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Uwłaszczenie z 1864 r. 
 

                          W tym krótkim artykule nie będę się dokładnie zajmował uwłaszczeniem włościan przez 
Rząd Narodowy Polski w 1863 r. oraz przyczyną wybuchu powstania styczniowego na ziemiach polskich 
pod zaborem rosyjskim ani też jego przebiegiem oraz dalszych losów na kraj pod rządami obcego 
mocarstwa – Carów. Tylko na samym akcie uwłaszczenia chłopów z 2 marca 1864 r. 

Herby guberni lubelskiej na przestrzeni lat 
 

                                                                                                              
Herb guberni lubelskiejz lat 1837 – 1844                   Herb guberni lubelskiejz lat 1845 - 186 

 

        
Herb guberni lubelskiejz lat 1869 -1915           

Dawniejszy dekanat grecko-unickiej diecezji chełmskiej dzielił się w 1863 r. na 11 parafii: Depułtycze, 
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Kraśniczyn, Krupe, Łopiennik, Orłów, Pawłów, Rakołupy, Rejowiec, Stężyca z filią w Krasnymstawie, 
Żdżanne i Żulin; obecnie natomiast jest 7 parafii prawosławnych. 

Wspomnienie o uwłaszczeniu włościan przez Rząd Narodowy Polski z 1863 r.. 

 

Medal pamiątkowy 

 

Odezwa z dnia 22 stycznia 1863 roku wydana przez Komitet Centralny. 
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Uwłaszczenie carskie z 2 marca1864r.  
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                                              Car Aleksander II Nikołajewicz Romanow (1818-1881), syn Mikołaja I, od 
1855 car Rosji, rządy objął w czasie trwania wojny krymskiej. Ur. 17 kwietnia /29 kwietnia/ 1818 w 
Moskwie, zm. 1 marca /13 marca 1881 w Petersburgu) – cesarz Wszechrusi, król Polski i wielki książę 
Finlandii w latach 1855-1881. Twórca wielu liberalnych reform, m.in. Uwłaszczenia chłopów w Rosji i 
Królestwie Polskim. W 1867 sprzedał Alaskę Stanom Zjednoczonym za 7,2 mln dolarów. 
 
Władze carskie, licząc na przychylne do Rosji stanowisko chłopów polskich po ich uwłaszczeniu, podjęły 
decyzję zakładania na wsi nowych szkół elementarnych. Celem władz było przyspieszenie procesu 
rusyfikacji wsi polskiej. 
 
                     Bardzo ważnym wydarzeniem dla dalszych losów Rejowca (nie tylko) było ogłoszenie 
uwłaszczenia z 2 marca 1964r. za panowania Aleksandra II. 

,, Ukazem z dnia 19 lutego ( 2 marca ) 1864 roku – O urządzeniu gmin wiejskich 1,, uznano , że 
przemianować na osady należy takie miasta , których ludność nie przekracza 3000 dusz, a dochody z 
rożnych źrodeł – poza dochodem z propinacji 2– nie przewyższyły 1500 rubli rocznie. Tym samym 
uregulowano ustroj najniższej jednostki administracji: gromady i gminy wiejskiej 3.”  

                                                           
1   Dziennik Praw Król. Pol. T. 62, s. 36 – 93. Ukaz cara Aleksandra II . 
2 Wyłączne prawo właściciela dóbr ziemskich do produkcji i sprzedaży alkoholu w obrębie swoich dóbr ziemskich. 
Zlikwidowane w zaborze rosyjskim w 1898 roku.  
3 W skład gromady wchodzili włościanie posiadający na jej terenie nieruchomości. Organem uchwalającym było 
ogólne zgromadzenie, natomiast wykonawcą wybierany przez nie sołtys. Oprócz gromad chłopskich istniały 
gromady: w osadach będących w przeszłości miastami, gromady we wsiach nie włościańskich zamieszkiwanych 
przez szlachtę zagrodową – na odrębnych zasadach organizacji, nie wchodziły w skład gromad odrębne obszary 
dworskie. Gmina – zwana gminą zbiorczą (zbiorowa) obejmowała większą liczbę wsi, folwarków, dworów oraz 
miasteczek. W gminie organem uchwalającym było zebranie gminne zwoływane zazwyczaj raz na kwartał. Do jego 
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W Dzienniku Praw Królestwa Polskiego z 1864, T. 62, nr 187-193 jest zawarty ten ukaz carski, 
zamieszczam jego część poniżej: 
 
