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wprowadzenie

Poniższy tekst poświęcony jest majątkom ziemiańskim w ostatnim okresie 
ich istnienia. Pragniemy przedstawić w jaki sposób toczyło się życie – rozumia-
ne przede wszystkim w sensie społecznym i gospodarczym – w majątku zie-
miańskim. W takim ujęciu uzasadnione wydaje się więc traktowanie dworów 
ziemiańskich jako żywych organizmów zdolnych do przystosowań, prze-
kształceń i rozwoju. W omawianym okresie nie mogło być mowy o ich rozwo-
ju, w zamian za to istniała konieczność dostosowywania się przez nie do rygo-
rów i ograniczeń związanych z wojną i okupacją, co w istocie było bardzo trudne, 
niekiedy wprost niemożliwe do pełnego osiągnięcia. 

Określenie „życie majątku” jest bardzo szerokie. Ze względu na ograniczo-
ną objętość artykułu, poniższy tekst stanowi jedynie zarys obrazu. 

ziemiaństwo i majątki

Powstanie i rozwój stanu szlacheckiego, a później ziemiaństwa, nierozerwal-
nie związane były z posiadaniem ziemi, a ujmując to bardziej precyzyjnie, z po-
siadaniem dużych gospodarstw rolnych. Zagadnienie to było wielokrotnie 
omawiane i nie wymaga rozwinięcia. Wskazać należy jedynie na postępujący 
w ciągu XIX i w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku proces kurczenia się 
ogólnego stanu posiadania ziemiaństwa, a także proces wyraźnego zmniejsza-
nia liczby majątków oraz ich powierzchni. Przyczyn było wiele, istotne były 
skutki. Kurczenie stanu posiadania jakiejś warstwy społecznej z reguły ozna-
cza zmniejszenie jej dochodów, utratę splendorów, a także wpływów politycz-
nych. Można powiedzieć, że zarówno ziemiaństwo jako warstwa – klasa, jak 
i majątki ziemiańskie jako organizmy gospodarcze już przed wojną znalazły 
się w schyłkowej fazie swego istnienia. Historyczny paradoks sprawił, że w la-
tach wojny ziemiaństwo i majątki ziemiańskie miały do odegrania istotną 
rolę, ale była to rola, którą – niewątpliwie – odgrywały już po raz ostatni.
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folwark i dwór

Majątek ziemiański był wielofunkcyjnym organizmem składającym się 
z wielu elementów o różnym charakterze i różnym przeznaczeniu. Dla po-
trzeb dalszego opisu wystarczający jest podział na dwie części: produkcyjną, 
którą określamy jako „folwark” oraz nieprodukcyjną, którą określamy jako 
„dwór”. Nie ma istotnego znaczenia, że niektóre majątki miały parę folwar-
ków, że niekiedy dwór był w rzeczywistości pałacem czy zamkiem. Do części 
produkcyjnej zaliczamy użytki rolne i leśne, stawy rybne, budynki gospodar-
cze, obiekty przetwórstwa rolno-spożywczego, czworaki, itp. Jednym słowem 
zaliczamy tu wszystko to, co było niezbędne dla prowadzenia produkcji i osią-
gania dochodów. Do części nieprodukcyjnej, pełniącej funkcje mieszkaniowe 
i reprezentacyjne, zaliczamy dwór, oficyny dworskie oraz park. W przedsta-
wionym układzie folwark symbolizował produkcję, a dwór – konsumpcję. 
Marksiści powiedzieliby, że folwark stanowił bazę, a dwór nadbudowę. Tak 
rozumiana nadbudowa mogła istnieć tak długo, jak długo baza dawała zado-
walający dochód, który pozyskiwany był w formie pieniężnej oraz w formie 
żywności. W warunkach wojny i okupacji, przy narastającym niedostatku 
i niedożywieniu, a często nawet głodzie, pozyskiwanie z folwarku zadowalają-
cej ilości żywności było warunkiem przetrwania majątku i jego stałych czy 
okresowych mieszkańców, a także pełnienia dodatkowych funkcji społecz-
nych czy kwatermistrzowskich. Do ich spełnienia, poza żywnością, konieczna 
była także gotówka, a tę mogła przynieść tylko produkcja pochodząca z fol-
warku. Była to swoista ekonomia wojenna. Termin ten jest używany zazwy-
czaj odnośnie do państw. W przypadku Polski, z jednej strony chodziło 
o Rzeszę Niemiecką, z drugiej zaś o polskie państwo podziemne. Ekonomia 
wojenna nieuchronnie obejmowała wszystkie organizmy gospodarcze, w tym 
także majątki ziemiańskie. Przynosiła szereg obciążeń czy to narzucanych 
z góry, czy też przyjmowanych dobrowolnie. Taki stan rzeczy był w pewnym 
sensie oczywisty. Skoro warunki były nadzwyczajne, również obciążenia były 
nadzwyczajne. Trzeba było je podjąć, ale oczywiste były także reguły ekono-
miczne. Istniały granice obciążeń możliwych do poniesienia przez folwark. Po 
przekroczeniu tych granic produkcja się załamywała, przychody zanikały, 
po czym nadchodził gospodarczy kres majątku.

czas i obszar

Proces likwidacji ziemiaństwa i jego majątków zaczął się jeszcze we wrześniu 
1939 roku. Na Kresach Wschodnich grabież, dewastacja, ucieczki i wypędze-
nia, a także morderstwa zaczęły się natychmiast po wkroczeniu Armii 
Czerwonej. Na terenach włączonych do Rzeszy Niemieckiej wspomniany proces 
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zaczął się również we wrześniu 1939 roku, ale lokalnie przeciągnął się do wio-
sny 1940 roku, bo Niemcy działali metodycznie, dbając o zachowanie walorów 
produkcyjnych zabieranych obiektów. Tak czy inaczej, szybka likwidacja objęła 
mniej więcej 3/4 przedwojennego stanu posiadania polskiego ziemiaństwa. 

