Przedbórz

Parcelacja Pohulanki (MichaÅ‚ Paszkowski)
30.10.2012.

Okres od uwÅ‚aszczenia chÅ‚opÃłw do pierwszej wojny Å›wiatowej charakteryzowaÅ‚ siÄ™ masowÄ…
parcelacjÄ… wielkich majÄ…tkÃłw ziemskich. Po 1864 r., czyli od zniesienia paÅ„szczyzny w KrÃłlestwie
Polskim, majÄ…tki ziemskie nie potrafiÅ‚y przystosowaÄ‡ siÄ™ do nowej sytuacji ekonomicznej i
spoÅ‚ecznej. Nie potrafiÄ…cy przestawiÄ‡ siÄ™ na nowe tory gospodarowania wÅ‚aÅ›ciciele wielkich
gospodarstw i folwarkÃłw coraz czÄ™Å›ciej odczuwali brak pieniÄ™dzy potrzebnych na zakup inwentarza
oraz na wynajÄ™cie robotnikÃłw rolnych. ZmuszaÅ‚o ich to do sprzedania swego majÄ…tku poprzez
podzielenie na mniejsze czÄ™Å›ci. Dodatkowym czynnikiem, ktÃłry wywoÅ‚aÅ‚ taki stan byÅ‚
niezaspokojony reformami uwÅ‚aszczeniowymi i rosnÄ…cy pod wpÅ‚ywem duÅźego przyrostu
naturalnego chÅ‚opski gÅ‚Ãłd ziemi. Szybko powiÄ™kszaÅ‚a siÄ™ liczba coraz to mniejszych
gospodarstw powstajÄ…cych w wyniku dzielenia duÅźych majÄ…tkÃłw pomiÄ™dzy chÅ‚opÃłw. Sytuacja
ta nie ominÄ™Å‚a rÃłwnieÅź majÄ…tku ziemskiego Pohulanka.
MajÄ…tek Pohulanka
NazwÄ™ Pohulanka miejscowa tradycja wywodzi od karczmy, ktÃłra miaÅ‚a siÄ™ tam znajdowaÄ‡.
ByÄ‡ moÅźe byÅ‚a miejscem odpoczynku i zabaw gÅ‚Ãłwnie robotnikÃłw zatrudnionych w fabryce
sukna. InformacjÄ™ o niej podaje A. Marczewska w piÅ›mie &bdquo;Zorza&rdquo; z 1869 r: "Poza
WolÄ… w Å‚adnym poÅ‚oÅźeniu jest piÄ™kny murowany budynek, ale pusty, przez biednych
komornikÃłw zamieszkaÅ‚y tylko. W czasach Å›wietnych Przedborza byÅ‚ wystawiony jako miejsce
zabawy i wytchnienia fabrykantÃłw - jest w nim wielka wysoka sala z galerjÄ… dla muzyki i parÄ™
przybocznych pokoi. W tej sali, jak mi opowiadaÅ‚ jeden z sÄ™dziwych mieszkaÅ„cÃłw Przedborza,
odbywaÅ‚y siÄ™ Å›wietne bale - a nawet teatra amatorskie (...)".

Mapa z 1815 r. Zaznaczona droga w miejscu Pohulanki

Pohulanka wÃłwczas leÅźaÅ‚a w poÅ‚udniowej czÄ™Å›ci KrÃłlestwa Polskiego w guberni Radomskiej, w
powiecie Koneckim, w gminie PrzedbÃłrz. PoÅ‚oÅźona byÅ‚a tuÅź pod Przedborzem. Od poÅ‚udnia
grunty graniczyÅ‚y z Folwarkiem Wola Przedborska, od pÃłÅ‚nocy do majÄ…tku przylegaÅ‚a wieÅ›
DÄ™ba-Majstry oraz Pysowy, od zachodu Korytno a od wschodu nachylony w tÄ™ stronÄ™ teren
ograniczaÅ‚a rzeka Pilica. ZarÃłwno Korytno na zachodzie jak i DÄ™ba-Majstry na pÃłÅ‚nocy
naleÅźaÅ‚y juÅź do innej guberni, mianowicie do Piotrkowskiej. Omawiany zatem majÄ…tek leÅźaÅ‚ na
peryferiach guberni Radomskiej i podobnie rzecz wyglÄ…daÅ‚a (tak jest do dziÅ›) z
przynaleÅźnoÅ›ciÄ… koÅ›cielnÄ… Pohulanki. NaleÅźaÅ‚a bowiem do parafii PrzedbÃłrz,
rozciÄ…gajÄ…cej siÄ™ gÅ‚Ãłwnie po wschodniej stronie rzeki Pilicy a samo miasto PrzedbÃłrz i pobliska
Pohulanka leÅźÄ…ca po zachodniej stronie to najdalej wysuniÄ™te na zachÃłd kraÅ„ce parafii. Nie
wiadomo kiedy tym miejscem pierwszy raz zainteresowali siÄ™ ludzie. Jak podajÄ… autorzy SÅ‚ownika
Geograficznego KrÃłlestwa Polskiego i Innych KrajÃłw SÅ‚owiaÅ„skich, to folwark Wola Przedborska
istniaÅ‚ juÅź w 1573 r. i byÄ‡ moÅźe juÅź od tego czasu rozpoczÄ™Å‚o siÄ™ karczowanie lasÃłw na
terenie, gdzie po ponad 300 latach miaÅ‚a powstaÄ‡ Pohulanka. Na mapie powstaÅ‚ej ok. 1815 r.