                    Trzeba nadmienić, że w dniu 02.03.1864r. car Aleksander II wydał ukaz uwłaszczenia 
chłopów, ale na ten temat wydał aż cztery ukazy wprowadzające w Królestwie Polskim uwłaszczenie 
chłopów i samorząd gminny. Ta reforma carska miała na celu odciągnięcie chłopów od powstania, choć 
taki sam dekret wydał 22 I 1863 r. powstańczy Rząd Narodowy.  
                     Pierwszy ukaz nadawał chłopom na własność posiadaną przez nich ziemię. Z uwłaszczenia 
wyłączono jednak osady karczemne, młynarskie oraz przydzielone służbie folwarcznej, dworskiej i leśnej. 
Nieobsadzone gospodarstwa chłopskie ("pustki") miały być rozdzielone wśród bezrolnych tej samej wsi. 
                     Drugi ukaz urządzał samorząd wiejski składający się z gromady jednowioskowej oraz gminy 
zbiorowej złożonej z kilku wsi wraz z folwarkami. Na czele obu stali odpowiednio sołtys i wójt wybierani 
przez zebranie gospodarzy posiadających, co najmniej 3 morgi gruntu. 
                     Trzeci ukaz dotyczył Komisji Likwidacyjnej, która miała zająć się wypłacaniem 
odszkodowań dla dziedziców za utracone ziemie.  
                      W czwartym powołano władze administracyjne, które miały zająć się realizacją reformy: 
Komitet dla Spraw Królestwa Polskiego w Petersburgu i Komitet Urządzający w Warszawie oraz komisje 
lokalne (po jednej na kilka powiatów). Reformę przeprowadzali przybyli z Rosji urzędnicy. Nierozwiązana 
pozostała sprawa serwitutów, czyli np. prawa wypasu bydła na pastwiskach lub zbierania opału w lasach 
należących do dworu), które pozostawiono w rękach dziedziców jednak z możliwością korzystania przez 
chłopów. Stało się to powodem zatargu na linii dwór - wieś praktycznie do czasów II RP. 
 

                                                                                                                                                                                                               
kompetencji należało: wybór wójta, ławników i pisarza gminy, kontrola  czynności i rachunków. Podejmowanie 
uchwał w sprawach gospodarczych, rozporządzanie majątkiem gminy, rozkład składek, ciężarów gminnych, 
działalności dobroczynnej i urządzanie szkółek gminnych. Organem wykonawczym w gminie był wójt mający do 
pomocy pisarza. Były to jedyne ciała samorządowe w Królestwie.  
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W Dzienniku Praw Królestwa Polskiego z 1864, T. 62, nr 187-193 jest zawarty ten ukaz carski, 
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zamieszczam poniżej 
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UWŁASZCZENIE 2 MARCA 1864 R. 

 
Namiestnik JEGO CESARSKO - KRÓLEWSKIEJ MOŚCI w Królestwie Polskiem.  

 
Włościanie Królestwa Polskiego! 

Zwiastuję wam radosną nowinę i wielką łaskę Monarszą!  
 