Inaczej potoczyły się losy ziemiaństwa w Generalnym Gubernatorstwie1 – 
utworzonym 12 października 1939 roku na obszarze 95 742 km2, co stanowi-
ło 25,8% przedwojennej powierzchni Polski. Można stwierdzić, że likwidacja 
mniej więcej 1/4 przedwojennego stanu posiadania polskiego ziemiaństwa zo-
stała odłożona o około 5 lat. Trwało to do lipca 1944 roku – na wschód od 
Wisły i do stycznia 1945 roku – na zachód od tej rzeki, czyli do końca trwania 
Generalnego Gubernatorstwa. Miało ono charakter względny, gdyż w następ-
nych latach liczne majątki zabierane były przez administrację cywilną na 
Liegenschaft2 lub przejmowane dla potrzeb SS czy Wehrmachtu. W dalszych 
analizach pomijamy rozszerzenie Generalnego Gubernatorstwa, dokonane 
1 sierpnia 1941 roku o Galicję Wschodnią, gdzie majątki ziemiańskie zostały 
zniszczone już jesienią 1939 roku. Rozważania swe ograniczamy do jej pier-
wotnego obszaru obejmującego dystrykty: krakowski, lubelski, radomski 
i war szawski. 

Pięć lat istnienia Generalnego Gubernatorstwa było okresem niejednolitym. 
Lata 1939–1941 były czasem budowy i rozbudowy struktur okupacyjnych. 
Władza Niemców wydawała się być ustabilizowana i nienaruszalna, zwłaszcza 
wobec faktu odnoszonych przez nich wielkich sukcesów wojennych. Mogli oni 
wierzyć, że Generalne Gubernatorstwo stało się na zawsze częścią Wielkiej 
Trzeciej Rzeszy. O niemieckiej pewności siebie, lepiej od wszelkich głoszonych 
haseł i deklaracji, świadczyły niektóre działania. Dla przykładu, w latach 1940–
1941 w Generalnym Gubernatorstwie Niemcy zalesili 29 842 ha3, a przecież za-
lesia tylko ten, kto zakłada, że doczeka się dojrzałego lasu, kto zakłada perspek-
tywę liczoną w dziesięcioleciach. W rzeczywistości skróciła się ona do paru lat, 
bo już rok 1942 można uznać za przejściowy, choć niektóre działania gospodar-
cze Niemców szły jeszcze siłą rozpędu. Ciągle trwały kierowane z Rzeszy do 
Generalnego Gubernatorstwa dostawy traktorów i maszyn rolniczych, w za-
mian za co liczono na zwiększone dostawy żywności.

1. Generalne Gubernatorstwo potocznie nazywane było Generalną Gubernią. Nazwa ta uwa-
żana jest za nieprawidłową. Powszechnie stosowany jest skrót GG.

2. Zob. Liegenschaft [hasło w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do roku 1945, t. 1, War-
szawa 1981, s. 201. Autorzy hasła podają, że Główna Administracja Nieruchomości Gene-
ralnego Gubernatorstwa, potocznie zwana Liegenschaft w 1942 roku dysponowała 2367 go-
spodarstwami rolnymi, stanowiącymi skonfiskowaną własność państwa polskiego lub osób 
prywatnych. Łącznie obejmowały one 595 000 ha użytków rolnych.

3. Te i dalsze dane statystyczne podano w oparciu o publikację Czesława Łuczaka, zob. C. Łu-
czak, Polska i Polacy w Drugiej Wojnie Światowej, Poznań 1993, s. 210–229. Zawarta jest 
tam także ogólna charakterystyka polskiego rolnictwa w Generalnym Gubernatorstwie.
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W latach 1943–1944 struktury okupacyjne w Generalnym Guberna-
torstwie zaczęły kruszeć, a perspektywy wojenne dla Niemiec stawały się co-
raz bardziej ponure. W lasach czy – ujmując to szerzej – na dużych terenach 
wiejskich coraz liczniejsze były oddziały partyzanckie o różnej genezie i róż-
nym zabarwieniu politycznym. Władztwo niemieckie nabierało charakteru 
szkieletowego. W miarę skutecznie obejmowało miasta i osiedla oraz ważniej-
sze wsie położone wzdłuż linii kolejowych i szos. Na pozostałym terenie, 
zwłaszcza tam, gdzie dojazd był utrudniony, szerzyła się specyficzna dwuwła-
dza – dzień należał do okupantów, natomiast noc do partyzantów. Jedno-
cześnie narastały niemieckie represje i nasilały się wszelkiego rodzaju rekwi-
zycje i rabunki, bez względu na to, kto ich dokonywał. Trzeba wyraźnie podkre-
ślić, że warunki życia majątków były inne na początku okupacji, a inne pod jej 
koniec. Różniły się również na terenach trwale kontrolowanych przez Niem-
ców, od tych na obszarach wspomnianej dwuwładzy. 

potencjał

Dysponujemy bardzo skromnymi danymi statystycznymi o stanie rolnictwa 
w Generalnym Gubernatorstwie, w tym zwłaszcza o stanie majątków zie-
miańskich. W 1941 roku istniało tam 6050 gospodarstw o powierzchni użyt-
ków rolnych przekraczającej 50 ha. W pewnym uproszczeniu gospodarstwa te 
możemy zaliczyć do majątków ziemiańskich. Średnia powierzchnia majątku 
wynosiła 136 ha. Łączna powierzchnia użytków rolnych, będących w posiada-
niu ziemian, wynosiła 822 000 ha, to jest 10,8% ich ogólnego areału. 
Niewielka powierzchnia średniego majątku może dziwić. Trzeba jednak pa-
miętać, że nie uwzględniała ona lasów, wód i nieużytków. Nie można też zapo-
minać, że w środkowej Polsce majątki były często niewielkie. Dotyczyło to 
zwłaszcza Galicji Zachodniej. 

Duże majątki częściej występowały na Kresach Wschodnich, a także na 
Pomorzu i w Wielkopolsce, to jest poza granicami Generalnego Guber n-
atorstwa. Tak czy inaczej, liczony w areale produkcyjnym potencjał ziemiański 
w Generalnym Gubernatorstwie nie był duży. Jak już wspomniano, obejmo-
wał on 822 000 ha, podczas gdy gospodarstwa o powierzchni od 20 do 50 ha 
obejmowały 233 000 ha użytków rolnych. Grupę tę zazwyczaj zalicza się do 
gospodarstw wielkochłopskich. W rzeczywistości znajdowała się w niej pew-
na, trudna do sprecyzowania liczba podupadłych gospodarstw ziemiańskich. 

