysiedlonych ziemian docierających do Krakowa z różnych stron Polski 
prowadziły również do zacieśniania kontaktów środowiskowych na nowym miejscu 
poprzez kojarzenie małżeństw. O wyborze Krakowa decydowało często posiadanie 
tam mieszkania.

Pozbawieni majątków ziemianie musieli szukać nowej pracy, najlepiej stosownej 
do swojego wykształcenia i umiejętności. Uważali, że ich doświadczenie, szczególnie 
w rolnictwie, może okazać się cenne przy zarządzaniu majątkami Państwowych 
Nieruchomości Ziemskich, dlatego wielu z nich wyjechało na Dolny Śląsk, Warmię, 
Mazury, Pomorze Zachodnie i Pomorze Gdańskie oraz do Wielkopolski. Taka sytuacja 
trwała do 1949 r., kiedy to Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego podjęło działania 
zmierzające do likwidacji wpływów byłych ziemian w PNZ. Wszczęto śledztwo w spra-
wie dyrektora tej instytucji w Poznaniu, Witolda Maringe. Działania aparatu represji 
doprowadziły do rozbicia istniejących struktur PNZ, ograniczono też liczbę byłych 
ziemian w strukturach państwowej administracji rolnej. Sprawy karne kończyły 
się długoletnimi wyrokami więzienia (a nawet dożywocia), wielu ludzi pozbawiono 
środków do życia.

Pozostali w Krakowie znajdowali zatrudnienie w Instytucie Zootechniki, Zakładzie 
Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk, na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Jagiellońskie-
go (późniejszej Wyższej Szkole Rolniczej), w redakcji „Tygodnika Powszechnego”, 
Oddziale PTTK. Organizowali również tzw. prywatną inicjatywę. Przykładem współpracy 
kobiet ze środowiska ziemiańskiego w okresie powojennym była cukiernia, a także 
restauracja „Egeria” przy ulicy Krupniczej, w której kierownikowi polecano kolejne 
arystokratki do pracy w charakterze kelnerek albo muzyków. Pracę tę przyjmowano 
chętnie, ponieważ komuniści w sposób szczególny utrudniali byłym ziemianom podję-
cie jakiejkolwiek pracy. W wyniku decyzji władz komunistycznych ziemianie naturalną 
koleją rzeczy wtopili się w polskie społeczeństwo, przede wszystkim w warstwę 
inteligencji. Co więcej, wielu spośród nich stało się ponownie elitą, zasilając kadry 
naukowców, artystów, dziennikarzy.

Mimo to kryterium pochodzenia ziemiańskiego pozostawało piętnem, które 
bezwzględnie wyrzucało poza nawias nowego społeczeństwa. Młodzieży ziemiańskiej 
utrudniano naukę w szkołach średnich i wyższych. Wiele osób zmuszono do kilkakro-
tnej nawet zmiany kierunku studiów. Wywierano presję, by wstępowały w szeregi ZMS 
albo PZPR. Odmowa powodowała szykany na uczelni i w zakładzie pracy. Należało 
wykazać się wyjątkowym hartem ducha, by nie dać się złamać. 

Szczególnie bezwzględny w stosunku do ziemian był aparat bezpieczeństwa. Wielu 
z nich aresztowano i skazano na długoletnie więzienie za udział w akowskiej i powo-
jennej konspiracji niepodległościowej, ale też za rzekome szpiegostwo na rzecz 
emigracji lub państw anglosaskich. W latach 1951–1953 władze planowały przy użyciu 
UBP usunąć siłą z Krakowa niektórych mieszkańców. Na listach proskrypcyjnych zna-
lazły się również rodziny dawnych posiadaczy ziemskich.