                     W dniu 19 lutego (2 marca) Najjaśniejszy Cesarz nasz i Król ALEKSANDER II. podpisał 
Ukazy o urządzeniu bytu waszego. Pomnąc na powołanie Swoje bronienia słabych i uciśnionych, ś. p. 
Cesarz i Król Mikołaj I, jako też szczęśliwie nam panujący Monarcha, mieli o was ciągłą troskliwość. 
                        Przede wszystkim zapewniony został los włościan w dobrach rządowych i dobrach 
donacyjnych nadanych dziedzicom rosyjskim, a to dla dnia dobrego przykładu właścicielom polskim. W 
tym celu ustanowiony został w pomienionych dobrach, zamiast dawnych powinności, ściśle obliczony 
czynsz gruntowy, przez co zapewnione zostały włościanom znakomite ulgi. Monarcha w nieograniczonej 
dobroci Swojej, rozciągnął troskliwość i do włościan zamieszkałych w dobrach prywatnych. W roku 1846, 
Cesarz Mikołaj I, raczył zjechać do Warszawy, aby osobiście zbadać potrzeby tych włościan; już wtedy 
zapowiedział On wydanie postanowienia względem stanowczego urządzenia włościan w dobrach 
prywatnych i instytutowych, a dla niezwłocznego ulżenia włościanom, przedsięwzięte zostały ważne 
przygotowawcze środki, jako to: zniesiono większą część darmoch i najmów przymusowych; zabroniono 
rugować włościan odrabiających należycie powinności swoje, zabroniono także wcielać grunta 
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włościańskie do folwarków; na koniec zabroniono oddawać pustki ludziom obcym, nie włościanom, i 
podwyższać powinności odrabiane do tamtego czasu. Ukaz nadający powyższe dobrodziejstwa ogłoszony 
był w roku 1846. Ale niestety nie wszędzie ściśle był wykonywany, a skargi ze strony włościan na ucisk 
nie zawsze dochodziły do rządu, dla tego głównie, że wójci gmin często skrywali przed rządem prawdę. 
Lecz Monarcha nie spuszczał ż uwagi losu waszego. Wkrótce po wstąpieniu Swojem na tron, dziś 
szczęśliwe panujący Cesarz i Król ALEKSANDER II, wydał w roku 1858. Ukaz względem 
oczynszowania włościan w dobrach właścicieli polskich, podług tego jak oczynszowani zostali włościanie 
w dobrach rządowych i donacyjnych. Ale i to niewiele posunęło sprawę, właściciele bowiem ziemscy, 
których rząd wezwał do udziału w dobrowolnem oczynszowaniu, nie okazali pożądanej pomocy. Ażeby 
przeto położyć raz koniec licznym uciskom, wydane zostało w roku 1861, prawo o okupie, przez które 
uwolnieni zostaliście od uciążliwej pańszczyzny; następnie nowem prawem o oczynszowaniu zamierzono 
jeszcze bardziej ulżyć wasze powinności, znacznie zmniejszyć wysokość okupu wyrachowanego przez 
właścicieli na włościan, i tym sposobem utrwalić los wasz na zawsze. Wtedy to ludzie, niekontenci z tych 
dobroczynnych dla ludu rozporządzeń, podnieśli otwarty rokosz. Buntownicy powstali przeciwko prawej 
władzy Cesarza i Króla; poważyli się do walki z wojskami Cesarskiemi, a że otwartą siłą i wojną, nie 
zdołali niczego dokazać, uciekli się do nikczemnego podstępu: usiłowali oszukać was płonnemi 
przyrzeczeniami; obiecywali bezpłatnie nadać wam grunta, przyrzekając zapłacić za nie właścicielom; jak 
gdybyście sami nie mogli tego pojąć, że buntownicy żyjący z grabieży i z zaborów, nie mają z czego 
opłacić właścicielom tej ogromnej summy, jaką wynosi wartość posiadanych przez was gruntów. 
Buntownicy nie poprzestając na obłudzie i oszukaństwie, rachowali jeszcze na gwałty i zabójstwa; 
mordowali niewinnych i zagrażali śmiercią każdemu, kto pomnąc na Boga i dzień Sądu ostatecznego, nie 
chciał zdradzić obowiązku sumienia i nie słuchał obłudnego głosu buntowników.  
                    Włościanie Królestwa Polskiego! Wy nie usłuchaliście buntowników; pozostaliście wierni 
prawemu swemu Monarsze i jedynie od Niego oczekiwaliście obrony. Nadeszła chwila urzeczywistnienia 