Powierzchnia użytków rolnych daje tylko bardzo ogólny obraz potencjału 
gospodarstwa rolnego. W rzeczywistości, o jego wartości decyduje osiągana 
produkcja, a ta nie była zadawalająca, gdyż przeważały bardzo niskie plony. 
W latach wojny całe rolnictwo Generalnego Gubernatorstwa – łącznie gospo-
darstwa chłopskie i ziemiańskie – osiągały średnie plony: pszenicy 9,1 q/ha, 
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żyta 9,7 q/ha, ziemniaków 106 q/ha, buraków cukrowych 126 q/ha. W tym sa-
mym czasie na terenach polskich, bezpośrednio włączonych do Rzeszy, plony 
były mniej więcej o połowę wyższe. Przy powierzchni użytków rolnych wyno-
szącej 136 ha i przy plonie pszenicy 9,1 q/ha potencjał produkcyjny przeciętne-
go majątku w Generalnym Gubernatorstwie wynosił około 125 ton ziarna 
pszenicy4. Opierając się na dzisiejszych kryteriach, możemy stwierdzić, że to 
bardzo niewiele. W latach wojny, powszechnego ubóstwa czy wręcz głodu, 
było to jednak bardzo dużo. Odwołując się do przenośni, można stwierdzić że 
było wielu chętnych na wyniki produkcyjne gospodarstw ziemiańskich. 
Chodziło o efekty surowcowe – mierzone w plonach, efekty finansowe – mie-
rzone w gotówce, efekty końcowe – mierzone w przetworzonej żywności, w tym 
również o specyficzny produkt końcowy, jakim był alkohol. 

stosunek niemców do polskich ziemian

Stosunek władz niemieckich do polskich ziemian w znacznej mierze opierał 
się na kryterium użyteczności. Na terenach włączonych do Rzeszy, objętych 
przyśpieszoną germanizacją, polscy ziemianie zostali uznani za element wro-
gi, który został wywłaszczony, wysiedlony, a w dużej liczbie wymordowany. 
Polskie majątki przeszły w ręce niemieckie. Niemcy nie dysponowali – zwłasz-
cza w warunkach wojennej mobilizacji – dostatecznie fachową kadrą do prze-
jęcia majątków w Generalnym Gubernatorstwie. Niejako z konieczności po-
zostawiono dotychczasowych właścicieli, zakładając, że pod ścisłą kontrolą 
zapewnią produkcję rolną, niezbędną dla potrzeb Rzeszy. W tym przypadku 
kryterium użyteczności górowało nad kryterium politycznym. Na tym ogól-
nym tle kształtowały się postawy poszczególnych organów władz okupacyj-
nych, a także postawy poszczególnych Niemców. Władze administracyjne, 
a zwłaszcza administracja rolna, oceniały poszczególnych ziemian przez pry-
zmat oceny produktywności ich majątków. Był to stosunek, jaki ma zazwyczaj 
fachowiec względem innego fachowca. Organa policyjne, zwłaszcza SS 
i Gestapo, oceniały poszczególnych ziemian w oparciu o zebrane meldunki czy 
podejrzenia. Był to stosunek policjanta do politycznego przestępcy, czy to rze-
czywistego, czy tylko potencjalnego. Bardziej złożony był stosunek oficerów 
Wehr machtu. Część z nich, zwłaszcza oficerowie pochodzenia junkierskiego, 
okazywali platoniczne sympatie dla polskiego ziemiaństwa i polskiej szlachty. 
Mimo wszystko Polak był przede wszystkim wrogiem. Ponadto, warto pamię-

4. Potencjał produkcyjny w wysokości 125 ton pszenicy ustalony został przy abstrakcyjnym za-
łożeniu, że całość użytków rolnych majątku obsiana została pszenicą. Można szacować, że 
zbożami obsiewano około 50% powierzchni gruntów ornych, przy czym żyto siano częściej 
niż pszenicę. 
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tać o wojennym kontekście życia. Oto kilka przykładów ilustrujących odmien-
ny stosunek Niemców do polskich ziemian:

Było to w roku 1939 późną jesienią. Dostaliśmy jako Ortskommendanta majora 
Krahla. Był to jakiś skończony bzik. [...] Ile razy mnie spotykał, a spotykał mnie 
3 razy dziennie, zapytywał czy ma mnie kazać rozstrzelać. W końcu mi się to 
znudziło [...] kazałem zaprząc i pojechałem do Kozłówki, gdzie przebywał do-
wódca owego pułku, którego batalion stał w Niemcach [majątku należącym do 
żony autora wspomnienia – A. Ł., M. Ł.]. Jak mnie objaśnił p. Leszek Zamoyski 
pułkownik ów nazywał się von Romer. [W trakcie rozmowy pułkownik zapytał 
– A. Ł., M. Ł.] skąd tak dobrze mówię po niemiecku. Odpowiedziałem, że koń-
czyłem studia na niemieckim uniwersytecie, a poza tym służyłem w czasie I-ej 
wojny światowej w armii austriackiej. Na to pułk. Romer się rozpromienił [...] 
i zaczął: „Jakże się cieszę, że nareszcie spotykam starego towarzysza broni, z któ-
rym mogę otwarcie rozmawiać. Pan nie ma pojęcia w jakich okropnych stosun-
kach teraz żyjemy! A ta ich partia! Na stu nie znajdzie pan jednego porządnego 
człowieka etc.” Nazajutrz zjechał do Niemiec z wizytą i odtąd miałem już spo-
kój z mjr. Krahlem. Innym razem zakwaterowany był w Niemcach Hauptmann 
Weber, Bawarczyk, z zawodu rolnik. Ten gdy przyszło mu odchodzić, zjawił się 
w białych rękawiczkach i przy szpadzie (wielka rzadkość, bo nosili zwykle tylko 
sztylet) i powiedział, że miałby prośbę [...]: po wojnie chciałby przyjść do Nie-
miec na rządcę i czy może mieć nadzieję, że go zaangażuję. [...] Pewnego razu 
zjawił się taki nowy Landwirt w Niemcach. Nazywał się p. Sachs (częste bardzo 
nazwisko). Obejrzał gospodarstwo i powiedział mi: „Jak widzę, to ja raczej powi-
nienem tu przyjechać uczyć się gospodarowania. Nie będę dawał żadnych wska-
zówek. Niech pan tylko przysyła dwa litry spirytusu miesięcznie”5.