znajdziemy juÅź drogÄ™ odrywajÄ…cÄ… siÄ™ za Przedborzem od drogi piotrkowskiej i biegnÄ…cÄ…
dalej wzdÅ‚uÅź rzeki Pilicy &ndash; to przyszÅ‚a Pohulanka. Miejsce to odnotowali w 1887 r. autorzy
wspomnianego SÅ‚ownika Geograficznego KrÃłlestwa Polskiego podajÄ…c, Åźe Pohulanka posiada 2
domy i 7 morgÃłw ziemi wÅ‚oÅ›ciaÅ„skiej. Nie naleÅźy mÃłwiÄ‡ o Ãłwczesnej Pohulance jako
okreÅ›lonej jednostce osadniczej &ndash; byÅ‚ to raczej tylko zamieszkaÅ‚y okreÅ›lony teren,
lokalnie przez ludnoÅ›Ä‡ nazywany PohulankÄ…, ktÃłry do 1902 r. wchodziÅ‚ w skÅ‚ad Folwarku
Wola Przedborska. PohulankÄ™ czekaÅ‚y jednak wielkie zmiany, ktÃłre na trwaÅ‚e miaÅ‚y zmieniÄ‡
Åźycie Ãłwczesnej ludnoÅ›ci caÅ‚ego kraju.

Teren Pohulanki zaznaczony na mapie z 1914 r.
KsiÄ™ga wieczysta majÄ…tku Pohulanka
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O parcelacji Pohulanki informujÄ… nas ÅºrÃłdÅ‚a, w tym przypadku ksiÄ™ga wieczysta majÄ…tku
zaÅ‚oÅźona w 1902 r. kiedy to z Folwarku Wola Przedborska naleÅźÄ…cego do StanisÅ‚awa Rudnickiego
wydzielono grunty i oficjalnie nazwano je Pohulanka. Wydzielono je zapewne z przeznaczeniem na
sprzedaÅź poniewaÅź juÅź najpÃłÅºniej w 1906 r. rozpoczÄ™Å‚y siÄ™ formalnoÅ›ci zmierzajÄ…ce do
parcelacji majÄ…tku pomiÄ™dzy chÅ‚opÃłw za poÅ›rednictwem Banku WÅ‚oÅ›ciaÅ„skiego.

Fragment ksiÄ™gi wieczystej. Spis wÅ‚aÅ›cicieli.

DziaÅ‚ II ksiÄ™gi wieczystej podaje spis nazwisk osÃłb, ktÃłre nabyÅ‚y ziemiÄ™ na Pohulance. Jest to
rÄ™kopis starannie sporzÄ…dzony cyrylicÄ… przez pisarza hipotecznego w kancelarii znajdujÄ…cej siÄ™
prawdopodobnie w Radomiu. Nazwiska ponumerowane od 1 do 31 (bo na tyle parceli zostaÅ‚a
podzielona ziemia) to w gÅ‚Ãłwnej mierze mÄ™ÅźczyÅºni, choÄ‡ jest wÅ›rÃłd nich 1 kobieta a 5
dziaÅ‚ek nabyÅ‚y maÅ‚ÅźeÅ„stwa. Jest 7 nazwisk, ktÃłre wystÄ™pujÄ… dwu- lub trzykrotnie i
moÅźna sÄ…dziÄ‡ Åźe osoby o tym samym nazwisku sÄ… ze sobÄ… spokrewnione. W przypadku 3
takich nazwisk z bardzo duÅźym prawdopodobieÅ„stwem stwierdziÄ‡ moÅźna, Åźe osoby te to
rodzeÅ„stwo i sÄ… to: Wincenty i Jakub Åšwiderscy; Tomasz, Ludwik i Piotr WiÄ™cÅ‚awscy oraz
MichaÅ‚ i Jan Grabalscy. Wskazuje na to, zapisane jako drugie, imiÄ™ odojcowskie (Otczestwo - ros.