waszych oczekiwań i spełnienia ich w ten sposób, aby na przyszłość panowie, którzy was uciemiężali, nie 
mieli ani okazji ani możności uciskania was, oszukiwania rządu i zagradzania do niego przystępu dla 
słusznych skarg waszych.  
                   Upłynęło właśnie trzy lata, jak Najłaskawszy Cesarz nasz i Król, 19 lutego (2 marca) 1861 roku 
nadał wolność wszystkim włościanom prywatnym w Cesarstwie, zapewnił im grunta, wyjął ich z pod 
władzy panów i dozwolił włościanom obierać z pomiędzy siebie przełożonych. Dokonawszy to w 
Cesarstwie Najjaśniejszy Cesarz i Król ALEKSANDER II, akurat w trzy lata potem, w tenże pamiętny 
dzień 19 lutego (2 marca) spełnił ślub Rodzica Swego, i stanowczo urządził byt wszystkich włościan 
polskich przez wydanie nowych Ukazów Najwyższych. Ukazy te, wprost was dotyczące, poleciłem 
wojennym Naczelnikom powiatowym i delegowanym oficerom oddać wam do rąk, ażeby źle myślący 
ludzie nie zdołali i teraz skryć przed wami lub przeistoczyć wolę Monarszą. Zachowajcie je i czytajcie z 
uwagą. Z nich poznacie szczegółowo nowe prawa wasze i obowiązki; ażebyście zaś potrafili zaraz pojąc 
osnowę tych praw i obowiązków, przytaczają się tu główniejsze z nich:  
1) Włościanie raz na zawsze uwalniają się z pod władzy i jurysdykcyi właściciela ziemi, lub jego 
dzierżawcy.  
2)  Włościanie każdej gminy wiejskiej, łącznie z innymi mieszkańcami tejże, będą miewać zebrania 
gminne i obierać wójta gminy i ławników, którzy rozpoznawać mają pomniejsze spory i występki. Na 
wójta gminy może być obrany każdy włościanin, posiadający osadę najmniej z 6 morgów; na ławnika zaś 
każdy włościanin, mający osadę najmniej z 3 morgów.  
3)   Prócz tego w każdej wsi lub kolonji, włościanie odbywać będą zebrania gromadzkie, do których nikt 
prócz włościan należeć nie może, a oni sami obierać mają sołtysa z pomiędzy włościan, podług  swego 
życzenia.  
4)   Miejscowym sędziom pokoju i podsędkom, księżom i w ogólności osobom stanu duchownego, jak  
niemniej wszelkim osobom nie posiadającym własnego gruntu w gminie, nie wolno znajdować się  na 
zebraniach gminnych i mieszać się do wyborów i spraw włościańskich. Również  dotychczasowym wójtom 
gmin, ich zastępcom i oficjalistom, nie wolno znajdować się na  pierwszych zebraniach gminnych, jakie 
zwołane będą. dla wybrania nowych wójtów.  
5)   Każdy z włościan otrzymuje odtąd na zawsze na zupełną, własność tę osadę, jaką teraz zajmuje, 
chociażby ta osada obejmowała mniej niż trzy morgi gruntu; wraz z osadą przechodzą na jego  
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własność znajdujące się w niej zabudowania i wszelkie przynależytości gospodarcze, z  
zastrzeżeniem jedynie akuratnego wnoszenia wprost do skarbu dotychczasowych podatków, jako  
też nowo ustanowionego gruntowego podatku z osad włościańskich. W skutek tego od dnia 3 (15) 
Kwietnia r. b. 1864, włościanie uwalniają się na zawsze od wszelkich powinności, uiszczanych dotąd z tej 
osady na rzecz właściciela dóbr, jako to: od pańszczyzny, okupu, czynszu, osepu i danin.  
6)   W dobrach prywatnych i instytutowych, oraz w dobrach rządowych dotąd nieoczynszowanych,  
wyż rzeczony nowy podatek gruntowy, ustanowiony oprócz dotychczasowych podatków skarbowych, z 
każdej wsi lub kolonji, równa się ogólnej summie podymnego, szarwarkowego i kontyngensu 
liwerunkowego, jaka według dotychczasowego rozkładu z tej wsi lub kolonji corocznie przypada. Sposób 
rozkładania nowego podatku gruntowego pomiędzy osadnikami każdej wsi, określony jest w Ukazie.  
7)   W dobrach już oczynszowanych, tak rządowych, jako też donacyjnych, nadanych dziedzicom  
rossyjskim, każdy włościanin otrzyma także na własność osadę wraz z znajdującemi się w niej  