Dużo częściej Niemcy zachowywali się mniej przyjaźnie, byli brutalni, 
a nawet okrutni. Tragicznie potoczyły się losy majątku w Zbydniowie – okolice 
Stalowej Woli – należące do rodziny Horodyńskich:

24 czerwca 1943 roku o godzinie 11.00 w kaplicy dworskiej odbył się ślub Teresy 
[Wańkowicz – A. Ł., M. Ł.] i Iwona Mierzejewskiego, a po nim w domu wydano 
dla młodożeńców uroczysty obiad. [...] Około godziny 17.00 państwo młodzi 
wyjechali do Sandomierza. [...] wieczorem, po godzinie 23.00 we dworze poja-
wił się oddział esesmanów [...]. W ciągu kilku minut Niemcy wymordowali 19 
osób – członków rodziny Horodyńskich, ich gości oraz pracowników. [...] Jaki 
mógł być motyw mordu odrażającego nawet w czasie hitlerowskiego bezprawia? 
Około dziesięciu kilometrów od Zbydniowa, w Charzewicach, majątkiem ode-
branym rodzinie Lubomirskich zarządzał pełnomocnik niemiecki do majątków 
ziemskich w Rozwadowie Martin Fulder. [...] Nie mogąc go przejąć „legalnie”, 
namówił stacjonujący w Zaleszanach oddział SS6.

5. S. Łoś, Moje wspomnienia, rkps z roku 1956, własność prywatna.
6. J. Sypuła-Gliwa, Dwór, pejzaż okaleczony, Łomianki 2008, s. 160–162.
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Juliusz Karski, syn właściciela majątku Włostów – okolice Opatowa – opi-
sał finał tego dramatu:

Później synowie [Horodyńskich – A. Ł., M. Ł.] przebrani w mundury niemieckie, 
za zgodą AK, zlikwidowali głównego lokalnego SS-mana, który zajął ich dwór7.

posiadanie i zarządzanie

Prywatne posiadanie własności rolnej oznacza w zasadzie swobodne nią wła-
danie, a w szczególności swobodne zarządzanie produkcją i sprzedażą. W okre-
sie przedwojennym podstawowym problemem był permanentny kryzys rolny 
związany ze zbyt niskim popytem na żywność. W warunkach nadprodukcji in-
tensyfikacja metod upraw i hodowli nie była uzasadniona. Wojna 1939 roku 
zastała w Polsce ekstensywne rolnictwo o bardzo niskich plonach. Włączenie 
Generlanego Gubernatorstwa do systemu ekonomicznego Trzeciej Rzeszy 
oznaczało wejście na praktycznie nienasycony rynek żywności. Generalne 
Gubernatorstwo miało spełniać funkcje agrarnego zaplecza Rzeszy i jej armii, 
co oznaczało nieograniczony popyt na produkty rolne. Niestety, oznaczało to 
również wejście w tryby machiny okupacyjnej, wprowadzenie skomplikowa-
nego systemu sterowania produkcją rolną, rozlicznych nakazów i zakazów, 
szczegółowej kontroli, drobiazgowej sprawozdawczości, a wraz z nimi syste-
mu ostrych represji. Bardzo dotkliwy okazał się system przymusowych do-
staw, potocznie określany jako kontyngenty. Obejmował on zboża, ziemniaki, 
buraki cukrowe, żywiec, mleko, jaja i wiele innych produktów. O zaciskaniu 
kontyngentowej pętli dławiącej polskie rolnictwo świadczy wzrastający udział 
kontyngentów w sumarycznych zbiorach czterech zbóż. W kolejnych okresach 
obliczeniowych wynosił on: 1939/1940 – 10,9%, 1940/1941 – 19,5%, 
1941/1942 – 43,4% oraz 1943/1944 – 43,6%. Obok systemu kontyngentów 
wprowadzono szczegółową kontrolę pogłowia zwierząt hodowlanych – kolczy-
kowanie, zakaz mielenia zboża na mąkę, zakaz odciągania śmietany z mleka, 
limitowanie zużycia mleka na potrzeby własne. Odpowiedzią społeczeństwa, 
w tym polskich ziemian, był nielegalny, „czarny” rynek, podwójna księgo-
wość, fałszywa sprawozdawczość, ukrywanie części produkcji, itp. Obok walki 
zbrojnej toczyła się w Generalnym Gubernatorstwie walka ekonomiczna, 
a podstawową jej formą była stosowana na wielką skalę dezinformacja. Oto 
przykład:

7. J. Karski, Dwór polski w województwie kieleckim w czasie okupacji niemieckiej i w pierw-
szych dniach po wyzwoleniu, [w:] Dwór polski, zjawisko historyczne i kulturowe, t. 8, Kielce 
2006, s. 202.
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Księgowość oficjalną prowadził mój brat Kazio w języku niemieckim. Musiał to 
robić zręcznie. Na przykład wpisy zbiorów i omłotów musiały pokrywać się z wy-
płatą ordynarii, odstawą kontyngentów, dozwoloną aprowizacją dworu i zapo-
trzebowaniem ziemniaków na sadzenie, ale nie wykazywać nadwyżek. Również 
wydatki pieniężne mogły być notowane tylko w ramach formalnych przychodów 
[...]. Nieoficjalna księgowość była oczywiście prowadzona w języku polskim, 
w formie zapisków na kartkach małych notesów lub nawet czasami na świst-
kach papieru8. 

gościnność i schronienie

Gościnność była jedną z tradycyjnych cech polskiego dworu. W warunkach 
pokojowych była niewątpliwie jedną z atrakcji życia na wsi. W warunkach wo-
jennych stała się powinnością, często kłopotliwą, nieraz uciążliwą, ale tym 
bardziej konieczną. Konieczne było udzielanie schronienia – często krótkiego, 
czasem długiego – uciekinierom, wypędzonym, „spalonym”, to jest ukrywają-
cym się, spełniającym różne funkcje niejawne, itp. Możemy wymienić kilka 
kolejnych fal napływu osób szukających schronienia we dworze czy – ogólniej 
– na wsi. Pierwsza fala związana była z działaniami wojennymi we wrześniu 
1939 roku, gdy niezliczone rzesze wędrowały najpierw z zachodu na wschód, 
a potem ze wschodu na zachód. Wkrótce potem w Generlanym Guberna-
torstwie pojawili się uciekinierzy z Kresów Wschodnich, a na przełomie lat 
1939 i 1940 z Kraju Warty i Prus Zachodnich. Były też fale regionalne, jak na 
przykład w 1943 roku wysiedleńcy z Zamojszczyzny czy uciekinierzy z obsza-
rów objętych konfliktem polsko-ukraińskim. W zachodniej części General-
nego Gubernatorstwa, w drugim półroczu 1944 roku pojawili się uciekinierzy 
z terenów położonych na wschód od Wisły, a ostatnią falę stanowili wypędzeni 
z Warszawy po upadku powstania. 