BG5AB2>) tzn. imiÄ™ pochodzÄ…ce od imienia ojca uÅźywane zapewne tylko formalnie przy zapisach
urzÄ™dowych i nie uÅźywane przez nich w Åźyciu codziennym.
DziaÅ‚ II ksiÄ™gi okreÅ›la takÅźe powierzchniÄ™ nabytego terenu oraz jego koszt. W zaborze
rosyjskim w tym czasie powierzchniÄ™ gruntÃłw wyraÅźano w jednostce zwanej dziesiÄ™cinÄ…
(dziesiÄ™cina skÅ‚adaÅ‚a siÄ™ z 2400 sÄ…Åźni2, jeden sÄ…ÅźeÅ„2 to 4,55 m2 a w konsekwencji
dziesiÄ™cina rÃłwna jest 1,09 ha). Zastanawia fakt, Åźe po zamianie oryginalnej jednostki (dziesiÄ™ciny)
na morgi, wÃłwczas powierzchnie poszczegÃłlnych dziaÅ‚ek przyjmujÄ… okrÄ…gÅ‚e wartoÅ›ci, wprost
przeciwnie do wartoÅ›ci zapisanych w dziesiÄ™cinach i sÄ…Åźniach. SkÅ‚ania to do stwierdzenia, Åźe
powierzchniÄ™ dziaÅ‚ek okreÅ›lano w dziesiÄ™cinach tylko ze wzglÄ™dÃłw formalnych i z uwagi na
obowiÄ…zujÄ…ce wymogi, a w spoÅ‚eczeÅ„stwie powszechnie posÅ‚ugiwano siÄ™ morgami. Wbrew
narzuconemu carskiemu porzÄ…dkowi sprytnie zatem przemycono system morgi do podziaÅ‚u parceli.

Fragment mapy parcelacyjnej Pohulanki.

Teren Pohulanki o Å‚Ä…cznym obszarze 318 morgÃłw czyli 178 ha (1 morga = 0,56 ha) podzielono na
31 parceli o rÃłÅźnej powierzchni. Najmniejsze dziaÅ‚ki miaÅ‚y 3 morgi czyli 1,7 ha &ndash; takie
nabyli Tomasz WiÄ™cÅ‚awski i Andrzej Skrzypczyk, najwiÄ™ksze zaÅ› miaÅ‚y 29 morgÃłw czyli 16,2
ha (Feliks Marian oraz maÅ‚Åźonkowie Sylwester i Julianna Marian). Wiele parceli posiadaÅ‚o takÄ…
samÄ… powierzchniÄ™. Dla przykÅ‚adu, najwiÄ™cej bo aÅź 9 dziaÅ‚ek miaÅ‚o po 6 morgÃłw kaÅźda,
a 12-morgowe byÅ‚y 4 parcele. Ta regularnoÅ›Ä‡ wartoÅ›ci (tereny najczÄ™Å›ciej o wielokrotnoÅ›ci
3 morgÃłw) pokazuje, Åźe powierzchniÄ™ ustalano odgÃłrnie wedÅ‚ug jakiejÅ› zasady. Nie wiadomo
natomiast czy dziaÅ‚ki, rÃłwnieÅź odgÃłrnie, przydzielano losowo chÅ‚opom czy moÅźe mieli oni
swobodÄ™ w wyborze wczeÅ›niej juÅź podzielonych gruntÃłw.
Oczywistym jest, Åźe teren zostaÅ‚ chÅ‚opom sprzedany. Za caÅ‚y teren sprzedajÄ…cy uzyskaÅ‚
sumÄ™ 36610 rubli i 70 kopiejek. Rubel rosyjski (100 kopiejek) byÅ‚ w tym czasie obowiÄ…zujÄ…cÄ…
walutÄ… w zaborze rosyjskim. Na drodze caÅ‚kowitej rusyfikacji systemu pieniÄ™Åźnego na ziemiach
polskich w XIX wieku wyparÅ‚ polskiego zÅ‚otego. Tak jak wystÄ™powaÅ‚y duÅźe rÃłÅźnice w
wielkoÅ›ci parceli tak i tu widaÄ‡ duÅźÄ… rozbieÅźnoÅ›Ä‡ miÄ™dzy cenÄ… najmniejszych i
najwiÄ™kszych dziaÅ‚ek. NajmniejszÄ…, 3 morgowÄ… wyceniono na 345 rubli, najwiÄ™ksza
kosztowaÅ‚a 3335 rubli. ZiemiÄ™ Pohulanki wyceniono zatem na 115 rubli za morgÄ™ lub 205,5 rubli
za hektar.