W byłych archiwach SB znajdują się liczne sprawy operacyjne prowadzone 
przeciwko ziemianom, dzięki czemu można dziś poznać skalę inwigilacji tego środo-
wiska w okresie PRL. Komunistyczna policja polityczna interesowała się ich kontaktami 
zagranicznymi i krajowymi. Wszelka korespondencja z emigrantami i obcokrajowcami 
była kontrolowana. Z niepokojem odnotowywano przypadki pomocy świadczonej 
dawnym pracodawcom przez ich byłych robotników rolnych; na przykład o Krzysztofie 
Morstinie, byłym właścicielu Raciborska koło Wieliczki, napisano: Ma duże znajomości 
z byłych terenów, gdzie dawniej zam[ieszkiwał]. W/w często przywożą chłopi różne 
produkty żywnościowe, którzy posiadają jego grunta koło Wieliczki, tak że jemu dobrze 
się powodzi. Inwigilowano i wprowadzano agenturę w miejscach pracy i stowarzy-
szeniach, w których działali dawni ziemianie, nawet w mieszkaniach przez nich 
zajmowanych. Kontrola środowiska była posunięta tak daleko, że w 1969 r. w zaintere-
sowaniu SB było prawie 500 osób zamieszkałych na terenie Krakowa. Tylko nieliczne 
rodziny nie były zarejestrowane w kartotekach i dokumentach aparatu represji. Władza 
pod żadnym pozorem nie chciała pozostawiać ziemiaństwa bez dozoru. 

Pomimo to w środowisku utrzymywano rozliczne kontakty towarzyskie, przekazując 
tradycje ziemiańskie następnym pokoleniom. Angażowano się we wszelkie inicjatywy 
antysystemowe. Ziemianie wspierali Klub Inteligencji Katolickiej, Komitet Obrony Robo-
tników, Studencki Komitet Solidarności, Niezależne Zrzeszenie Studentów, a przede 
wszystkim NSZZ „Solidarność”. Dzięki swoim kontaktom pośredniczyli w sprowadzaniu 
zagranicznej pomocy medycznej i materialnej dla rodzin osób internowanych w stanie 
wojennym.

O Ojczyźnie pamiętali również ziemianie emigranci. Czynnie wspierali różne ini-
cjatywy polonijne w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej (Paryż, Londyn, 
Bruksela), Afryce, Ameryce Południowej, Australii. Takie osoby, jak Jerzy Zubrzycki, 
Zygmunt Michałowski, Alicja Habsburg, Andrzej Maria Deskur, a także wiele innych, 
dawały godne świadectwo polskości na różnych kontynentach. Dzięki nim bliskie Pola-
kom wartości – Bóg, Honor i Ojczyzna, trwały nie tylko w świadomości ciemiężone-
go narodu i emigracji, stanowiły też fundamenty polskości w oczach przedstawicieli 
wielu narodów na świecie.

Dr Marcin Chorązki (IPN)

Czerwona demokracja 



Zniszczenie i grabieże 

  Szabrownicy rabują resztki mienia 
z pałacu Okocimskich w Okocimiu, 
styczeń 1945 r. (zbiory Marka Ronikiera).

  Pismo w sprawie zniszczeń dokonanych przez 
Sowietów w pałacach w Balicach i Kryspinowie, 
16 czerwca 1945 r. (zbiory Archiwum Państwowego 
w Krakowie). 

Dwór rodziny Padlewskich w Wieruszycach  
– stan z 1943 r. oraz po przejściu frontu 21 stycznia 1945 r. 

(zbiory Stanisława Padlewskiego).



Komunistyczna propaganda 

  Propagandowy artykuł w organie prasowym 
PKWN, „Rzeczpospolita”, 28 września 1944 r. 
(zbiory Mariana Wolskiego). 

  Okładka i fragment broszury PZPR, 1949 r.
(zbiory Mariana Wolskiego).

Antyziemiańska karykatura,  
„Przekrój”, 1–7 lipca 1945 r. 

  Plakat propagandowy z okresu 
referendum w 1946 r. 



Reforma rolna w 1944 r.

  Fragment artykułu propagandowego Nareszcie 
reforma rolna, „Rzeczpospolita”, 8 września 1944 r. 
(zbiory Mariana Wolskiego).

Karol Haller na polu w Jurczycach, lata międzywojenne   
(zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie).

Wykaz majątków z powiatu krakowskiego  
przeznaczonych do parcelacji, 19 maja 1945 r. 
(zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie).  

  Fragment protokołu przejęcia 
majątku Hallerów w Jurczycach, 
23 lutego 1945 r. (zbiory Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa).



Bezpieka wobec ziemian 

  Sporządzone przez bezpiekę ankiety dotyczące 
Andrzeja Potockiego i Ignacego Konopki (zbiory IPN).