Schronienie w majątku nie sprowadzało się tylko do zapewnienia wyżywie-
nia i miejsca do spania. Istotne było zalegalizowanie pobytu oraz zatrudnienie 
– czy to rzeczywiste, czy tylko pozorne – ale dające dokument chroniący przed 
wywiezieniem na roboty przymusowe do Rzeszy. Konieczność utrzymania 
licznych uciekinierów stanowiła niewątpliwie duże obciążenie dla majątku, 
zwłaszcza przy kurczących się zasobach żywności. Ale uciekinierzy nie trwali 
bezczynnie, włączali się w kierowanie gospodarstwem i liczne czynności na 
folwarku. Było to szczególnie cenne, gdy właściciel był nieobecny na skutek 
aresztowania, wywiezienia, przebywania za granicą, itp. Uciekinierzy we dwo-
rze włączali się w wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży, w działania 

8. R. Gumiński, W nurcie wydarzeń, Warszawa 2005, s. 116–118. Informacja dotyczy majątku 
Zalesie (okolice Rzeszowa), którego właścicielem był autor wspomnianej książki.
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charytatywne, w działalność związaną z ruchem oporu, itp. Dla przykładu warto 
przytoczyć fragmenty wspomnień Michała Żółtowskiego, młodego ziemianina 
z Wielkopolski, który lata wojny spędził w Generalnym Gubernatorstwie. 
Zacznijmy od wspomnień dotyczących pałacu w Kozłówce w 1940 roku:

W jednej z oficyn, dzięki inicjatywie Jadzi Zamoyskiej, zamieszkały siostry 
Franciszkanki Służebnice Krzyża z Lasek, opiekujące się kilkunastoma niewi-
domymi dziewczętami. [...] Matka Czacka zamierzała utworzyć w Kozłówce 
dom formacyjny dla dwudziestu pięciu młodych sióstr [...]. Przebywała tam żona 
gen. Zygmunta „Zazy” Podhorskiego, dowódcy Centrum Wyszkolenia Kawalerii 
w Grudziądzu, z córką i synem. Mieszkał prof. Czesław Znamierowski, prawnik 
i socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, z żoną i dziećmi; 
Tadeusz Czacki, ociemniały brat Matki Elżbiety Róży Czackiej z Lasek, z żoną 
i córką; młoda Antonina „Tosia” Lipska, która razem z Zosią Czapską wstąpiła 
w Kozłówce do instytutu świeckiego, założonego przez ks. prof. Wyszyńskiego. 
Czasowo znajdował się tam młody malarz, Grzegorz Orłowski [...]9.

Dla porównania fragment wspomnień Michała Żółtowskiego z 1942 roku 
z majątku Minoga – w okolicach Ojcowa:

We dworze mieszkało siedemnaścioro dzieci i młodzieży. Wypadki wojenne spra-
wiły, że całe rodzeństwo Skarbek-Borowskich, za wyjątkiem Włodzimierza [...] 
zgromadziło się w rodzinnym domu. [...] Były dwie wdowy z dziećmi po pol-
skich oficerach, trzecia po podoficerze. Przez długi czas ukrywano – pod nazwi-
skiem Zaleska – matkę Bora-Komorowskiego. Mieszkał też dawny administra-
tor, Aleksander Nosalewski, który znalazł pracę w gminie i prowadził oficjalną 
księgowość majątku, przedkładaną władzom. Zapisy były prawdziwe, a zarazem 
nieprawdziwe, bo obejmowały oficjalną działalność, lecz nie odpowiadały fak-
tycznemu stanowi finansów10.

	 rgo i „uprawa”

Działalność charytatywna ziemian nie była ograniczona do działań prowadzo-
nych przez poszczególne dwory. W latach okupacji w Generalnym Guberna-
torstwie działały dwie duże organizacje charytatywne, w znacznej mierze ma-
jące charakter ziemiański, choć nie tylko11. Ziemianie dostarczyli większość 

9. M. Żółtowski, To wszystko działo się naprawdę, Warszawa 2002, s. 106–109.
10. Tamże, s. 145–146.
11. Szersze informacje o zorganizowanej działalności społecznej znaleźć można w materiałach 

konferencyjnych: Ziemianie wobec okupacji 1939–1945, Kraków 2006, s. 191 i w książce 
Żółtowski, Tarcza Rolanda, Kraków 1989. Obszerne dane dla dystryktu lubelskiego podaje 
Janusz Kłapeć, zob. J. Kłapeć, Ziemianie lubelscy i ich udział w pracy Rady Głównej Opiekuń-
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kadry kierowniczej i wspierali finansowo te organizacje. W pierwszej kolejno-
ści spełniały one funkcje opiekuńcze, udzielając potrzebującym pomocy finan-
sowej i żywnościowej, a także utrzymując punkty sanitarne. Taka działalność 
pozwalała na przetrwanie wojny przez setki tysięcy, a może nawet miliony 
najbardziej zagrożonych nędzą i głodem. Nie ma tu miejsca na opisywanie 
działalności Rady Głównej Opiekuńczej (dalej: RGO) i organizacji „Uprawa” 
(później „Tarcza”). Literatura poświęcona temu tematowi jest bogata. Warto 
przypomnieć, jak te organizacje wpływały na życie majątku ziemiańskiego. 
RGO była organizacją charytatywną, jawną, ściśle kontrolowaną przez 
Niemców. W warunkach wojny tylko organizacja jawna mogła prowadzić – 
zwłaszcza w miastach – punkty żywieniowe, mogła dożywiać więźniów w obo-
zach, sprawować opiekę sanitarną nad wysiedleńcami, itp. Niemcy zezwalali 
ziemianom wspomagać RGO, jednakże pod warunkiem uprzedniego wywią-
zania się z obowiązków kontygentowych. „Uprawa” zaś była organizacją tajną, 
której Niemcy nie zdołali do końca rozszyfrować. Poza charytatywną prowa-
dziła działalność, którą można określić jako kwatermistrzowską. Stanowiła 
podstawową bazę zaopatrzeniową i lokalową dla działających w terenie od-
działów Armii Krajowej. Wszelkie działania prowadzone przez majątki na 
rzecz „Uprawy” musiały być tajne, w najlepszym przypadku, prowadzone pod 
„legalnym” przykryciem. Dotyczyło to zasilania Armii Krajowej w żywność, 
pieniądze czy środki transportu, organizowania kwater i punktów sanitar-
nych, ukrywania rannych oraz osób „spalonych”, itp.