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Spis nazwisk nabywcÃłw dziaÅ‚ek na Pohulance.
Cena i wartoÅ›Ä‡ parcel
MajÄ…c okreÅ›lone kwoty, moÅźliwa jest dokÅ‚adniejsza analiza wartoÅ›ci parcel, co moÅźe daÄ‡
wstÄ™pne i ogÃłlne wyobraÅźenie o zamoÅźnoÅ›ci nabywcÃłw ziem, ktÃłrzy tÄ… kwotÄ… dysponowali.
Do tego posÅ‚uÅźyÄ‡ moÅźe trofa. Trofa to pojÄ™cie zdefiniowane przez Zbigniewa Å»abiÅ„skiego. W
skrÃłcie trofa to wskaÅºnik, ktÃłry pozwala na okreÅ›lenie siÅ‚y nabywczej pieniÄ…dza, czyli co i ile za
danÄ… sumÄ™ moÅźna kupiÄ‡. To ,,coÅ›&rdquo; to koszt dziennego wyÅźywienia Å›redniociÄ™Åźko
pracujÄ…cego mÄ™Åźczyzny, ktÃłre dostarczy mu przeciÄ™tnÄ…, potrzebnÄ… do przeÅźycia iloÅ›Ä‡
kalorii, czyli ok. 3000 na jeden dzieÅ„. Jest to uniwersalny wskaÅºnik niezaleÅźny od czasu, miejsca oraz
sytuacji gospodarczej i spoÅ‚ecznej. Jest on zawsze taki sam, tak jak biologiczne zapotrzebowanie
czÅ‚owieka na ÅźywnoÅ›Ä‡. Dla przykÅ‚adu w 1900 r. 1 trofa kosztowaÅ‚a 15 kopiejek, co oznacza
Åźe w 1900 r. za 15 kopiejek moÅźna byÅ‚o wyÅźywiÄ‡ jednego czÅ‚owieka przez 1 dzieÅ„. Zatem za
1 rubla czÅ‚owiek ten mÃłgÅ‚ wyÅźywiÄ‡ siÄ™ przez 6,66 dni. NaleÅźy pamiÄ™taÄ‡ Åźe trofa to koszt
tylko wyÅźywienia i nie uwzglÄ™dnia tej nadwyÅźki pieniÄ™dzy, ktÃłrÄ… czÅ‚owiek wydawaÅ‚ na cele
inne niÅź ÅźywnoÅ›Ä‡, np. na rozrywkÄ™. PrzyjmujÄ…c zatem Åźe w momencie sprzedaÅźy Pohulanki
trofa byÅ‚a podobna jak w 1900 r., to teraz juÅź z Å‚atwoÅ›ciÄ… moÅźna wyobraziÄ‡ sobie z jakimi
sumami pieniÄ™dzy mamy do czynienia w przypadku kaÅźdego nabywcy parceli.
Na przyklad Tomasz WiÄ™cÅ‚awski nabyÅ‚ najmniejszÄ… 3 &ndash; morgowÄ… parcelÄ™ wartÄ… 345
rubli. JeÅ›li wiemy Åźe za jednego rubla jeden czÅ‚owiek wyÅźywiÅ‚ siÄ™ przez 6,66 dni to za 345
rubli bÄ™dzie to 6 lat i 4 miesiÄ…ce. Natomiast cena najdroÅźszej 29 &ndash; morgowej parceli (3335
rubli) to rÃłwnowartoÅ›Ä‡ wyÅźywienia jednego czÅ‚owieka przez... 61 lat! Dla porÃłwnania dziÅ›
(lipiec 2012 r.) trofa wynosi 8 zÅ‚. 30 gr., i aby zapewniÄ‡ sobie 61-letnie wyÅźywienie trzeba
dysponowaÄ‡ kwotÄ… 184 000 zÅ‚. SÄ… to oczywiÅ›cie przykÅ‚ady najdroÅźszej i najtaÅ„szej
parceli na Pohulance. Obecnie te kwoty za dziaÅ‚ki o takich powierzchniach wydajÄ… siÄ™ maÅ‚e,
jednak wtedy byÅ‚y to okazaÅ‚e sumy. Nasuwa siÄ™ wiÄ™c pytanie jak biedny czÄ™sto chÅ‚op
mÃłgÅ‚ pozwoliÄ‡ sobie na zakup ziemi? W zaborze rosyjskim pomÃłgÅ‚ mu w tym Bank
WÅ‚oÅ›ciaÅ„ski.