zabudowaniami, czynsz także znosi się, i w zamian takowego ustanawia się nowy podatek  
gruntowy z każdej osady w stosunku dwóch trzecich części tego czynszu, oprócz dotychczasowych 
podatków podymnego, szarwarkowego i kontyngensu liwerunkowego 4 
8 )   Nowy ten podatek gruntowy, ustanowiony od włościan, wnoszony będzie przez nich wprost do 
Skarbu, a Skarb obracać będzie te pieniądze na wynagrodzenie właścicieli i na zapłatę im za 
grunta, przechodzące obecnie na własność włościan, ażeby na przyszłość właściciele nie mogli 
rościć pretensji do tych gruntów włościańskich.  
9)   Gdy wszakże pomieniony podatek gruntowy nie wystarczy na spłacenie właścicielom całego  
szacunku ziemi, przechodzącej obecnie na własność włościan, przeto brakującą summę Najjaśniejszy 
Cesarz i Król ALEKSANDER II-gi rozkazał wypłacić ze Skarbu, nie dotycząc włościan.  
10)   Włościanie obecnie zachowują bezpłatnie do tych służebności, z jakich dotąd użytkują na 
zasadzie tabel prestacyjnych, kontraktów, umów ustnych lub podług zwyczaju, jako to: prawo  
wolnego wrębu drzewa budulcowego i opałowego, zbierania gałęzi, suszu, ściółki, prawo pasania  
w lasach dworskich i na gruntach folwarcznych.  
11)   Grunta, jakie od daty ogłoszenia Ukazu z roku 1846, nieprawnie odebrane zostały przez  
właścicieli od włościan, tudzież pustki wcale niezajęte albo nieprawnie wcielone do gruntów 
dworskich, nakazano zwrócić włościanom, jeżeli oni w ciągu zakreślonego trzechletniego  
terminu, zaniosą o to żądanie. 
                   Na koniec Najjaśniejszy Cesarz i Król ALEKSANDER II-gi, w niewypowiedzianej 
troskliwości o wszystkich bez wyjątku poddanych Swoich, Najłaskawiej polecić raczył Zwierchności 
Królestwa, aby zwróciła szczególną uwagę także na los włościan, nieposiadających teraz żadnych gruntów, 
ale którzy przez dobrą konduitę, trzeźwość, oszczędność i uległość prawej władzy zasłużą, na podobną 
łaskę. Zwierzchność upoważniona zastała albo do wydzielenia takim włościanom, podług własnego 
uznania, za umiarkowaną opłatą do użytkowania, albo też do sprzedania nawet na własność niewielkich 
cząstek, tak z niezajętych gruntów skarbowych, jako też z pozostałych teraz pustek włościańskich. 
Rozporządzenia w tym przedmiocie wydane zostaną w miarę przywrócenia ogólnego porządku i 
spokojności w kraju. Z krótkiego tego wykładu widzicie, a po odczytaniu Ukazów jeszcze bardziej się 
przekonacie, że łaska Najjaśniejszego Cesarza naszego i Króla ALEKSANDRA II-go rozciąga się do 
wszystkich, bez wyjątku, włościan Królestwa Polskiego, w jakichkolwiek bądź dobrach osiedlonych, czy 
to w rządowych lub instytutowych, czy w prywatnych, do polskich lub rosyjskich dziedziców należących, 
bez względu na pochodzenie lub wyznanie włościan i na to, jakim mówią językiem: ruskim, polskim, 
litewskim lub niemieckim; Cesarz nasz, bowiem równą ma opiekę nad wszystkimi wiernymi poddanymi 
swymi, bez różnicy pochodzenia, Religi, języka i stanu. Łaska Monarsza rozciąga się także do tych 
włościan, którzy już dawniej z rozporządzenia rządu byli oczynszowani i których los został polepszony; 
dla nich także zapewnione są nowe dobrodziejstwa; wszyscy, zatem włościanie Królestwa, którzy 
przedtem sami złączyli się w jedną wspólną rodzinę, niewzruszenie wierną i przychylną ku Monarsze, 
obecnie z woli Jego Cesarskiej Mości, znowu łączą się w wspólnej radości. Włościanie Królestwa 
Polskiego! Teraz od was samych zależy wasza przyszła pomyślność, i cały wasz przyszły los: bądźcie jak 
dotąd wierni Monarsze i Prawu, unikajcie złych ludzi, usiłujących jedynie rozłączyć was z prawym 
rządem, strzeżcie się oszukaństw i obłudnych poszeptów, wymierzonych do zachwiania wierności waszej i 
                                                           