rabunek

Rabunek towarzyszy nieuchronnie każdej wojnie. W Generalnym Guberna-
torstwie rozpoczął się jesienią 1939 roku, dotyczył działań prowadzonych 
przez polski element kryminalny, bez podbudowy politycznej czy ideologicz-
nej. Sytuacja zaczęła się zmieniać pod koniec 1941 roku, gdy w lasach, 
w znacznej liczbie pojawili się sowieccy uciekinierzy z niemieckich obozów je-
nieckich. Stopniowo zaczęły pojawiać się również polskie oddziały partyzanc-
kie o różnym charakterze politycznym. W niektórych częściach Generlanego 
Gu bernatorstwa pojawiła się partyzantka ukraińska. Działały także tak zwane 
„desanty”, czyli sowieckie oddziały rozpoznawczo-dywersyjne. Wiele oddzia-
łów partyzanckich – często mających skład mieszany – rozpoznawano jedynie 
po pseudonimie dowódcy. Z natury rzeczy wszystkie te formacje utrzymywały 
się z zasobów miejscowych, czyli z rabunku lub z wymuszania we wsiach 
i w majątkach. Dla ziemian istotny był podział partyzantów według kryteriów 

czej w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944, [w:] Studia z dziejów ziemian 1795–1944, 
red. A. Koprukowniak, Lublin 2005, s. 267–286.
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politycznych, ale bardziej istotne było to, czego od tych partyzantów można 
było się spodziewać – czy tylko konieczności poczęstunku, czy także ogólnego 
rabunku, czy również morderstw i gwałtów. Dla życia majątku nie były ważne 
motywacje polityczne, istotny był zakres przeprowadzonych rekwizycji, zagar-
nięcie inwentarza, zwłaszcza koni oraz zakres zniszczeń, na przykład podpa-
leń budynków czy celowych uszkodzeń maszyn rolniczych. 

Poniżej podano kilka opisów napadów na majątki. Jako pierwszy wymień-
my majątek Turnawiec – w okolicach Pińczowa, własność Ludwika Slaskiego.

Pierwszy napad na dwór w Turnawcu [...] nastąpił w dniu święta Trzech Króli 
6 stycznia 1940 roku. [...] Wkrótce mieliśmy następnych gości i napady zaczęły 
się coraz częściej powtarzać. W okresie pięciu lat (1940–1944) naliczyliśmy ich 
sto, a potem straciliśmy rachubę [...] bandy były mniej lub bardziej liczne, o róż-
nym uzbrojeniu i agresywności. Rabowały odzież, produkty żywnościowe, cza-
sem świnię lub nawet zboże ze spichrza. Zdarzały się i dwa napady w ciągu nocy. 
Dominowali pospolici bandyci, jednak gdzieś od 1943 r. zaczęły się pojawiać 
grupy o nastawieniu lewicowym, szczególnie aroganckie i uciążliwe. Zapamię-
tałem szefa oddziału Armii Ludowej o pseudonimie „Gutek”, który nas kilka-
krotnie odwiedzał, wszczynał polityczne rozmowy z moim Ojcem i domagał się 
głównie gotówki. Inni byli anonimowi. W przeciwieństwie do naszych ziomków 
wyjątkowo przyzwoicie zachowywała się partyzantka sowiecka, która pod koniec 
okupacji stacjonowała w okolicznych lasach. Ograniczali się do zjedzenia zaofe-
rowanego posiłku i dziękując odchodzili. Raz któryś z bojców ukradł futrzaną 
czapkę mojej Matki. Po interwencji u komendanta czapka została zwrócona12.

O napadzie na majątek Bystrzyca – w okolicach Lublina – wspomina 
Krzysztof Ro jowski, syn właściciela:

‘43, ‘44 rok już do naszego wyjazdu z Bystrzycy, naprawdę ciężko było przeżyć. 
Taki napad, który najbardziej utkwił mi w pamięci, [...] zdarzył się przed Bożym 
Narodzeniem w 43 roku. Napad był totalny. [...] [Bandyci – A. Ł., M. Ł.] Wpadli 
z pistoletami, zabierali pieniądze, kosztowności, wszystko [...]. Po prostu brali 
prześcieradła, z szaf wygarniali wszystko na prześcieradła, wiązali w cztery wę-
zełki i wynosili na zewnątrz na sanie13.

O napadzie na Przybysławice – w okolicach Miechowa – wspomina 
Krzysztof Kozłowski, syn właściciela:

Najczęściej pojawiał się u nas oddział AL. im. Bartosza Głowackiego. Dowodził 
nim „Gutek” – Jan Trzaska. [...] w PRL był oficerem UB. Miły grzeczny. [...] do 

12. List Michała Slaskiego, syna właścicieli majątku w Turnawcu do Marka Łosia z dnia 11 II 
2009 rok, archiwum prywatne.

13. A. Łoś, Styl życia ziemiaństwa polskiego po drugiej wojnie światowej, Lublin 2008, s. 23–24.
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mojej matki odnosił się z pełną rewerencją, a Stefanowi pomagał w rozwiązy-
waniu równań. Dokonując rekwizycji wystawiał pokwitowania z pieczątką od-
działu. [...] Protokół był ważny także i dla nas, bo dzięki niemu mogliśmy odjąć 
z kontyngentu taką ilość żywności, jaką nam zabrali partyzanci. [...] „Gutek” 
miał zastępcę – „Wicka”, który niepomny lewicowego etosu, został zwykłym 
bandytą. [...] pewnego dnia „Wicek” przekazał mojej matce kartkę, na której na-
pisał, że jeśli do któregoś tam dnia nie otrzyma pieniędzy, a szło o znaczną sumę, 
i worka cukru, to mieszkańcy dworu srodze pożałują. Niedługo potem przyszedł 
„Gutek”. Matka zdobyła się na odwagę i pokazała mu kartkę. [Po jakimś czasie 
– A. Ł, M. Ł.] Pojawia się „Gutek”, strzela obcasami błyszczących oficerek, salu-
tuje i oświadcza: – mam dobrą wiadomość. Godzinę temu zastrzeliłem „Wicka” 
w pani lesie14.