Bank WÅ‚oÅ›ciaÅ„ski
Sposobem na zdobycie pieniÄ™dzy byÅ‚a poÅźyczka. W kasie gminnej moÅźna byÅ‚o poÅźyczyÄ‡ tylko
na okres roku co nie pozwalaÅ‚o na kupno ziemi nie mÃłwiÄ…c juÅź o kosztach zagospodarowania siÄ™
na niej. TakÅźe zapoÅźyczanie siÄ™ u lichwiarzy, czÄ™sto Å»ydÃłw, wiÄ…zaÅ‚o siÄ™ z ryzykiem spÅ‚at
bardzo duÅźych odsetek. Kolejnym sposobem na uzyskanie poÅźyczki byÅ‚ Bank WÅ‚oÅ›ciaÅ„ski i to
wÅ‚aÅ›nie tÄ… drogÄ… doszÅ‚o do parcelacji Pohulanki. Bank byÅ‚ instytucjÄ… stworzonÄ… przez
rzÄ…d carski i dziaÅ‚ajÄ…cÄ… na terenie Rosji. Po dÅ‚ugiej publicznej debacie na Å‚amach prasy i
czasopism o tematyce gospodarczo-rolnej w 1890 r. otwarto pierwszy oddziaÅ‚ w KrÃłlestwie Polskim, a
w interesujÄ…cym nas powiecie koneckim parcelacjÄ™ rozpoczÄ™to w 1894 r. Bank peÅ‚niÅ‚ rolÄ™
poÅ›redniczÄ…cÄ… miÄ™dzy dziedzicem a nabywcami np. wykupujÄ…c majÄ…tek od sprzedajÄ…cego,
a wtedy instytucja ta byÅ‚a bezpoÅ›rednim sprzedajÄ…cym co miaÅ‚o swe skutki np. w
wygÃłrowanych cenach ziemi a co, jak wiemy, chÅ‚opÃłw nie powstrzymaÅ‚o.
Z cesarstwa przeniesiono do nas zasadÄ™ towarzystw parcelacyjnych tzn. Åźe wniosek na kupno
konkretnego majÄ…tku ziemskiego skÅ‚adaÅ‚y gÅ‚Ãłwnie grupy ludzi (towarzystwa) samodzielnie
utworzone przez chÄ™tnych na zakup ziemi, choÄ‡ bywaÅ‚y i wnioski indywidualne. CzÅ‚onkowie
takich towarzystw mogli rekrutowaÄ‡ siÄ™ z jednej wsi, lub z kilku sÄ…siadujÄ…cych ze sobÄ… a nawet
z doÅ›Ä‡ dalekich odlegÅ‚oÅ›ci tak jak po czÄ™Å›ci w przypadku towarzystwa ,,Pohulanka&rdquo;,
ktÃłre kupiÅ‚o PohulankÄ™. Wiadomo mianowicie, Åźe Bracia Åšwiderscy pochodzili ze wsi KukurÄ™dy
miÄ™dzy Skotnikami a ParadyÅźem a rodziny Grabalskich i Stoleckich byÅ‚y miejscowe tzn. Åźe
mieszkaÅ‚y w majÄ…tku Pohulanka na uwÅ‚aszczonym terenie jeszcze przed parcelacjÄ… na co
dowodem sÄ… wpisy w ksiÄ™gach parafialych parafii PrzedbÃłrz, w ktÃłrych widniejÄ… wpisy o
maÅ‚ÅźeÅ„stwach zawartych na Pohulance przez Macieja Grabalskiego i MichaÅ‚a Stoleckiego kolejno
w 1867 i 1873 r. Wprowadzenie zasady towarzystw miaÅ‚o swÃłj cel, mianowicie byÅ‚o to korzystne dla
banku, bo nabywcy lepszych parcel pomagajÄ… znaleÅºÄ‡ kandydatÃłw na kupno gorszych. Z tego
wniosek, Åźe przynajmniej czÄ™Å›Ä‡ uczestnikÃłw towarzystwa Å‚Ä…czyÅ‚a dalsza lub bliÅźsza
wiÄ™Åº sÄ…siedzka lub znajomoÅ›Ä‡ a nawet, co juÅź wiemy, wiÄ™zy rodzinne.
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AnalizujÄ…c wysokoÅ›ci poÅźyczek uzyskanych przez chÅ‚opÃłw wynika, Åźe bank dopÅ‚acaÅ‚
wszystkim z Pohulanki tyle samo tzn. 72,5% wartoÅ›ci ziemi choÄ‡ wÅ‚aÅ›ciwsze byÅ‚oby
stwierdzenie, Åźe to chÅ‚opi pÅ‚acili Bankowi 27,5% za ziemiÄ™, ktÃłrÄ… Bank nabyÅ‚ od dziedzica
juÅź wczeÅ›niej. Reszta pieniÄ™dzy jako poÅźyczka miaÅ‚a byÄ‡ spÅ‚acana w przyszÅ‚oÅ›ci.