  Schemat kontaktów rodziny 
Habsburgów z Żywca, sporządzony przez 
UB do celów operacyjnych (zbiory IPN).

  Pismo szefa krakowskiego UB do Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego omawiające sytuację rodziny Habsburgów, 
9 września 1947 r. (zbiory IPN).

Postanowienie o wszczęciu sprawy  
ewidencyjno-operacyjnej przeciwko Jerzemu 
Potockiemu, 22 lutego 1956 r. (zbiory IPN).



Bezpieka wobec ziemian 

  Fragment akt operacyjnych dotyczących Leonii Lubomirskiej, 
21 stycznia 1958 r. (zbiory IPN).

  Leonia Lubomirska, 1947 r.  
(zbiory rodziny Lubomirskich).

  Doniesienie agenturalne 
na Edwarda Kleszczyńskiego, 
26 marca 1956 r. (zbiory IPN).

  Protokół przesłuchania Leopolda Bochnaka, 
ps. „Piotr”, z akt operacyjnych dotyczących 
Ireny Kleszczyńskiej, 16 maja 1949 r.
(zbiory IPN).

Figurantka sprawy Lubomirska Leonia jako księżna posiada cały 
szereg kontaktów w kraju, a szczególnie za granicą. Kontakty te 
są to osoby wywodzące się z arystokracji ziemiańskiej, które za 
granicę wyjechały w 1939 r. Szereg z nich piastowało poważne 
stanowiska w aparacie państwowym w okresie sanacji bądź 
też były powiązane z tymi osobami na płaszczyźnie politycznej. 
Obecnie niektóre z nich na emigracji zajmują się działalnością 
polityczną i wywiadowczą, m.in. brat figurantki Eug[eniusz] 
Lubomirski, który pełni funkcję Adiutanta przy gen. Andersie.

Plan przedsięwzięć operacyjnych  
przeciwko Józefowi Deskurowi, 

31 lipca 1957 r. (zbiory IPN).



Emigracja 

  Zygmunt Michałowski, 
dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia 
Wolna Europa w latach 1976–1982 
(zbiory Henryka Sobańskiego).

  Grób Antoniego Goetz-
Okocimskiego na cmentarzu 
w kenijskiej Langacie (fot. 
Elżbieta Olechowska, zbiory 
rodziny Włodków). 

  Irena Kleszczyńska (za stołem, szósta z lewej), żona 
przebywającego na emigracji Edwarda Kleszczyńskiego, podczas 
obchodów 20. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 
Waszyngton, 1–2 sierpnia 1964 r. (zbiory rodziny Kleszczyńskich). 

  Od lewej: Stanisław Gostkowski, Zofia Goetz-Okocimska, Antoni Goetz-
Okocimski, Antoni Starzeński, Afryka 1957 r. (zbiory rodziny Włodków).

Grób Karola Olbrachta Habsburga na  
cmentarzu Norra Kyrkogården koło Sztokholmu 

(zbiory Marii Krystyny Habsburg).

Stanisław Popiel wśród personelu banku  
w Jadotville, Kongo, lata 50. (zbiory rodziny Popielów). 



Polskie Towarzystwo Ziemiańskie powstało w 1990 r. jako kontynuacja przed-
wojennego Związku Ziemian. W chwili obecnej PTZ zrzesza w czternastu oddziałach 
w kraju i dwóch za granicą około 2000 członków. Naczelnymi władzami stowarzyszenia 
jest wybierany na zjeździe delegatów Zarząd Główny, a także Rada Naczelna, w skład 
której wchodzą prezesi oddziałów. W swoich szeregach PTZ skupia środowisko byłych 
właścicieli ziemskich i ich spadkobierców, którzy w wyniku dekretu PKWN z 6 września 
1944 r. o tzw. reformie rolnej zostali wyrzuceni ze swych siedzib i bezprawnie pozba-
wieni majątków. W wyniku nacjonalizacji przejęto bez odszkodowania wszystkie majątki 
ziemskie o powierzchni przekraczającej 50 hektarów ziemi uprawnej, a na terenach 
zachodnich 100 hektarów. Obok nieruchomości konfiskacie podlegał cały inwentarz 
żywy, zasiewy, dzieła sztuki i przedmioty użytku osobistego. 12 grudnia 1944 r., na 
mocy dekretu o upaństwowieniu lasów, przejęto lasy o powierzchni przekraczającej 
25 hektarów. Oba akty były sprzeczne z obowiązującym prawem i konstytucją. Pra-
wowitych właścicieli w sposób brutalny usuwano z domów, pozwalając zabrać tylko 
podręczny dobytek. Zakazano także osiedlania się na terenie powiatu, w którym znaj-
dował się majątek.