Problem respektowanych przez Niemców odliczeń od kontyngentów poja-
wia się i w innych wspomnieniach. Warto zacytować wspomnienia Ludwika 
Slaskiego i Bohdana Thugutta z Pińczowskiego o organizowaniu pozorowa-
nych napadów oddziałów Armii Krajowej na dwory:

Oddziałom przesuwającym się przez teren powiatu dostarczały żywność do okre-
ślonych punktów bądź kwater jeden lub kilka wyznaczonych majątków. Gdy 
jednak któryś z oddziałów Kedywu, jak „Grom”, „Błyskawica” czy „Skok”, za-
trzymywał się na dłużej, należało w inny sposób zapewnić im wyżywienie. [...] 
organizowało się wówczas napady z wszelkimi pozorami prawdziwości na mają-
tek wyznaczony do tego i oczywiście wcześniej powiadomiony dla przygotowania 
potrzebnych produktów. Majątek meldował żandarmerii o dokonanym napadzie 
i zrabowanym inwentarzu – Niemcy w powiecie milcząco skreślali zagarnięty in-
wentarz z ewidencji. Ten sposób aprowizacji oddziałów stacjonujących w powie-
cie okazał się tak praktyczny, że został zastosowany również wobec partyzantki 
radzieckiej [...]15.

Jeśli chodzi o napady na dwory, to – według raportu AK z 4 lipca 1944 – komuni-
ści napadli na majątki: Strzyżewice pp. Kołaczkowskich, Bychawa pp. Wołockich 
i Skawinek pp. Skawińskich. Majątek Kozłówka, własność por. Adama Zamoy-
skiego z AK, był rabowany kilkakrotnie. Na przykład 23 września 1943 komu-
niści „napadli na folw. Kozłówka, rabując buty, koce i ciepłą bieliznę”. Następ-
nie 11 maja 1944 napadł na Kozłówkę oddział AL. Płk. AL., późniejszego gen. 
milicji, Mykoły Diomko (Mieczysław Moczar, „Mietek”) [...] zniszczono sprzęt 
rolniczy, zabrano żywność i napoje alkoholowe oraz 130 tysięcy złotych gotówki 
[...]. Inne grupy „partyzantów” urządziły przynajmniej dwukrotnie „wyprawy”, 

14. Historia z konsekwencjami, rozmawiają Krzysztof Kozłowski i Michał Komar, Warszawa 
2009, s. 66–68. 

15. M. Żółtowski, Tarcza [...], s. 152–153, przedruk wspomnień pod tytułem Działalność w Piń-
czowskim.
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jesienią 1943 i w marcu 1944, przeciw majątkowi p. Jana Zamoyskiego w Zwie-
rzyńcu16.

W wielu przypadkach napady organizowane przez Armię Ludową miały na 
celu zastraszenie ziemian i całkowite wyniszczenie majątków. Konstanty 
Rostworowski opisuje napad na dwór w Józwowie – w okolicach Bychawy – na-
leżący do jego wuja Wincentego Jankowskiego: 

[...] dwór został otoczony przez oddział Armii Ludowej. Dowódca, „Przepiórka”, 
kazał zgromadzić się rodzinie i domownikom w salonie. Najpierw bili rządcę ka-
wałkami nóg od krzeseł. [...] o północy rozbili mu czaszkę i z tą chwila wyzionął 
ducha. Następnie zabrali wuja. Powtórzyła się ta sama operacja. Zginął on pod 
razami uderzeń około trzeciej nad ranem. To wszystko musiała oglądać ciocia, 
jej dzieci i domownicy. [...] Na wieść o tej zbrodni nie było już ziemianina, który 
by nocował w majątku. Niektórzy zaczęli likwidować wszystko i wynosić się do 
dużych miast17. 

Nasilająca groza napadów zmusiła do ucieczki również ziemian z okolic 
Opola Lubelskiego. Pisze Zofia Zinserling, córka Hanny Dąbrowskiej, właści-
cielki majątku Moniaki:

Wiosna 1943 roku przyniosła zasadniczą zmianę w naszym życiu. [...] Okazało 
się, że w nocy na Mazanów dokonano napadu. „Przepiórka” sam wielokrotnie 
pisze o problemie bandytyzmu swoich ludzi, a raz o zaopatrywaniu się w Maza-
nowie w żywność i furmanki tak często, że w połowie kwietnia 1944 roku uznał 
majątek „za bazę wyczerpaną” [...] bandyci popełnili w Mazanowie ciężkie prze-
stępstwa [...]. Nauczycielkę kilku bandziorów gwałciło na podłodze w stołowym, 
na oczach domowników, zmuszonych do patrzenia. [...] Po otrzymaniu wiado-
mości o napadzie, w Moniakach [...] dwie matki z piątką dzieci i pokojówką 
Marysią wyjechały z domu18.

Syntetyczną informację z terenu Kielecczyzny podaje cytowany poprzednio 
Juliusz Karski:

[...] w 1943 r., a szczególnie w 1944 r. partyzanci oddziałów AL i GL najpierw 
prowadzili agitację polityczną wśród ludności wiejskiej przedstawiając ziemian 
jako wroga politycznego, a następnie napadali na dwory i mordowali. Zamordo-
wani przez bandy rabunkowe, względnie członków GL i AL zostali: Wincenty 
Reklewski z Mirongowic, pow. Opatów, Roman Cichowski z Słabuszowic, pow. 

16. M. J. Chodakiewicz, Narodowe Siły Zbrojne, „Ząb” przeciw dwu wrogom, Warszawa 2005, 
s. 398, przyp. 619.

17. K. Rostworowski, Zmierzch Gałęzowa, Lublin 2007, s. 250.
18. Z. Zinserling, Moniaki, dwór i jego mieszkańcy, Warszawa 2010, s. 66–67.
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Sandomierz, Andrzej Kobyliński z Drzewicy, a w Grzegorzewicach Irena Rausze-
rowa z kuzynką Stypińską będącą w ciąży19.