Dla przykÅ‚adu Wincenty Åšwiderski otrzymaÅ‚ od Banku WÅ‚oÅ›ciaÅ„skiego poÅźyczkÄ™ w kwocie
1000 rubli czyli 380 rubli dopÅ‚aciÅ‚ sam. Jego brat Jakub do poÅźyczki w wysokoÅ›ci 670 rubli
musiaÅ‚ doÅ‚oÅźyÄ‡ 250 rubli a najwiÄ™ksza dopÅ‚ata wynosiÅ‚a 917 rubli za dziaÅ‚kÄ™ nr 12 i
13. PoÅźyczka byÅ‚a w swym zamyÅ›le dÅ‚ugoterminowa a termin spÅ‚aty byÅ‚ zmieniany wraz ze
zmianami w ustawie bankowej, ktÃłra to regulowaÅ‚a. Ze wzglÄ™du na okrojony zakres ÅºrÃłdeÅ‚ nie
wiadomo na jaki termin Bank poÅźyczyÅ‚ pieniÄ…dze w przypadku Pohulanki. Wiadomo jednak Åźe
terminy owe to mÃłgÅ‚ byÄ‡ okres rzÄ™du 20 lub 30 lat a po zmianach w 1898 r. nowe maksymalne
terminy ustalono na 51 lat. Oprocentowanie poÅźyczki dla Pohulanki takÅźe nie jest znane. Generalnie po
1898 r. oprocentowanie wynosiÅ‚o 6,5% oraz 7,5%. W kaÅźdym razie chÅ‚opÃłw czekaÅ‚ dÅ‚ugi i
trudny okres spÅ‚aty poÅźyczki, tym bardzej trudny, Åźe ponieÅ›li na poczÄ…tek koszty
zagospodarowania, i budowy domostw. Nie wszyscy unieÅ›li ten ciÄ™Åźar i kilkanaÅ›cie lat pÃłÅºniej
odnajdujemy w dokumentach wiele nowych nazwisk, ktÃłre weszÅ‚y w posiadanie gospodartsw w
wyniku maÅ‚ÅźeÅ„stw, albo byÄ‡ moÅźe wÅ‚aÅ›nie poprzez kupno ziemi od przygniecionego
spÅ‚atÄ… dÅ‚ugu poprzedniego wÅ‚aÅ›ciciela.
WartoÅ›Ä‡ dopÅ‚at
Tutaj ponownie ale juÅź dokÅ‚adniej moÅźna okreÅ›liÄ‡ kwoty i ich wartoÅ›Ä‡, jakie zmuszeni byli
daÄ‡ chÅ‚opi za parcele. Nie sÄ… to juÅź kwoty rzÄ™du tysiÄ™cy rubli lecz tylko kwoty dopÅ‚at do
poÅźyczek. PosÅ‚ugujÄ…c siÄ™ juÅź do koÅ„ca przykÅ‚adem Wincentego Åšwiderskiego (dzaÅ‚ka nr
6) &ndash; zapÅ‚aciÅ‚ on 380 rubli. Dla porÃłwnania wÃłwczas w Å•odzi pensja w dobrze pÅ‚atnym
zawodzie motorniczego tramwaju wynosiÅ‚a 32 ruble miesiÄ™cznie. ObliczajÄ…c to za pomocÄ… trofy,
380 rubli to rÃłwnowartoÅ›Ä‡ 7-letniego wyÅźywienia jednego czÅ‚owieka i dziÅ› jest to 21 tys. zÅ‚.