Przed 1939 r. na terenie Polski znajdowało się około 20 tys. dworów i pałaców, 
a wiele z nich miało dużą wartość historyczną i kulturową. Prawie wszystkie zostały 
odebrane prawowitym właścicielom i doprowadzone do ruiny. Do dnia dzisiejszego 
przetrwało około 2000, przy czym większość wymaga natychmiastowego remontu.

Bezpośrednim i rzeczywistym celem uchwalonego przez komunistycznych uzurpa-
torów dekretu była likwidacja ziemiaństwa jako warstwy społecznej uznanej za wrogą 
i stojącą na przeszkodzie sowietyzacji kraju, a także podważenie prawnego i moralne-
go porządku społecznego opartego na prawie własności. Ziemiaństwo stanowiło za-
grożenie dla systemu komunistycznego i planów całkowitego zniewolenia Polski. 

Głównym zadaniem PTZ jest integracja środowiska oraz kultywowanie tradycji 
ziemiańskich, propagowanie dorobku kulturalnego tego środowiska, zachowanie dzie-
dzictwa narodowego w zespołach dworskich i pałacowych, a także innych materialnych 
i niematerialnych pomników przeszłości ziemiańskiej. W swojej działalności PTZ 
kieruje się tradycyjnymi zasadami przedwojennego ziemiaństwa, czyli uznawaniem 
praworządności i własności prywatnej za fundament ustroju społecznego w państwie, 
patriotyzmem, przedkładaniem dobra kraju i jego obywateli nad korzyści osobiste, 
przestrzeganiem zasad etyki chrześcijańskiej w życiu rodzinnym, społecznym i gospo-
darczym, pielęgnowaniem tradycji, pragnieniem ochrony dziedzictwa historyczno-
kulturowego Polski. 

Ziemiaństwo polskie zawsze stanowiło elitę narodu. Było depozytariuszem nie 
tylko patriotyzmu, ale także dobrych obyczajów i wykwintnego smaku, a jednocześnie 
prekursorem postępu rolniczego, kulturowego i cywilizacyjnego na wsi. Celem PTZ 
jest rozwój regionów wiejskich i budowa społeczeństwa obywatelskiego, opartego 
na działaniu lokalnych liderów, którymi, jak dawniej, powinni być właściciele dworów 
i pałaców. Utrzymanie tego etosu, w którym spotykają się tradycje rycerskie, odpo-
wiedzialność, wiara i gospodarność, jest dzisiaj potrzebne w rozwoju kraju. Chcemy 
brać aktywny udział w odbudowie i modernizacji Polski – bo Polska nas potrzebuje.

Współcześni potomkowie ziemian w Polsce, mimo że nie posiadają już majątków, 
kultywują rodzinne tradycje. Są to na ogół osoby dobrze wykształcone, świadome 
swego pochodzenia, w znacznej części podtrzymujące tradycje ziemiańskie w sferze 
obyczajowej. Interesują się historią i genealogią, utrzymują kontakty z różnymi gałę-
ziami rodziny w kraju i za granicą. W sposób naturalny obcują z kulturą, aktywnie 
uczestniczą w instytucjach społecznych i charytatywnych, chcą pracować dla innych. 
W ich domach poczesne miejsce zajmują rodzinne pamiątki, księgozbiory i dzieła sztuki. 