4Liwerunek - w latach 1790–1867: podatek w naturze na utrzymanie wojska. 



Copyright © 2017 Zdzisław Kalinowski 

25 
 

przeistoczenia znaczenia Najłaskawiej nadanych wam dobrodziejstw; pomnijcie przykazania Boskie, 
zachowajcie trzeźwe i umiarkowane życie, i nie zapominajcie, że Stwórca nakazał człowiekowi w uczciwej 
pracy i pocie czoła szukać swego wyżywienia. Dla lepszej obrony praw waszych, i dla rozpoznawania 
waszych sporów z właścicielami względem gruntów i służebności, Najjaśniejszy Cesarz i Król 
ALEKSANDER II-gi najłaskawiej polecić raczył utworzenie w calem Królestwie Komisji i Komisarzów 
do spraw włościańskich. Komisje te, którym powierzoną zostanie obrona interesów waszych, będą 
ustanawiane i otwierane w miarę uspokojenia kraju; do nich macie się udawać z waszymi prośbami 
skargami i wątpliwościami względem nadanych cnie praw i ulg przez Najjaśniejszego Pana. Czasu zaś 
otwarcia Komisji włościańskich, możecie w waszych słusznych żądaniach udawać się do ustanowionych 
obecnie we wszystkich powiatach Naczelników Wojennych, u których zawsze znajdziecie prawdziwą dla 
siebie opiekę i obronę. Do wprowadzenia w wykonanie ogłoszonych teraz Ukazów i dla stanowczego 
załatwienia waszych sporów z właścicielami, otwartym zostaje w Warszawie, pod prezydencją moją, 
oddzielny Komitet Urządzający 

.  
Namiestnik (podpisano) Jenerał-Adiutant Hr. Berg. 