Dzisiaj taka kwota, ktÃłrÄ… trzeba wydaÄ‡ jednorazowo z wÅ‚asnej kieszeni jest nieosiÄ…galna dla
wiÄ™kszoÅ›ci ludzi i tak samo byÅ‚o wtedy. Czy moÅźna zatem stwierdziÄ‡ Åźe nabywcy Pohulanki
byli zamoÅźnymi ludÅºmi? Nie naleÅźy odrzucaÄ‡ tej opcji, jednak mimo tego co mÃłwiÄ… liczby, raczej
odpowiedÅº jest negatywna. Nie moÅźna oczywiÅ›cie wykluczyÄ‡ Åźe wÅ›rÃłd nabywcÃłw ziemi nie
byÅ‚o ludzi zamoÅźnych, jednak powszechnoÅ›Ä‡ parcelacji na terenie caÅ‚ego kraju podpowiada, Åźe
takie sumy, mimo Åźe wysokie, wielu ludzi byÅ‚o w stanie w jakiÅ› sposÃłb zdobyÄ‡. Z drugiej zaÅ›
strony, podajac za Krzysztofem Groniowskim: ,,Jednorazowy wydatek zÅ‚oÅźony z dopÅ‚aty wraz z
zagospodarowaniem, wynoszÄ…cy okoÅ‚o 300 rs. odsuwa prawie caÅ‚Ä… ludnoÅ›Ä‡ bezrolnÄ… od
moÅźliwoÅ›ci skorzystania z poÅźyczek.&rdquo; tak wiÄ™c najprawdopodobniej wiÄ™kszoÅ›Ä‡
nabywcÃłw Pohulanki nie zaliczaÅ‚o siÄ™ do grupy najbiedniejszej, lecz conajmiej do grupy
Å›redniozamoÅźnej. PrÃłcz ziemi nabytej na Pohulance posiadali czÄ™sto ziemie w miejscach, skÄ…d
pochodzili i to z niej czerpali zyski. Co skÅ‚aniaÅ‚o ludzi do zakupu ziemi? - zapewne bogatsi kierowali
siÄ™ chÄ™ciÄ… powiÄ™kszenia swych wÅ‚oÅ›ci. Biedniejsi w wyniku dziaÅ‚Ãłw rodzinnych zmuszeni
byli do znalezienia sobie nowej ziemi, czÄ™sto daleko od domu a pieniÄ…dze uzyskane ze spÅ‚at
pozostaÅ‚ego rodzeÅ„stwa staÅ‚y siÄ™ bardzo przydatne przy zakupie ziemi. Wiadomo, Åźe
wÅ‚aÅ›cicielom mniejszych parceli byÅ‚o Å‚atwiej zdobyÄ‡ pieniÄ…dze. WÅ‚aÅ›ciciele wiÄ™kszych
byÄ‡ moÅźe oszczÄ™dzali na to wiele lat, pracowali za granicÄ…, korzystali z pomocy rodzicÃłw, ktÃłrzy
chcieli zapewniÄ‡ im lepszÄ… egzystencjÄ™. NaleÅźy takÅźe wspomnieÄ‡, Åźe znane sÄ… w kraju
przypadki, kiedy to uczestnicy towarzystw wpÅ‚acali zadatek juÅź na etapie wnioskowania o poÅźyczkÄ™
a byÅ‚o to czÄ™sto kilka lat wczeÅ›niej. Ewentualny zadatek wpÅ‚acany wczeÅ›niej zmniejszaÅ‚
zatem w konsekwencji jeszcze bardziej kwotÄ™ jakÄ… dopÅ‚acali z wÅ‚asnej kieszeni chÅ‚opi
rozkÅ‚adajÄ…c jÄ… na dwie wpÅ‚aty odlegÅ‚e w czasie i tak mogÅ‚o byÄ‡ w tym przypadku.
Rok 1921
Lata mijaÅ‚y. Jedni zagospodarowali siÄ™ na nowej ziemi, inni byÄ‡ moÅźe nie dali rady spÅ‚acaÄ‡
swego dÅ‚ugu. Gdy emocje po odzyskaniu przez PolskÄ™ niepodlegÅ‚oÅ›ci minÄ™Å‚y, wÅ›rÃłd
politycznych i gospodarczych przemian nastÄ…piÅ‚ ciÄ…g zdaÅźeÅ„, ktÃłry byÅ‚ zakoÅ„czeniem
dÅ‚ugiego procesu parcelacji na ziemiach polskich i okazaÅ‚ siÄ™ prawdziwÄ… ulgÄ… dla polskiego
chÅ‚opa i innych posiadaczy ziemi. Oto po kilkunastu latach w ksiÄ™dze hipotecznej odnajdujemy
Å›lady, ktÃłre kaÅźÄ… podejrzewaÄ‡ Åźe poÅźyczki zostaÅ‚y umorzone. Wpisy jakich dokonaÅ‚
bÄ™dÄ…cy wÃłwczas pisarzem hipotecznym W. Michalski w 1921 r. mÃłwiÄ… o wykreÅ›leniu z dziaÅ‚u
IV ksiÄ™gi wieczystej dÅ‚ugÃłw i zobowiÄ…zaÅ„ wobec Banku WÅ‚oÅ›ciaÅ„skiego. MoÅźna
wnioskowaÄ‡, Åźe nastÄ…piÅ‚a jakaÅ› mniej lub bardziej powszechna akcja, w wyniku ktÃłrej
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poÅźyczki zaciÄ…gniÄ™te na rzecz Banku WÅ‚oÅ›ciaÅ„skiego jeszcze w czasie zaboru rosyjskiego,
zostaÅ‚y teraz umorzone. Po ustÄ…pieniu carskiej wÅ‚adzy przestaÅ‚ takÅźe funkcjonowaÄ‡
kontrolowany przez niÄ… Bank WÅ‚oÅ›ciaÅ„ski, a odrodzone paÅ„stwo poprzez swoje nowo
utworzone urzÄ™dy zaczÄ™Å‚o porzÄ…dkowaÄ‡ sytuacjÄ™ pozostawionÄ… przez zaborcÃłw.