Jednak najważniejszym zadaniem, jakie wyznaczyli sobie założyciele PTZ, było 
doprowadzenie do szybkiej reprywatyzacji w Polsce. Wydawało się rzeczą naturalną, 
że po przywróceniu w kraju porządku demokratycznego jednym z kolejnych kroków 
będzie zrekompensowanie poszkodowanym właścicielom krzywd materialnych i mora-
lnych doznanych w wyniku sprzecznych z konstytucją ustaw nacjonalizacyjnych. Jest to 
niezbędny warunek budowy praworządnego państwa i społeczeństwa obywatelskiego. 
Niestety, pomimo wielu inicjatyw ustawodawczych nie udało się tego problemu ro-
związać przez ostatnie 20 lat. Najbliżej uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej było 
w 2001 r. Jednak zatwierdzony przez Sejm rządowy projekt zawetował wówczas prezy-
dent Aleksander Kwaśniewski.

PTZ stoi na stanowisku, że ustawowe uregulowanie restytucji mienia jest niezbę-
dnym warunkiem tego, aby Polska stała się państwem prawa. Chcielibyśmy wszędzie 
tam, gdzie to możliwe, zwrotu mienia w naturze. W pozostałych przypadkach można 
byłoby przekazać mienie zastępcze bądź wypłacić odszkodowanie w papierach 
wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa. Takie rozwiązanie jest nie tylko 
najprostsze i najtańsze do przeprowadzenia, ale także odbyłoby się w dużej mierze ze 
środków pozabudżetowych.

POLSKIE TOWARZYSTWO ZIEMIAŃSKIE 
20 lat zmagań o reprywatyzację

Pomimo tych trudności obserwujemy coraz liczniejsze powroty rodzin ziemiańskich 
do swoich domów, dzięki czemu niejeden udało się uratować. Przejmowane siedziby 
mają nie tylko wymiar sentymentalny, ale także gospodarczy. Odbudowa i przystosowanie 
zniszczonych dworów do nowej funkcji wymaga znacznych nakładów finansowych. 
Zdecydowana większość z pozostających w gestii Skarbu Państwa zabytkowych 
obiektów znajduje się w złym stanie. Wobec braku uregulowań prawnych aktualny 
właściciel nie jest zainteresowany, by inwestować w opuszczone obiekty, motywując 
to ciążącymi na nich roszczeniami reprywatyzacyjnymi, z kolei rodziny właścicieli nie 
mogą doczekać się ich zwrotu. Procesy o wydanie takich nieruchomości trwają latami, 
a często blokowane są przez władze administracyjne. W tym czasie ulegają one dalszej 
degradacji, nierzadko bezpowrotnemu zniszczeniu. Tak było na przykład z pałacem 
w Krzeszowicach. Dopiero w 2009 r., po licznych odwołaniach i wieloletnich proce-
sach, podjęto decyzję o jego zwrocie spadkobiercom Adama Potockiego, w między-
czasie doprowadzając obiekt do ruiny. Od lat – po wyprowadzeniu zeń szkoły – stoi 
pusty dwór w Radziszowie, należący do gminy Skawina. Obiekt o dużej wartości histo-
rycznej niszczeje przy bezczynnej postawie władz. Każdego roku tracimy w podobny 
sposób nie tylko piękne i ważne obiekty dawnej architektury, ale przede wszystkim 
cenny fragment polskiej historii i kultury.

Do rzadkości należy rozwiązywanie problemu w taki sposób, na jaki zdecydowały 
się władze Żywca, umożliwiając powrót w rodzinne strony córce ostatniego właści-
ciela dóbr, arcyksiężnej Marii Krystynie Habsburg, przygotowując dla niej apartament 
w Nowym Zamku.

Stan zabytkowych obiektów opisano w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, po 
sprawdzeniu zabezpieczenia 63 zabytkowych pałaców i dworów z terenu całej 
Polski w okresie 2004–2008. Stwierdzono, że obecni właściciele skontrolowanych 
zabytków (głównie władze samorządowe i ANR [Agencja Nieruchomości Rolnych]) 
w przeważającej mierze nie podejmowali żadnych działań w celu rewitalizacji zniszczo-
nych lub niszczejących obiektów. Jednocześnie przedłużające się nawet do kilkuna-
stu lat postępowania reprywatyzacyjne powodowały, że obiekty popadały w ruinę. 
W związku z powyższym Najwyższa Izba Kontroli, mając na celu dobro zabytkowych 
nieruchomości, postuluje m.in. o jak najszybsze uregulowanie kwestii reprywatyza-
cyjnej. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK, z jednej strony, pokazują rażące 
zaniedbania w zabezpieczaniu zabytkowych obiektów, z drugiej zaś jednoznacznie 
stwierdzają, że jedynie zwrot prawowitym właścicielom pozwoli ocalić je od zagłady. 