23 Lutego (6 Marca) 1864 w Warszawie. 
                     
                     Po roku 1864 nastał ciężki czas kryzysu ekonomicznego w rolnictwie. Praktycznie wytwórcy 
nie mieli kapitału obrotowego postaci pieniędzy. Nad wieloma właścicielami ziemskimi zawisła groźba 
niewypłacalności, W wielu przypadkach zaczęto przechodzić na formę handlu towarowego. Bardzo 
znaczącą rolę w tej dziedzinie odgrywali Żydzi, do tego stopnia, że wszelki handel detaliczny i hurtowy 
spoczywał wyłącznie w ich rękach. W tamtych trudnych czasach trzeba obiektywnie przyznać, że 
wywierali znaczący wpływ na poprawę warunków gospodarowania w rolnictwie. Handlem zbożem, 
drewnem, spirytusem, papierem, cukrem itd., czyli wszystkimi produktami na wielką skalę. Dla 
wytwórców płodów rolnych wprowadzili znaczące udogodnienie, odbiór wytworów rolnych na miejscu ich 
produkcji. Kwitnie też handel produktami o małej wartości np. jajami itd., czyli obrót detaliczny. Pojawiają 
się specjalizacje takie jak: pachciarz (handel produktami mlecznymi), sadowy, furman, faktor ( 
pośrednictwo), szynkarz, lichwiarz, itp. Najwyższy Ukaz z 24 maja/ 5 czerwca 1862r. (na krótko) uchylił 
prawne ograniczenia, co do działalności gospodarczej Żydów. Poza Żydami obrót pieniędzmi (handel 
nimi) nie był dobrze widziany przez chrześcijan.  
                         („ …Chrześcijanin dotknąć go się prawie nie śmiał. – „Kupiec chrześcijanin nie sarkał na 
izraelitę, a kiedy handel kwitnął pod cieniem wolności, chrześcijanin w kościele, Żyd w szkole, błogosławił 
niebu za jedną ojczyznę i za równą sprawiedliwość”.)     
      
            W tym opracowaniu wykorzystałem fotografię zamieszczoną na stronie internetowej pod tytułem „ 
Wymuszona wdzięczność”- Tygodnik Nadwiślański tyna.info.pl › Historia pod redakcją Jana Adama 
Borzęckiego. 
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Na Rynku sandomierskim był pomnik wdzięczności dla cara Aleksandra II ufundowany przez włościan, 
jako podziękowanie za uwłaszczenie z 1864 r. Stanął wysoki na kilka metrów, zwieńczony krzyżem 
neogotycki pomnik na  południowo-zachodniej  pierzei. Na  cokole  umieszczono  płaskorzeźbę  chłopa  
klęczącego przed wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, a także insygnia carskiej władzy: jabłko z 
cesarską koroną i berło, herb dwugłowego orła. 

Napis w języku rosyjskim brzmiał: 
„Jego Cesarskiej, Królewskiej Mości Aleksandrowi II, Monarsze, Królowi Polskiemu, 
Oswobodzicielowi Chłopów. Wdzięczni Włościanie  Sandomierskiego  Powiatu  na  pamiątkę  19  
lutego (2 marca) 1864 r.”  

Pomnik zabezpieczał żelazny płot wsparty na kamiennych słupkach.   
 

W wyniku Powstania Styczniowego carat przyspiesza ogłoszenie i wprowadzenie w 1864 roku 
reformy rolnej tak zwanego ukazu uwłaszczeniowego. Koloniści niemieccy mogli strać się o poddaństwo 
rosyjskie. Musieli jednak spełnić następujące warunki: przedłożyć naczelnikowi powiatu deklarację z 
prośbą o przyjęcie w poczet poddanych rosyjskich, okazać paszport lub inny dokument, który potwierdzał 
dotychczasową przynależność państwową, pisemne zrzeczenie się tego obywatelstwa, zaświadczenie od 
komisarza do spraw włościańskich o użytkowaniu ziemi w czasie wydania ukazu uwłaszczeniowego. 5 

                                                           
5 Bogatą korespondencję na ten temat można odnaleźć w Lubelskiej Komisji do spraw włościańskich adresowana do 
Komisarza Włościańskiego Powiatu Chełmskiego 30 wrzesnia1867r WAPL dotyczące gminy Rejowiec 