Procedura przeprowadzona byÅ‚a przez ZarzÄ…d Likwidacyjny OddziaÅ‚Ãłw Banku
WÅ‚oÅ›ciaÅ„skiego, ktÃłry byÅ‚ czÄ™Å›ciÄ… GÅ‚Ãłwnego UrzÄ™du Ziemskiego. Najpierw
zainteresowany skÅ‚adaÅ‚ w tymÅźe urzÄ™dzie podanie. NastÄ™pnie naleÅźaÅ‚o w Kasie Skarbowej w
KoÅ„skich wpÅ‚aciÄ‡ maÅ‚Ä… sumÄ™, pieniÄ™dzy, jak np. w przypadku Wincentego Åšwiderskiego
2940 marek polskich co w przeliczeniu na czasy nam wspÃłÅ‚czesne daje ok 50 &ndash; 60 zÅ‚ czyli
kwotÄ™ wrÄ™cz symbolicznÄ…. ZarzÄ…d Likwidacyjny umarzaÅ‚ poÅźyczkÄ™ i wystawiaÅ‚
zaÅ›wiadczenie o umorzeniu, ktÃłre przysyÅ‚aÅ‚ do wÃłjta gminy PrzedbÃłrz a ten wrÄ™czaÅ‚ je
zainteresowanemu. Z zaÅ›wiadczeniem mieszkaÅ„cy Pohulanki udawali siÄ™ do Radomia aby
dokonaÄ‡ tam wpisu o wykreÅ›lenie dÅ‚ugÃłw z ksiÄ™gi wieczystej. KoniecznoÅ›Ä‡ wpÅ‚aty w
markach polskich oraz zakaz spÅ‚aty w rublach i przerachowanie zobowiÄ…zaÅ„ rublowych na marki
polskie wprowadzaÅ‚a ustawa z dnia 29 kwietnia 1920 r.
Dnia 30 paÅºdziernika 1921 r. w kancelarji hipoteki swe zaÅ›wiadczenia przedstawili: JÃłzef BaÅ‚a,
WÅ‚adysÅ‚aw CieÅ›likiewicz, Jakub Åšwiderski, Jan Rutowicz, WÅ‚adysÅ‚aw RogoziÅ„ski, Walenty
Krawczyk, StanisÅ‚aw LiziÅ„czyk, Marcin PeÅ‚ka, Andrzej Chudy, Jan Margas, MichaÅ‚ Poborski, Karol
Poborski, MichaÅ‚ Grabalski, Jan Grabalski oraz Feliks Stolecki a dnia 31 grudnia 1921 r. Wincenty
Åšwiderski oraz JÃłzef Bobras. Pozostali wÅ‚aÅ›ciciele zapewne rÃłwnieÅź zÅ‚oÅźyli swe
zaÅ›wiadczenia w tym samym roku. Jest tu wiele nowych nazwisk nie wystÄ™pujÄ…cych w pierwszym
spisie wÅ‚aÅ›cicieli Pohulanki, a ktÃłrzy jako wÅ‚aÅ›ciciele wnioskujÄ… o umorzenie poÅźyczki
&ndash; sÄ… to ludzie ktÃłrzy w wyniku maÅ‚ÅźeÅ„stw, kupna lub innÄ… drogÄ… wchodzili w
posiadanie dziaÅ‚ek przez kilkanaÅ›cie lat od parcelacji.

ZaÅ›wiadczenie o umorzeniu poÅźyczki z 1921 r.

Z tÄ… chwilÄ… uwalniajÄ…c sie od ciÄ™Åźaru spÅ‚aty dÅ‚ugu i zobowiÄ…zaÅ„ wszyscy oni stali siÄ™
jedynymi wÅ‚aÅ›cicielami swych gospodarstw. Tym zdarzeniem zakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ proces przejÅ›cia
Pohulanki z rÄ…k dziedzicÃłw i panÃłw ziemskich do rÄ…k chÅ‚opstwa i mieszczaÅ„stwa.
MichaÅ‚ Paszkowski
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