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie stoi na stanowisku, że niezbędne jest prawne
uregulowanie kwestii zagrabionego mienia poprzez uchwalenie ustawy reprywaty-
zacyjnej.

Rozwiązanie tego problemu powinno się odbyć przy powszechnym konsensusie 
oraz udziale głównych sił politycznych i społecznych. Jest to nie tylko możliwe, ale 
wręcz niezbędne, aby przywrócić szacunek dla prawa własności i ocalić dla naszej 
kultury wiele cennych zespołów dworskich i pałacowo-parkowych.

Marcin Schirmer (PTZ)

Zapomniane dziedzictwo 



Reprywatyzacja - której nie było



Widmo przeszłości 

  Zdewastowane dwory w Nadzowie 
i Czaplach Małych (fot. Maciej Rydel).

  Zniszczony pałac Sapiehów w Bobrku 
(zbiory rodziny Rudzińskich).



Powroty

  Maria Krystyna Habsburg 
ponownie z polskim paszportem, 
28 marca 1993 r. (zbiory Marii 
Krystyny Habsburg). 

  Goszyce po 56 latach: Czesław Miłosz wraz z drugą żoną, Carol 
Thigpen, z wizytą u Marty i Michała Smoczyńskich. Michał Smoczyński 
jest prawnukiem Zofii Zawiszy-Kernowej, ostatniej właścicielki majątku, 
u której w 1944 r. po Powstaniu Warszawskim pisarz, zaproszony przez 
Jerzego Turowicza, znalazł schronienie wraz ze swą pierwszą żoną Janiną 
i jej matką. W Goszycach Miłoszowie przebywali aż do odebrania majątku 
właścicielom. Goszyce, październik 2001 r. (fot. Magdalena Smoczyńska).

  Zofia Włodek przy tablicy 
pamiątkowej poświęconej 
jej matce, Zofii z Goetz-
Okocimskich Włodkowej 
w Dąbrowicy, 9 marca 2009 r. 
(zbiory rodziny Włodków). 

  Maciej Rudziński 
(pierwszy z prawej) podczas 
polowania z osieckim Kołem 
Łowieckim „Orzeł” (zbiory 
rodziny Rudzińskich).

  Księżna. Wspomnienia o polskich Habsburgach. 
Z Marią Krystyną Habsburg rozmawiali Adam Tracz 
i Krzysztof Blecha, Żywiec 2009. 

  Marcin Popiel z żoną Karen w Kurozwękach, 2010 r. 
(fot. Agnieszka Wójcik).

28 marca 1993 r. – powiedziałabym – zwrócono 
mi polski paszport, bo ja się nigdy go nie 
wyrzekłam i żadnego innego nie przyjęłam, 
pomimo że proponowano mi w latach 50. 
przyjęcie szwedzkiego. Ten dzień był jednym 
z najpiękniejszych w moim życiu. Wreszcie nie 
byłam „bezpańskim psem”. […] Paszport z orłem, 
to mój największy skarb. 

Uroczystość wręczenia Marii Krystynie Habsburg kluczy do mieszkania   
w dawnym pałacu Habsburgów w Żywcu. W pierwszym rzędzie od lewej 

siedzą: Maria Krystyna Habsburg, Karol Stefan Habsburg, Renata i Eduardo 
de Zulueta y Dato; za nimi przedstawiciele władz samorządowych, 

2 września 2001 r. (zbiory Marii Krystyny Habsburg). 

Zespół Pałacowy w Kurozwękach, od lewej: oranżeria, pałac, oficyna.   
Obecnie własność Marcina Popiela, syna ostatniego właściciela 

dóbr kurozwęckich, 2010 r. (fot. Agnieszka Wójcik).

Maria Rudzińska-Kosch z synem Oskarem  
przed pałacem w Osieku, 2000 r.  

(zbiory rodziny Rudzińskich).