Copyright © 2017 Zdzisław Kalinowski 

27 
 

W fazie końcowej tej procedury zasięgano opinii od naczelnika żandarmerii o postawie politycznej petenta. 
Pozytywna ocena skutkowała odebraniem stosownej przysięgi na wierność dynastii Romanowych. Po 
spełnieniu wszystkich formalności można było dokonać zapisu do odpowiedniej księgi sołectwa ludności 
stałej gminy 6, jednocześnie uzyskiwało się prawo własności na dzierżawioną przez siebie ziemię. Taki akt 
prawny w opisanej wyżej procedurze mógł być dokonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1/13 maja 
1868r. Reforma rolna wprowadzona ukazem z dnia 2/18 marca 1864r była szczególnie korzystna dla tych, 
którzy otrzymali ziemie dworską w dzierżawę nawet na krótko przed ukazem uwłaszczeniowym. Wszyscy 
poddani rosyjscy spełniający wyżej wymienione warunki stawali się jej właścicielami. Byli niezależni od 
dotychczasowych właścicieli. Taka sytuacja zaistniała w dobrach: księcia. Woronieckiego – kolonie Rybie 
Majdan Rybiński i Kobyle, Wasiutyńskiego / Domaszewskiego 7 – kolonie Felczyn, Klementynów, 
Tomasówka, Aleksandrówka Krzywowolska, Ksawerego Janisławskigo, ostatniego właściciela bóbr 
niedziałowskich (sprzedał zespół po dworski kolonistom niemieckim). Wraz z upływem lat koloniści 
niemieccy w zależności od wielu czynników w mniejszym lub większym stopniu zachowują swoją 
odrębność językową i religijną. Na podstawie spisu w 1880 roku w gminie Rejowiec było 816 osób 
przyznających się do wyznania luterańskiego. W samym Rejowcu w 1859 mieszkało 7 osób wyznania 
protestanckiego a w 1865 było zaledwie 8 Niemców. Na podstawie tego dokumentu wydanego przez 
administracje cara koloniści niemieccy stali się pełno wartościowymi rolnikami niezależnie od ich 
poprzedniego statusu, gdy zostali sprowadzeni z rodzinnych stron. 
 

Oryginał ogłoszony w „Dziennik Praw” - Ukaz cara Aleksandra II-go z dnia 11(23) grudnia 1867 roku. 
 

                                                           
6 Do naszych czasów zachowały się księgi ludności stałej gminy Rejowiec  
7 Domaszewski był wnukiem i sukcesorem Wasiutyńskiego. Dziedzic Wasiutyński, który stracił wszystko. 
Zaistniały porządek prawny praktycznie rzecz biorąc był nieodwracalny. Nic tu nie dały nawet długotrwałe procesy 
arbitrażowe trwające do początku II Rzeczypospolitej.   
Na terenie Krzywowoli pierwsze kroki w sztuce malarskiej stawiał Stanisław Karoluk. Urodzony 30 sierpnia 1890 
roku we wsi Krasne pow. chełmski. Ojciec jego był zarządcą majątku szlachcica Domaszewskiego w Krzywowoli. 
Powodując zubożenie wydzierżawiających a w wielu przypadkach do bankructwa.    
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                         Zniesienie stosunków dominialnych nastąpiło w latach 1866 -1870. W tym okresie 
sporządzone zostały tabele likwidacyjne, będące wykazami otrzymanych na pełną własność działek. Ze 
względu na uprawnienia serwitutowe umieszczono w nich oddzielnie działki przyznane ukazem z 1864 r. 
(mieszczanie- rolnicy) i oddzielnie Ukazem z 1866r. (nie rolnicy). 
                          W roku 1866  zlikwidowano odrębność administracyjna kraju. Powiększyła się liczba 
guberni z 5 do 10 ale też zwiększyła się liczba powiatów z 39 do 85. Naczelnikowi powiatu podlegali 
wójtowie gmin i „straż ziemska" (lokalna policja). W tym samym roku zniesiono osobny budżet 
Królestwa, a cła i dochody z podatków miały spływać do Ministerstwa Skarbu Cesarstwa Rosyjskiego. 
Było to początkiem likwidacji przez władze carskie odrębności Królestwa Polskiego. Zniesiono Sekretariat 
Stanu dla Królestwa z siedzibą w Petersburgu, a w jego miejsce powołano Kancelarię dla Spraw Królestwa 
Polskiego.  

 

 