Na szczególne uwzględnienie zasługuje użycie przez Armię Czerwoną 
regularnych, dużych formacji, które po przedarciu się przez linię frontu pene-
trowały głębokie zaplecze wojsk niemieckich, niszcząc sieć transportu i łącz-
ności, likwidując mniejsze posterunki i powodując zamęt na tyłach wrogich 
wojsk. Formacje te „żyły” z zasobów miejscowości, przez które przechodziły. 
Warto zwrócić uwagę na „rajd Kowpaka”20 w pierwszej połowie 1944 roku. Oto 
relacja z napadu na majątek Frankopol – w okolicach Sokołowa Podlaskiego:

Jeśli dobrze pamiętam to 17 lub 18 marca 1944 r [...] na podwórze we Frankopo-
lu wjechało około 100 wozów konnych z kobietami i dziećmi i około 200–300 
uzbrojonych ludzi. Zaczął się rabunek domu [...] zabito wszystkie kury, kacz-
ki, indyki, świnie [...]. Zabrano wszystkie zapasy kuchenne, zboże i ziemniaki. 
Około 8–9 rano oddział zabierając wszystkie konie, około 40, zaprzęgając je do 
wozów. Bydło przepędzono – zabrano ze sobą, tylko kilka sztuk ubito. [...] Liczba 
ludu bandy Kowpaka jest różnie oceniana, nawet na 2000 ludzi21.

W majątku Kulik – w okolicach Chełma – oddział ten zatrzymał się na dłużej:

A w ‘44 r. przyszła wiosną do nas partyzantka sowiecka pod dowództwem Wer-
szyhory, opanowali cały dwór, wyrzucili nasze kucharki, dziewczyny – spado-
chroniarki gotowały dla swoich i dla nas. Byli przez tydzień, obrabowali nas ile 
tylko mogli, a wychodząc ich dowódca klepał mamę po ramieniu i mówił: „Cha-
ziajka! Stalin to wynagrodzi”. Po tym wydarzeniu w obawie o nasze życie opu-
ściliśmy dwór, pozostawiając cały dobytek, jadąc jedną furmanką przez boczne 
polne drogi do Lublina [...]22.

Nad Bugiem stopniowo narastało zagrożenie polskich dworów przez bandy 
ukraińskie i oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Oto dwie relacje:

Zachowało mi się w pamięci bolesne wspomnienie takiego brutalnego napadu na 
dwór moich rodziców w Strzelcach dokonanego w 1942 roku [...]. Ukraińcy 
rabowali wszystko, co się dało, w tym odzież, cenne przedmioty z biżuterią 

19. Karski, dz. cyt., s. 202.
20. Formacją utworzoną i pierwotnie dowodzoną przez gen. Sidora Kowpaka, noszącą jego imię, 

w czasie ostatniego rajdu dowodził gen. Piotr Werszyhora. Zob. Sowietskaja Istoriczieskaja 
Encikłopiedija, t. 3, Moskwa 1963, s. 390; Sowietskaja [...], t. 7, Moskwa 1965, s. 458–459. 

21. List Jerzego Żółkowskiego, wnuka właścicieli majątku we Frankopolu do Marka Łosia, z dnia 
14 V 2010 roku, archiwum prywatne. 

22. Notatka Małgorzaty Załuskiej-Matuszewskiej, córki właścicieli majątku Kulik, z dnia 13 VI 
2009 roku, sporządzona dla Marka Łosia, archiwum prywatne.



Anna Łoś, Marek Łoś208

włącznie, żywność itp. Pamiętam przerażone twarze, zagonionych przez bandy-
tów do jednego pokoju członków mojej całej rodziny i służby. [...] jeden z człon-
ków bandy krzyknął: „Niemcy!”. Wówczas bandyci w pośpiechu zabierając resztę 
zrabowanych rzeczy, których jeszcze nie zdążyli załadować na pojazdy, opuścili 
dwór i odjechali w kierunku lasu. [...] Niedługo po tym napadzie uciekając przed 
bandami UPA wyjechaliśmy do Warszawy, gdzie już przebywał mój ojciec [...]23.

W Wielką Niedzielę nastąpił skoncentrowany atak na dwór posadowski. Tym 
razem oddział AK został zaskoczony i rozbity. [...] dwór i budynki folwarczne 
zostały zrabowane i doszczętnie spalone24.

podsumowanie

Życie majątków ziemiańskich w Generalnym Gubernatorstwie toczyło się 
różnymi torami. Przytoczone fragmenty wspomnień dają bardzo zróżnicowa-
ny i wysoce niejednolity obraz ówczesnych stosunków. Losy poszczególnych 
rodzin ziemiańskich i ich majątków były bardzo różne. Jednocześnie, z przed-
stawionych opisów wyłania się podstawowy wniosek o generalnej degradacji 
majątków ziemiańskich w latach wojny. W jednych przypadkach było to 
znaczne obniżenie potencjału gospodarczego, w innych przypadkach całkowi-
ta dewastacja. Na degradację złożyły się zniszczenia powodowane przez dzia-
łania wojenne, eksploatacja rabunkowa prowadzona przez władze niemieckie, 
grabież prowadzona przez bandy czy oddziały partyzanckie. Niewątpliwie do 
degradacji majątków – choć stwierdzenie to może budzić negatywne emocje – 
przyczyniła się nasilona działalność społeczna ziemian w czasie wojny. 
Działalność niewątpliwie konieczna, ale nieubłaganie osłabiająca potencjał 
ich majątków. Na koniec ostatni, niewątpliwie brutalny wniosek. W ostatecz-
nym rozrachunku wspomniana degradacja nie miała żadnego znaczenia dla 
przyszłości majątków ziemiańskich. Niebawem nadeszła reforma rolna i osta-
teczny kres tej formy posiadania i gospodarowania.

23. Jan du Chateau, syn właściciela majątku Strzelce (okolice Hrubieszowa), notatka sporządzo-
na dla Anny i Marka Łosiów, archiwum prywatne.

24. Gumiński, dz. cyt., s. 227. Majątek Posadów (okolice Tomaszowa Lubelskiego) był włas-
nością Romana Gumińskiego.


